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Aatoksia

Hallintoa sellun tilalle

Urhon kaipuu 
Ajoittain halutaan voimakasta joh-
tajaa. Jotkut haikailevat sellaista ai-
na. Yksi, vahva isähahmo, yleensä 
kai mies, ja pääsemme irti huonoista 
ajoista ja kierosta väliportaasta. Sa-
maa toivetta esiintyy myös uskon-
nollisissa piireissä, onhan ajatus Isäs-
tä suorastaan sisäänrakennettu kris-
tinuskoon. 

Monien on vaikea ymmärtää, et-
tä piispat ovat kaikki samanarvoi-
sia, eikä arkkipiispa ole kirkon joh-
taja, kun hiippakuntia on useita. To-
ki arkkipiispa monen keskeisen eli-
men puheenjohtajana käyttää valtaa, 
jota on vain pöydän päässä istuval-
la. Mutta vaikka ”arkki” tarkoittaa-
kin alkua ja hallitusta, Suomen ev.-
lut. kirkossa se on vain historiallinen 
kunnianimitys. Eikä edes vanha: en-
simmäisen arkkipiispan nimitti tsaa-
ri, jotta ero Ruotsista korostuisi. Sa-
malla palkittiin silloisen Turun piis-
pan realismi, kun hän ymmärsi ajois-
sa, ettei entinen emämaa meitä auta. 

Apostoli antaa useita ohjeita seu-
rakuntien elämän järjestelemiseen. 
Peruskuvio vanhimpineen ja eri teh-
tävineen ei ollut Paavalin keksimää, 
mutta hän noudatti hyväksi havait-
tuja tapoja. Seurakunnissa oli olta-
va jokin järjestys, siksi oli kriteereitä 
ja velvoitteita. Diakonien tehtävä oli 
vanhin apostolien jälkeen, apostolit-
han olivat Herran itsensä poimimia. 
Tosin samaa nimitystä kirkko käyt-
ti myöhemmin muistakin, omin lu-
vin, totta kai.

Seurakunnan työntekijät ovat us-
konnon ammattilaisia. Seurakun-
talaisten on voitava luottaa, että he 
saavat asianmukaista palvelua tar-
peen vaatiessa. Sama koskee kaikki-
en alojen työläisiä, koska työn tekevät 

jotkut, mutta kaikki hyötyvät. Suu-
rin valta, uskonnon suhteen tärkein, 
kuuluu kuitenkin seurakuntalaisille.

Kirkko perustuu opetukselle. 
Opetuksen on oltava raamatunmu-
kaista. Jokainen yksittäinen kristit-
ty on sekä oikeutettu että velvoitet-
tu kuuntelemaan opetusta tarkkaan. 
”Yksi puhuu, muut koetelkoot”, sa-
noo apostoli. Seuroissa tämä toteutu-
nee helpommin – kirkossa ei kehdata 
laulaa puhujan päälle.

Helpottaisi suuresti toimittajia, 
poliitikkoja, virkamiehiä ja rivikan-
salaisia, kun olisi yksi puhelinnume-
ro, josta saisi kirkon mielipiteen ja ar-
vovaltaisen ärähdyksen. Tämmöis-
tä mallia kyllä noudatetaan jossain, 
mutta vain teoriassa, sillä yksi ihmi-
nen ei koskaan voi päättää kaikesta. 
Itsevaltiaskin tarvitsee luottomiehiä.

On helppoa elää yhden totuuden 
alla, jos se on sama, jota kannattaa 
itse. Mutta kuka suojelee eri mieltä 
olevaa? Onko häntä siedettävä? Ko-
vin äkkinäisiä päätöksiä ei kirkossa 
onneksi tarvitse koskaan tehdä. Siksi 
sen parissa on hyvä totutella demo-
kratiaan.

KlauS KuuriNmaa-myllymäKi
Kirjoittaja on helsinkiläinen 

filosofian maisteri ja opettaja

17.9.2009

Vaitiolovelvollisuus 
murtuu
”Kirkon työntekijöiden koulutuksessa on 
jatkuvasti tärkeää painottaa oikeaa ripin 
ja sielunhoidon käyttöä: milloin on aika 
vaieta ja milloin ei tule olla vaiti. Kirkos-
sa ei pidä olla sinisilmäinen sen suhteen, 
mitä perheissä ja kodeissa tapahtuu.

Kirkossa tarvitaankin nykyistä te-
hokkaampaa koulutusta ja rohkaisua, 
jotta lapsen etu toteutuisi ja lastensuo-
jeluilmoitus tehtäisiin rohkeasti silloin, 
kun on sen aika. Silloin ei ole lupa vaieta.

Teologinen Aikakausikirja 4/2009

”Kuolinpilleri”
Kirjailija Kaari Utrion ehdotus Ilta-Sa-
nomissa ”ystävällisistä unipillereistä” 
vanhuksille on herättänyt paljon kes-
kustelua.

– Moni keskustelija kannatti Utrion 
ajatusta eutanasiasta, avustetusta kuo-
lemasta. Ihan näin pitkälle ei tarvitse 

mennä määrätäkseen kohtalostaan, sa-
noo valtakunnallisen Terveydenhuol-
lon eettisen neuvottelukunnan eli Ete-
nen pääsihteeri Aira Pihlainen.

Pihlainen korostaa, ettei ketään hoi-
deta vastoin tahtoaan: ”Ihminen voi 
kieltäytyä milloin tahansa mistä tahan-
sa hoidosta, jos ei halua sitä. Se on yksi-
lön oikeus.”

Helsingin Sanomat 15. syyskuuta

Kotoilu on in
Päätoimittaja Tuija Järvelä-Uusitalo 
toteaa pääkirjoituksessaan kotitöiden 
olevan nyt muotia.

”Kun kotona puuhastelua ei ole las-
kettu harrastukseksi, eivät kotipuuhat 
ole oikein käyneet verukkeeksi kieltäy-
tyä kutsusta konserttiin, pururadalle 
tai shoppailemaan. Mutta nyt ajat ovat 
muuttuneet, kotoilu on trendikästä. Nyt 
voi sanoa: ”Ei, en pysty lähtemään lau-
lamaan karaokea, sillä aion istua kotona 
neulomassa kaulaliinaa.”

Rantapohja 15. syyskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä tietojärjestelmien kehittämi-

nen on edennyt lausuntopyyntövaiheen loppusuoralle. Hankkeen tu-

loksena kirkolle ehkä perustetaan oma palvelukeskus hoitamaan kes-

kitetysti kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Seurakunnat muotoilevat parhaillaan 

kantojaan hankkeeseen.

Pohjoisessa palvelukeskusta havittelevat ainakin Oulu, Rovaniemi ja Kemi-

järvi. Kirkolla on alueellisen tasavertaisuuden toteuttamisessa hieman huono 

maine. Nyt olisi tilaisuus korjata vinoumaa.

Jos palvelukeskus perustetaan, se pitäisi ehdottomasti sijoittaa Pohjois-Suo-

meen. Jos kyläpolitikoinnin jättää sivuun ja tarkastelee asiaa yleisten etujen 

kannalta, nousee Lappi listan kärkeen.

Kun Kemijärven sellutehdas lakkautettiin, oli kirkonmiehiä – piispa Samuel 

Salmi eturivissä – vaatimassa valtiolta Lappiin tukea ja tasapuolisen aluepoli-

tiikan toteuttamista.

Nähtäväksi jää, onko kirkko valmis kantamaan oman kortensa silloin, kun on 

tilaisuus. Jos palvelukeskusta ei perusteta pohjoiseen, on mielenkiintoista näh-

dä, muistuttavatko päätöksen perustelut pörssitiedotetta.

Iäkkäämpien 
huomioitava iät

Opetusministeriön kyselyn mukaan osa vanhemmista ei tunne tai 

noudata lainkaan elokuvien tai pelien ikärajoja tai televisio-ohjel-

mien aikarajoja. Kymmenen prosenttia vastaajista ei välitä rajois-

ta lainkaan.

Onneksi sentään yli puolet vanhemmista huomioi ikärajat jollakin tavalla 

ja suojelee lapsiaan ärsykkeiltä, jotka saattavat olla haitallisia lapsen kehi-

tystasoon nähden.

Tulokset ovat huolestuttavia. Asenteita on tässä asiassa vaikeaa muut-

taa valistuksella.

Jos pelille tai ohjelmalle on asetettu ikäraja, pitäisi sen olla riittävä viesti 

vanhemmille valvonnan tarpeesta. Ikäraja on valistusta.

Kun kyse on mediasisällöstä, aikuisilla nähtävästi hämärtyy kyky ymmär-

tää, että lapset tulkitsevat näkemänsä ja kuulemansa eri tavalla kuin aikuiset.
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Diakoniatyö terveyden edistäjäksi 
Pohjois-Suomessa

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan, Haukipu-
taan, Utajärven ja Ro-
vaniemen seurakuntien 

diakoniatyössä on käynnistynyt 
tänä syksynä terveyden edistämi-
sen hanke. 

Haukiputaan diakoniatyön-
tekijä Johanna Kerola perustelee 
hankkeen tarpeellisuutta muun 
muassa sillä, että terveys- ja saira-
uskysymykset ovat yhä selvemmin 
esillä diakoniatyön arjessa, vaikka 
työ onkin painottunut viime vuo-

sina sosiaaliseen diakoniatyöhön.
Haukiputaalla diakoniatyön-

tekijät olivat hankkeeseen liitty-
en kesällä työharjoittelussa kun-
nan kotisairaanhoidossa. 

Kerola ehti viikon aikana tu-
tustua muun muassa sairaanhoi-
don nykykäytäntöihin. Hän pitää 
perehtymistä tarpeellisena.

– Terveyden edistäminen dia-
koniatyössä tarkoittaa minulle 
ennen kaikkea rohkaisua käyt-
tää työssäni sitä sairaanhoidollis-
ta osaamista, jonka olen saanut 

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpostil-
la: toimitus@rauhantervehdys.
fi tai postitse PL 102, 90101 
OULU. Kirjoittajan yhteystiedot 
on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa 
ja tehdä niihin otsikot.

Vastine Juha Valpulle
Kirkon kouluasiain sihteerinä en voi yh-
tyä Tuiran seurakunnan kappalaisen Juha 
Valpun Aatoksia-palstan tulkintoihin (RT 
3.9.2009) uskonnonvapaudesta ja opettaji-
en sekä opetustoimen johtajan tietämättö-
myydestä.

Kieltämättä uskonnonvapauslain 3. py-
kälä on epäselvä ja tarvitsee tarkennuksia, 
mutta perustuslakivaliokunnan mietinnön 
ja eduskunnan vastauksen valossa pykälää 
on mahdotonta tulkita niin, että pääsään-
tö alaikäisten liittämisestä ja erottamises-
ta yhdessä huoltajiensa kanssa olisi muut-
tunut vuoden 1922 uskonnonvapauslakiin 
verrattuna.

Tämän on vakuuttavasti perustellut us-
konnonvapauden johtava asiantuntija, us-
konnonvapauskomitean varapuheenjoh-

taja, emeritusprofessori Juha Seppo kirjas-
saan Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. 
Sivulla 171 hän toteaa, että ”alle 12-vuotiai-
den lasten uskonnollisen aseman määräyty-
mis- ja muuttumisperusteiden osalta on tär-
keää todeta, ettei mikään viittaa uskonnon-
vapauslain lopullisissa perusteluissa siihen, 
että huoltajat voisivat milloin tahansa siirrel-
lä alle 12-vuotiasta lasta uskonnollisesta yh-
dyskunnasta toiseen tai niiden ulkopuolelle. 
Alle 12-vuotiaan uskonnollinen asema to-
sin muuttuu hänen tahdostaan riippumat-
ta, mikäli molemmat huoltajat näin päättä-
vät. Tämä koskee kuitenkin hallituksen esi-
tyksen yhteydessä mainittuja ja selvitettyjä 
erityistilanteita sekä niitä tilanteita, joissa 
huoltajien oma uskonnollinen asema muut-
tuu. Jos näet 12–14-vuotiaan uskonnolli-

sen aseman muuttuminen on sidoksissa hä-
nen huoltajiensa vastaavaan aseman muut-
tumiseen, uskonnonvapauslakia tuskin on 
mahdollista tulkita siten, että alle 12-vuoti-
aan uskonnollista asemaa voitaisiin muuttaa 
mielivaltaisesti huoltajien aseman muutok-
sista piittaamatta. Sellainen menettely louk-
kaisi lapsen uskonnonvapautta.” 

Siten esimerkit eivät olleet surullisia, vaan 
uskonnonvapauslain 3 pykälän mukaisia ja 
opettajat ja opetustoimen johtaja eivät ole 
rikkoneet uskonnonvapauslakia. Toivotta-
vasti heidän tulkintansa on yleinen suoma-
laisissa kouluissa.

marKKu Holma
Kouluasiainsihteeri

Kirkkohallitus/ kasvatus ja nuorisotyö

koulutuksessani, Kerola sanoo.
Haukiputaan diakoniatyönte-

kijät ovat vierailleet myös kun-
nan perheneuvolassa ja mielen-
terveystoimistossa. Kerola ke-
huu, että tutustumisjaksojen jäl-
keen yhteistyön tekeminen kun-
nan työntekijöiden kanssa on ai-
empaa luontevampaa.

Diakoniatyöntekijät  
tekevät terveyskyselyn
Haukiputaan diakoniatyönte-
kijät ryhtyvät tekemään asiak-
kailleen heidän suostumuksel-
laan terveyskyselyä, jossa pa-
neudutaan muun muassa riit-
tävään liikkumiseen ja nukku-
miseen.

– Tarpeen vaatiessa ohjaam-
me asiakkaamme lääkärintarkas-
tukseen, diakoniatyöntekijä Laila 
Rantakokko kertoo.

Terveyskysely tehdään, koska 
moni diakoniatyön asiakas jää 
kunnallisen ja yksityisen terve-
ydenhuollon palveluiden ulko-
puolelle. Diakoniatyöntekijät 
haluavat ohjata väliinputo-
ajajoukon julkisten palvelu-
jen piiriin.

Alkavan syksyn aikana 
Haukiputaalla järjestetään 
ulkoiluystävä-koulutusta, 
johon osallistuu parikym-
mentä vapaaehtoista seu-
rakunnasta, aivohalvaus-
yhdistyksestä ja SPR:stä. 

– Koulutuksessa koros-
tetaan turvallisen liikku-
misen mielekkyyttä, elä-
myksellisyyttä sekä ulkoi-
lun tuomaa iloa ja onnistu-
misen kokemuksia, Kerola 
selvittää.  

Työttömien  
elämäntavat syynissä
Tuomiokirkkoseurakun-
nassa alkaa kokoontua lo-

ka-marraskuussa työikäisistä 
työttömistä koottu ryhmä, jos-
sa vaalitaan terveellisiä elämän-
tapoja. Ryhmäläisille kaavail-
laan muun muassa kuntotestiä 
ja elämäntapakyselyä. 
Liikkumiseen haetaan  kipinää 
yhteisiltä luontoretkiltä. Hen-
kisen hyvinvoinnin ravinnoksi 
suunnitellaan vierailuja teatte-
riin ja taidemuseoon. Ryhmässä 
syödään joka kerta terveellinen 
ruoka, esimerkiksi kasviskeitto. 

Diakoniatyöntekijät tekevät 
ryhmässä yhteistyötä muun mu-
assa Pohjois-Pohjanmaan Mart-
tojen ja Sydänpiirin kanssa. 

Diakoniatyöntekijä Mirva 
Kuikka soisi, että kai-
kissa seurakuntien ti-
laisuuksissa tarjoil-
taisiin aiempaa 
terveellisempää 
ruokaa. Hän 
pohtii, voitai-
siinko kokous-
kahvit ja pulla 
vaihtaa tulevai-
suudessa mah-
dollisimman 
usein hedelmiin, 
salaatteihin ja lei-
pään.

Kuikka korostaa, että vaik-
ka terveyden edistäminen ko-
rostuu diakoniatyössä aiempaa 
enemmän hankkeen seuraukse-
na, tarkoituksena ei ole missään 
tapauksessa ”kaapata” terveys-
keskuksiin kuuluvia sairaanhoi-
dollisia toimenpiteitä heidän vas-
taanotoilleen.

Terveyden edistämisen hank-
keen yhteistyökumppanit ovat 
Oulun kaupunki, DIAK Pohjoi-
nen ja Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli. 

Hankkeeseen on saatu rahoi-
tusta Kirkkohallituksesta. 

riiTTa HirvoNeN

Postia

Piirrokset Reija Haapalainen
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Oulun seurakuntien tekemä työpaik-
katyö monipuolistuu, kun työnteki-
jät tarjoutuvat työpaikoille pitämään 
5–10 minuutin päivänavauksia työ-
päivän alkajaiseksi. 

Ajatus aamunavauksista syntyi 
elokuussa Kirkkopäivillä. Oululai-
set kuulivat iloiset terveiset Espoos-
ta: Siellä eurakuntayhtymän työ-
paikoille tarjoamat päivänavauk-
set ovat osoittautuneet ennakoitua 
suosituimmiksi.

– Päivänavaukset eivät ole hen-
gellistä julistamista tai jonkin-
laista ”jeesustelua”. Pikemmin-
kin ne ovat rinnalla kulkemista ja 
siunaamista, kertovat toimintaa 
Oulussa aloittavat Tuiran seura-
kunnan kappalainen Juha Valp-
pu ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan nuorisotyönohjaaja Jukka 
Kärkkäinen.

Kärkkäinen ja Valppu lupaa-

Oululaisille työpaikoille tarjotaan päivänavauksia
vat, että työpaikalla tullaan käy-
mään niin usein kuin yhdessä so-
vitaan. 

Espoossa osa yrityksistä on ha-
lunnut päivänavauksen kerran kuu-
kaudessa, osa harvemmin, mutta 
toiset taas useammin.

Valpun mukaan seurakunta 
pyrkii päivänavauksilla huomioi-
maan erityisesti niitä kirkon jäse-
niä, jotka eivät käy esimerkiksi ju-
malanpalveluksissa. Hän lisää, et-
tei seurakunnan työntekijän vie-
railu työpaikalla tarkoita, että siel-
lä on meneillään kriisi, jonka sel-
vittelyyn tarvitaan pappia.

Päivänavauksia haluavat voivat 
ottaa yhteyttä Juha Valppuun, Juk-
ka Kärkkäiseen tai diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järveen esimerkiksi 
sähköpostitse. Osoite on etunimi.su-
kunimi@evl.fi.

SaTu lapiNlampi

Viime viikolla Kuortaneella ko-
koontunut piispainkokous hy-
väksyi uudistetun jumalanpal-
velusoppaan. 

Piispojen mukaan jumalan-
palveluksesta voi tulla entistä nä-
kyvämmin seurakunnan elämän 
keskus, jos se vietetään siten, et-
tä ”se on yhtä aikaa juhlallinen ja 
yksinkertainen, harras ja kodikas, 
opillinen ja kokemuksellinen, li-
turginen ja karismaattinen”. Piis-
painkokous myös linjasi, että ju-
malanpalveluksen tulee olla kii-
reetön, mutta ei liian pitkä. 

”vastakkainasettelun  
aika on ohi”
– Uudistetun jumalanpalvelus-
oppaan keskeinen viesti onkin 
siinä, että vastakkainasettelun 
aika on ohi. Luterilainen juma-
lanpalvelus pyrkii olemaan se-
kä juhlallinen että kodikas. Sen 
ei tarvitse olla vain jompaakum-
paa, selventää piispainkokouksen 
sihteeri Jari Jolkkonen.

Pönöttämisen ja vääränlaisen 
jäykkyyden karkottamisyrityk-
sistä huolimatta oppaan uudista-
misessa ei Jolkkosen mukaan ta-
voitella uutta linjaa, vaan halu-
taan vahvistaa aiemman juma-
lanpalvelusuudistuksen koros-
tuksia. Vaikka päävastuu juma-
lanpalveluksen toteutuksesta on 
papeilla, seurakuntalaisten roo-
lia jumalanpalveluksen suunnit-

Piispainkokous uudisti jumalanpalvelusoppaan

Vähemmän pönötystä, lisää kodikkuutta
telussa ja toteutuksessa halutaan 
entisestään vahvistaa. 

– Yhteinen kirkkokäsikirja on 
hyvä, mutta sen rikkauksia tulisi 
ottaa paremmin käyttöön. Käsi-
kirjasta saa enemmänkin irti ja 
toteuttamistapoja on erilaisia, 
Jolkkonen painottaa.

Esimerkkeinä hän mainitsee 
esirukouksen ja synnintunnus-
tuksen. 

– Esirukous tulisi viedä roh-
keammin seurakuntatasolle. Sen 
voi toteuttaa paikallisesta elä-
mästä lähtevästi: kylän, kaupun-
ginosan tai kaupungin ajankoh-
taisista arjen kysymyksistä nou-
sevaksi. Synnintunnustuksen 
pappi lukee usein yksin kaikkien 
seurakuntalaisten puolesta, uu-
distuksen henkeen sopii parem-
min, että luetaan yhdessä. 

aikaa kahvittelulle
Jumalanpalvelus voi vahvistaa 
yhteisöllisyyttä monella tapaa. 

– Tärkeää on myös, millä ta-
valla ihmisiä kutsutaan juma-
lanpalvelukseen ja mitä tapah-
tuu sen jälkeen, onko aikaa istah-
taa ja vaihtaa kuulumisia? Jolk-
konen listaa. 

Piispojen mukaan seurakun-
nissa tulisi panostaa ennen ju-
malanpalvelusta ja sen jälkeen 
tapahtuvaan ihmisten kohtaami-
seen. Kirkkokahvit ovat luonteva 
jatko pyhän vietolle. 

– Monet uudet kirkkoraken-
nukset on rakennettu niin, että 
kirkkokahveille siirtyminen on 
luontevaa, Jolkkonen kiittelee.

Jumalanpalveluksesta halutaan 
houkutteleva kaikenikäisille. 

Uudistettu jumalanpalveluso-
pas ilmestyy tarkastuksen jälkeen 
”uuden kirkkovuoden korvilla” 
marras-joulukuun vaihteessa.

parisuhdemietintö 
käsittelyyn helmikuussa
Piispainkokous antoi myös ohjeet 

kirkkoon kuulumattoman hau-
taan siunaamisesta sekä lausun-
not kirkkolaista ja lähetysstrate-
giasta. Se kävi myös lähetekes-
kustelun Kirkko ja rekisteröidyt 
parisuhteet -mietinnöstä. 

Piispainkokouksen valmis-
tusvaliokunta laatii selvityksen 
parisuhdelain rekisteröintiin 
liittyvistä teologisista ja juridi-
sista näkökohdista Kirkko ja re-
kisteröidyt parisuhteet -mietin-
nön ja piispainkokouksen lähe-
tekeskustelun perusteella. Piis-

Jukka Kärkkäinen

painkokouksen tavoitteena on 
antaa kirkolliskokoukselle sen 
pyytämä lausunto ensi helmi-
kuussa. Kirkolliskokous käsitte-
lisi lausuntoa mahdollisesti tou-
kokuussa 2010.

elSi HuTTuNeN

Lue lisää osoitteesta www.evl.fi/piis-
painkokous. Piispainkokous kan-
nusti myös ottamaan lapset huomi-
oon jumalanpalveluksissa. Lehden 
sivulla 5 juttu lasten ehtoollisesta.

A r k i s to  /  E l s i  H u t t u n e n

Jumalanpalvelus on piispojen mielestä muutakin kuin seremonia 
kirkossa. Kirkkokahvit ovat tärkeitä seurakuntalaisten kohtaamisessa. 
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Maata  kiertelemässä

Sveitsin uskonnolliset johtajat ha-
luaisivat sallia minareettien raken-
tamisen moskeijojen yhteyteen. 
Maan uskontokuntien neuvosto, 
johon kuuluu juutalaisia, kristit-
tyjä ja muslimeja, tuomitsee kan-
nanotossaan minareettien raken-
tamiskiellot.

Eräät järjestöt taas haluaisivat 
kieltää minareetit, koska vastus-
tavat Euroopan muslimiyhteisö-
jen kasvua.

– Uskonnollisten yhteisöjen 
jäsenille uskonnolliset rakennuk-

Lontoon pormestari Boris John-
son kutsuu miljoonakaupungin 
asukkaita osallistumaan muslimi-
en paastonaikaan ainakin vuoro-
kaudeksi. Tarkoituksena on kan-
nustaa ymmärtämään islamia pa-
remmin.

Pelkkä paastoaminen ei por-
mestarille riitä. Sen lomassa lon-
toolaisten pitäisi myös vierailla 
jossakin pääkaupungin lukuisista 
moskeijoista.

Johnson puhui aiheesta Itä-
Lontoon muslimikeskuksessa. Hä-
nen mukaansa tällainen ele olisi 
muslimeille tervetulotoivotus brit-
tiläisen yhteiskunnan valtavirtaan.

– Muslimit kyseenalaistavat 
vanhoja ennakkoluuloja ja näyttä-
vät, kuinka he ovat ja haluavat ol-
la täysivaltainen osa yhteiskuntaa.

– Kannustan ihmisiä etenkin 
ramadanin aikana tutkiskele-

Kaikki joukolla paastoamaan
maan islamia, oppimaan ja lisää-
mään ymmärrystä, jopa paasto-
amaan päivän ajan musliminaa-
purin kanssa. Samalla voi piipah-
taa paikallisessa moskeijassa.

Britannian 61 miljoonasta 
asukkaasta arviolta 1,6 miljoonaa 
muslimia viettää ramadania, jo-
ka päättyy syyskuun 20. päivänä.

Lontoon pormestarin avaus ei 
saanut pelkkää kannatusta. Yh-
teiskunnan maallistumista aja-
van National Secular Societyn 
puheenjohtaja Terry Sanderson 
sanoi, että ehdotuksen toteutta-
minen vain syventäisi yhteiskun-
taluokkien välistä kuilua.

– Johnsonin ehdotuksen tar-
koituksena on mitä ilmeisim-
min muslimiäänestäjien imar-
telu, mutta se ei tee ehdotukses-
ta vähemmän höpsöä, Sanderson 
arvosteli.

Minareetit käkikellojen maassa
set ovat kokoontumispaikkoja ja 
uskon symboleita. Siksi mina-
reetit ovat tärkeitä monille mus-
limeille, neuvosto muistuttaa.

– Minareettien kieltäminen 
loukkaisi näiden ihmisten arvoa 
ja perustavaa oikeutta harjoittaa 
uskontoaan.

Rakentamiskieltoehdotus läh-
ti liikkeelle viime vuonna mel-
kein 115 000 allekirjoittajan aloit-
teesta. Siitä päätetään kansanää-
nestyksellä marraskuun lopulla.

Hyvä Sanoma 
viikonloppuna 
Oulussa
Helluntaiherätyksen koti-
maanjärjestö Hyvä Sanoma ry. 
järjestää Oulussa valtakunnal-
lisen konferenssin 17.–19. syys-
kuuta. Konferenssi keskittyy 
diakonian ja evankelioinnin 
kehittämiseen. Tapahtumaan 
osallistuu edustajia myös hel-
luntailiikkeen ulkopuolelta.

Vierailevaksi opettajaksi 
Ouluun on kutsuttu ruotsa-
lainen lähetyspioneeri Carl-
Gustaf Severin. 

Konferenssiin liittyvät kai-
kille avoimet yleisötilaisuu-
det, jotka pidetään arki-iltoi-
na kello 19 torstaista alkaen se-
kä sunnuntaina kello 11 Ou-
lun helluntaiseurakunnan ti-
loissa, osoitteessa Uusikatu 78. 

Teinien äidit 
muistelevat 
nuoruutta
Oulun NNKY:llä (Isokatu 15) 
pidetään maanantaina 21.9. 
muisteluilta, johon kutsutaan 
murrosikäisten lasten äitejä 
muistelemaan omaa nuoruut-
ta, sen iloja ja murheita. Muis-
telussa käytetään apuna nuo-
ruuden aikaisia valokuvia se-
kä itselle tärkeitä esineitä. 

Työpajassa esiin nousseita 
asioita ei tarvitse jakaa muil-
le, ellei itse halua. Työskente-
lyn ohjaa FM Kirsi Jylkkä-
Karppinen Kulttuurintut-
kijain Osuuskunta Aurasta 
ja työpajan järjestää Oulun 
NNKY:n Kamalat äidit -pro-
jekti. Ilta on maksuton, mut-
ta ilmoittautumista toivo-
taan numeroon 040 7514480 
tai nnky.oulu@co.inet.fi

Viisuvoittaja 
Radio Dein 
haastattelussa
Ensimmäisen Gospelvii-
sut-kilpailun voitti Rasmus 
Mäntymaa kappaleellaan 
Veljeni leijonamieli. Mänty-
maa on Radio Deissä Päivän 
vieraana torstaina 24.9. kel-
lo 9–10. Ohjelmassa voitta-
ja kertoo kappaleen synnys-
tä sekä musiikillisista tavoit-
teistaan. 

Mäntymaa on 33-vuotias 
uskonnonopettaja Helsingis-
tä. Hän on tehnyt musiikillis-
ta yhteistyötä muun muassa 
Marzi Nymanin kanssa. Hän 
voitti aiemmin tänä vuonna 
rocklyriikan Suomen mesta-
ruuden.

Gospelviisuihin osallistui 
yli 500 lauluntekijää. Kilpai-
lun finaali käytiin elokuun 
lopussa Kirkkopäivillä Jy-
väskylässä. 

Lapset ovat saaneet käydä 
ehtoollisella jo kolmen 
vuosikymmenen ajan, 
mutta edelleen vain harva 
tietää lasten oikeudesta 
nauttia ehtoollista.

Kirkossa käyvät aikuiset nautti-
vat ehtoollista entistä useammin, 
mutta lasten ehtoollisella käyn-
ti ei ole lisääntynyt. Tämän tie-
tää hyvin myös Oulujoen seura-
kunnan pitkäaikainen lapsityön-
ohjaaja Saara Hietava.

– Aloitin työni Oulussa tam-
mikuussa 1979. Samana vuonna 
lokakuussa, astui voimaan kir-
kolliskokouksen päätös sallia las-
ten osallistuminen ehtoolliselle.

– Olimme seurakunnas-
sa innoissamme muutoksesta ja 
muistan, kuinka päiväkerhoissa 
puhuimme lapsille ehtoollises-
ta. Virhe tapahtui kuitenkin sii-
nä, ettei tätä uudistusta huomi-
oitu samalla tavalla muissa seu-
rakunnan työmuodoissa. Tällä 
tarkoitan, ettei lasten vanhem-
pia otettu mukaan ehtoollisope-
tukseen. 

– Lapsi on kuitenkin aikuisten 
varassa, pääseekö hän ehtoollis-
pöytään vanhempiensa kanssa, 
Hietava toteaa. 

Kirkon lainsäädännön mu-
kaan kastettu lapsi, jolle on ope-
tettu ehtoollisen merkitystä, saa 
osallistua ehtoolliseen yhdessä 
vanhempansa tai muun hänen 
kristillisestä kasvatuksestaan 
huolehtivan konfirmoidun kir-
kon jäsenen kanssa.

Lapsen oikeudesta ehtoolliseen 
ryhdyttävä puhumaan uudestaan

Hietava myöntää reilusti, että 
kirkolliskokouksen päätöstä ”ei 
jalkautettu” seurakuntiin niin 
kuin olisi pitänyt. Hietavan mie-
lestä monet vanhemmat, jopa ak-
tiiviset kirkossa kävijät, luulevat 
yhä, että vasta rippikoulu antaa 
lapselle oikeuden osallistua eh-
toolliselle.

– Hyvin harvoin näen kirkos-
sa, että lapselle annetaan ehtool-
lista. Paljon yleisempää on, että 
pappi siunaa lapsen.

Takaisin lähtöruutuun
Saara Hietava pahoittelee, et-
tä tieto lapsen oikeudesta käy-
dä ehtoollisella ei ole kiirinyt 
koteihin. Hän toteaa kuiten-
kin, että havahtuminen tähän 

on parhaimmillaan alku uudel-
le yritykselle.

– Epäonnistumisesta oppien 
me voimme ottaa asian uudel-
leen esille kirkossa ja jalkauttaa 
opetuksen nyt esimerkiksi per-
hekerhoihin – kaikkialle sinne, 
missä aikuisia on mukana seura-
kunnan toiminnassa. 

– Ainakin minulta itseltä löy-
tyy intoa palata ikään kuin läh-
töruutuun.

Hietavan mukaan ehtoollis-
kasvatusta ei voi jättää pelkäs-
tään vanhempien harteille.

Piispainkokous hyväksyi vii-
me viikolla kokouksessaan uusi-
tun jumalanpalveluksen oppaan, 
jossa seurakuntia rohkaistaan ot-
tamaan lapset mukaan jumalan-

Lokakuun alussa tulee kuluneeksi kolmekymmentä vuotta siitä, kun kastetut lapset saivat oikeuden nauttia ehtoollista. 

palveluksen kunniavieraiksi. 
– Seurakunnat toimivat eri 

tavoin. Osa papeista kutsuu ak-
tiivisesti lapsetkin ehtoollisel-
le, mutta monissa seurakunnis-
sa asiasta ei edes mainita mes-
sussa. Perhejumalanpalveluk-
set eivät ole kaikkialla muuttu-
neet perhemessuiksi eikä muku-
lamessuissa nimestä huolimatta 
tarjota ehtoollista.

– Jumalanpalvelus tarvitsee 
lapsia ja perheitä ollakseen koko 
seurakunnan messu, Kirkkohal-
lituksen jumalanpalveluskasva-
tustyöstä vastaava Helena Lind-
fors sanoo.

riiTTa HirvoNeN
Lisää piispainkokouksen 

päätöksistä lehden sivulla 4.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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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

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

Vuosikausia jatkunut aseellinen konflikti uhkaa viedä kolum-
bialaisilta uskon huomiseen. Niin kauan kun on rakkautta, on 
kuitenkin toivoa. Tasaus-keräyksellä edistetään kestävää kehi-
tystä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Kolumbiassa ja muualla maail-
massa. Osallistu Tasaukseen ja lahjoita ihmisen arvoinen elämä!

Keräyslupa: OKH626A, voimassa 1.1.2009 – 31.12.2010 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta, myönnetty 3.12.2008, Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lahjoita www.tasaus.fi tai 
0600 01010 (9,93 € + pvm).

Leikkaamme kaikenlaiset 
puupohjaiset levyt 
millintarkasti mittoihin tai 
muotoihin kuten vaneri-, 
MDF-, melamiini-, rimalevy, 
fi lmivanerit jne. uusituilla 
erikoistyöstökoneillamme

Jo
 vu

od
est

a 
19

58
 a

lka
en

LAATUVANERI OY
Rautatienkatu 84, 90400 OULU

08 311 5915
Palvelemme ark. 9-17

IVT
askeleen
edellä
jälleen!

center
IVT Center OULU,

Kansipojantie 6, 90520 Oulu
P. 0400 689 363, 040 777 0771

Av. ark. 10–16. 

· lämpökerroin
 COP 5,5 (+7 ºC)
· lämpöä jopa
 –30 ºC:n pakkasesta
· 5 vuoden IVT-ErikoisTakuu
· mahdollisuus ylläpito-
 lämpötilaan +10 ºC
· GSM-kauko-ohjaus ja
 kosteusvahti lisävarusteena

Ruotsin Statens Provnings-anstaltin
testissä IVT Nordic Inventer 12 JHR-N

 sai huikeat tulokset:
–18ºC teho 2,9 kW ja

lämpökerroin COP 2,3!

Tervetuloa
Toppilaan!

Huippu-uutuus
IVT Nordic Inverter

12 JHR-N
-ilmalämpöpumppu

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

���LAAJENTUNUT JA UUDIS-
TUNUT ÄITIYSMALLISTOMME 

NYT SYKSYN VÄREISSÄ
 

Talven toppa-ja villakangas-
takit, neulosmekot, tunikat

ja legginsit saapuneet. 
Tervetuloa!

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina Matero

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

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

• 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

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

VUOKRATAAN
Valoisa, kunnostettu 3 h + k 
+ p Oulun ydinkeskustassa. 
750 euroa + vesi ja sähkö. 
Puh. 050 4391 899.
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat

Hakuaika virkaan päättyy 1.10.2009 klo 15.00

Paikkoja avoinna

Oulunsalo sijaitsee kasvavalla ja kehittyvällä Pohjois-Pohjanmaal-
la, Oulun naapurissa. Oulunsalon seurakunnassa on n. 8700 jä-
sentä. Vakinaisen henkilöstön määrä on 23. Lisätietoja seurakun-
nastamme löydät kotisivuiltamme www.oulunsalonseurakunta.fi.

OULUNSALON SEURAKUNNASSA 
on avoinna

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Viran pääasialliset vastuualueet ovat seurakunnan talous-, 
kiinteistö- ja hautausmaahallinto, tukipalveluiden työntekijöi-
den esimiehenä toimiminen ja palkka-asiamiehen tehtävät. Ta-
louspäällikkö toimii myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvos-
ton sihteerinä sekä valmistelee ja esittelee vastuualueeseensa 
kuuluvat asiat kirkkoneuvostolle.

Viran kelpoisuusehtona ovat korkeakoulu- tai opistoasteen tut-
kinto ja käytännön työkokemus. Etusijalle asetetaan hakija, jo-
ka on perehtynyt julkisyhteisön taloudellisten ja hallinnollisten 
asioiden sekä kirjanpidon hoitamiseen. Viranhoito edellyttää 
hyvää organisointikykyä ja yhteistyötaitoja. Valinnassa käy-
tetään apuna psykologista henkilöarviointia. Lisäksi hakijoil-
ta edellytetään sopivuutta esimiestehtäviin ja kirkon johtamis-
koulutuksen Kirjo III:n suorittamista tai sitoutumista sen suo-
rittamiseen sekä kokemusta kokousten esittelijänä ja sihteeri-
nä toimimisesta.

Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jä-
sen. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväk-
syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämises-
sä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viran vaativuusryhmä on 601. Tämän hetkinen peruspalkkaus 
on 2 551,12 €. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, 
joka on enimmillään 18 % peruspalkasta.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 
9.10.2009 klo 13.00 mennessä os. Oulunsalon seurakunta, Vat-
tukuja 2, 90460 Oulunsalo. Kuoreen merkintä ”Talouspäälli-
kön virka”.  Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Tapio Kortesluoma, puh. 044-
745 3859 ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Saarenpää, 
puh. 040-823 5680.

Oulun seurakuntien Lähetyssop-
pi on kerännyt 25 vuotta rahaa 
lähetystyölle. Oululainen Sai-
ja Timlin on antanut 25 vuotta 
rahaa lähetykselle lähetyssopen 
kautta. Hän on kanta-asiakas il-
man kanta-asiakasetuja.

Reilun kahdenkymmenen 
vuoden aikana sopesta on läh-
tenyt Timlinin mukaan satoja 
kortteja, lukuisia kahvipusseis-
ta tehtyjä reppuja, hienostelu 
käsilaukkuja ja arkisia ostoskas-
seja. Hän on ostanut myös usei-
ta lorupusseja lahjaksi ja työvä-
lineeksi itselleen, pienten lasten 
”opelle”.

Timlinin perhe on syönyt 25 
vuotta lähetyksen hyväksi pullaa, 
porkkanoita ja lanttuja ja juonut 
herkullisia marjamehuja. 

– Onneksi lähetyssopessa ei 
myydä kenkiä, Timlin huokaisee 
ja tunnustaa näin heikkoutensa.

Timlin sanoo hymyissä suin 
olevansa jonkin sortin uhkapelu-
ri. Hän ostaa joka kertaa sopesta 
itselleen arvan. Arvan ja vohve-

Koukussa soppeen
lin – suolaisen tai makealla man-
sikkahillolla ja kermavaahdolla. 

Tyttökullat 
treffaa sopessa
Timlin ei ole koukussa soppeen 
shoppaillakseen siellä. Hän tulee 
sinne tavatakseen tuttuja, muun 
muassa tyttökultia. Taannoisen tv-
ohjelman mukaan nimetty nais-
porukka tapaa säännöllisesti so-
pen vohvelikahvilla.

– Kutsun ihmisiä luokse-
ni soppeen, en kotiini. Siellä on 
usein paha siivo. 

Timlin tuli soppeen ensim-
mäisen kerran kolmikymppise-
nä. Nyt hänen hiuksissaan on jo 
hivenen harmaata, mutta ihmis-
ten ikä ei kiinnosta soppilaisia. 
Timlin ei halua puhua edes har-
mittomana vitsinä villasukkia 
kutovista lähetysmummuista.

Ikä ei erota eikä yhdistä mei-
tä vaan aivan muut asiat, Timlin 
huomauttaa.

Mikä yhdistää?
– Jakaminen! Se on tärkeää 

Saija Timlin nauraa, ettei ole saanut lähetysharrastuksestaan huolimatta opetettua pienille koululaisilleen, mitä lähetystyö on. 
Sen hän huomasi, kun erään oppilaan vastaus kuului: Posti tekee lähetystyötä.

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

elämässä.

afrikka on 
yhtä kuin leena pasanen
Haastattelun lopuksi Timlin 
suostuu assosiaatiotestiin. Mi-
tä hänellä tulee ensimmäisek-
si mieleen seuraavista sanoista?

Lähetys?
– Elämän perusasia.
Afrikka?
– Leena Pasanen. (Tansaniassa 
Ilembulan sairaalassa vuodesta 
1981 työskennellyt lastenlääkäri.)
Vapaaehtoistyö?
– Mahdollisuus.
Sitoutuminen?
– Uskollisuus.
Lähetysmummu?
– En tunne sellaisia.

riiTTa HirvoNeN

Oulun seurakuntien Lähetyssop-
pi on auki torstaisin kello 10-14 
Keskustan seurakuntatalossa, Iso-
katu 17.
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Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 20.9. klo 15. Herännäisseurat Karja-
sillan kirkolla. Ke 23.9. klo 18. Siioninvirsiseurat Kestilän seurakuntako-
dissa. 
Tulossa: 25.-27.9. Körttifoorumi Aholansaaressa.

ISRAEL -ilta
Heinätorin srk-kodilla, Aleksanterink. 71
SU 20.9. klo 18.30

Messiaaninen pastori Claude Ezagouri Israelista ja 
tj. Ilkka Vakkuri Suomen Israelin Ystävät ry:stä. Musiikkia! 
Tervetuloa! järj. Oulun seudun Israelin ystävät

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 19.9. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta 
 Vieraana Jean Roos. 
 TERVETULOA! 

        Kellonkartano 2009:
              













  


 
   Tervetuloa Kellonkartanoon!     

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 17.9.2009 

2 palstaa x noin 60 mm, mv ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

 

To 17.9. klo 18 Miestenilta. 
Su 20.9. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Ke 23.9. klo 18.30 Alfa-kurssi. 
To 24.9. klo 18 Raamattupiiri. 
Su 27.9. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Ke 30.9. klo 18.30 Alfa-kurssi. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 20.9. klo 11.00 LÄHETYS-
KOKOUS, Timo Rantanen

Ma 21.9. klo 18.00 NAISTEN ILTA
Ke 23.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA 
TERVETULOA!

”Opeta meille, miten lyhyt 
on aikamme, että saisimme
viisaan sydämen.” Ps 90:12

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tervetuloa laulamaan
Oulun NMKY:n Mieslaulajiin

alkaen ti 22.9. klo 18.30

Oulun NMKY:n Raatin toimitalo, Raatintie 7. 
Tied. puh. 050 359 8456      http://ml.onmky.fi 

                   
www.ohsrk.fi 

To 17.9.–su 20.9. HYVÄ SANOMA –konferenssi
Yleisötilaisuudet to–la klo 19, su klo 11.
Mm. Carl–Gustaf Severin, Sari Essayah, Tuija 
Valtanen, Ritu Ylipahkala, Markku Tuppurainen, 
Perttu Mathlin, VIA–yhtye, Srk–kuoro.

Su 20.9. klo 11 Jumalanpalvelus, (pyhäkoulu) Carl–Gustaf Severin, Srk–kuo-
ro. Ke 23.9. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, Päivi Niemi. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Syyskuun vierailijat:
Pe 18.9. klo 18. Jean Roos
Pe 25.9. klo 18 ja su 27.9. klo 16. 
Luisa la Serpe Brasiliasta

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 20.9. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen. 
Tervetuloa!

Su 20.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 21.9. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Jääli 2h+k+s/takka          495€ 
Herukka 3h+k+s/takka    692€ 
Kaukovainio soluasunto  280€ 
Sovi esittely p. 040 411 6784 

TERVEYDEX
LÄÄKÄRIPALVELUT

• sisätautien erikoislääkäri
• yleislääkäri

Stockmann 4. kerros, Oulu
p. 08 333 339

Seurat su 20.9. klo 15. Sirpa 
Bergman, Leena Siljander
Tänään Opiskelija-ja Nuorten-
aikuistenilta klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 17.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell. Pe 18.9. klo 18.30 Varkki-ilta. 
La 19.9. klo 16 ja 18.30 Peter Youngren Pohjan-

kartanossa. Su 20.9. klo 11 ja 16 Peter Youngren Vapaakirkossa. Ti 22.9. klo 13 
Päiväpiiri. Ti 22.9. klo 18 Alfa-kurssi alkaa, aihe: Kuka Jeesus on, ilmoittaudu kurs-
sille, E-mail: alfa.tiimi@gmail.com tai puh. 044 201 3672/Jyrki. Ke 23.9. klo 18 Nuor-
tenilta. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

LA 19.9.  klo 16.00 ja  klo 18.30
Pohjankartanon yläaste, Suvantokatu 1

SU 20.9.  klo 11.00 ja  klo 16.00
Oulun Vapaaseurakunta, Kirkkokatu 34

125-vuotta! 

Oulun 
Vapaaseurakunta

Tule kanssamme
juhlimaan!

Äläelämääpe lkää
-kiertue
Syksy 2009

W W W . P E T R I L A A K S O N E N . N E T

MUHOS 
Koivu ja tähti

24.9. klo 19, liput 20 €

OULU 
Karjasillan kirkko

25.9. klo 19, liput 15 €

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan

Tapahtumat

Testaamme painojälkeä

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Karjasillan seurakunnan pasto-
ri Mikko Salmi muuttaa perhei-
neen pois Oulusta ja siirtyy Ra-
dio Dein palvelukseen. Poppipap-
pina tunnettu Salmi ryhtyy juon-
tamaan ensi vuoden alusta arkisin 
kello 13–17 kuultavaa Toivon päi-
vä -ohjelmaa.

Hän sanoo jäävänsä kaipaa-
maan Oulusta erityisesti Karja-
sillan kirkossa viime helmikuus-
sa järjestettyä Moraalivartio-kes-
kustelusarjaa.

– Lisää sellaisia tapahtumia, 
joissa ovat äänessä myös seura-
kuntalaiset eivätkä vain papit.

Salmi sanoo olevansa iloinen 
uudesta ja avoimesta keskustelu-
kulttuurista oululaisessa seura-

Mikko Salmi jättää Oulun
kuntaelämässä. 

– Olen omilla kirjoituksillani ja 
puheillani halunnut nostaa arko-
jakin asioita esille, mutta samalla 
olen tajunnut, miten avarakatseista 
ja hienoa väkeä Oulussa on.

Salmen lähdöstä huolimatta 
Moraalivartio-tilaisuudet jatku-
vat ensi helmikuussa Karjasillan 
kirkossa.

Salmi lopettaa työt Karjasillalla 
marraskuussa.

Hän selvittää, että hänen läh-
tönsä syy on ”oman perheen arki 
ja elämä”.  

Radio Dein tiedotteessa Salmi 
toteaa, että ”kuuma veri ja turhan-
jauhamisen armolahja” vetivät hä-
net radion palvelukseen. Salmen 

mukaan kristillinen mediatyö on 
murroksessa, ja kirkko panostaa 
nettiin valtavasti. 

– Radio on elementtinä kui-
tenkin nettiä aidompi ja intii-
mimpi, kuvailee Salmi.

Salmi jatkaa Radio Deis-
sä suosittua Kysy mitä haluat, 
Mikko vastaa mitä haluaa -oh-
jelmasarjaa, joka kuullaan arki-
sin kello 16.20. 

Salmi piti Vastarannalla-le-
vynjulkistuskonsertin keskiviik-
kona 16.9. Oulun tuomiokirkos-
sa. Konsertti on kuultavissa vir-
tuaalikirkon videoarkistossa, 
www.virtuaalikirkko.fi. 

riiTTa HirvoNeN

O h je lmato im i s to  K r i s t a l l i
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Vanhustyötä pitkään 
tehnyt Anna-Maija 
Räsänen toivoo voivansa 
tulevaisuudessakin 
rauhoittaa levotonta 
vanhusta lääkkeen sijaan 
laululla.
Hoitotyön ammattilainen 
perää vanhustyöhön lisää 
osaamista. 

Tyrnäväläinen perushoitaja An-
na-Maija Räsänen hätkäyttää 
haastattelijansa heti alkuun: 
Viime päivien lehtiotsikot van-
husten ala-arvoisesta kohtelusta 
ovat pelästyttäneet monet, mut-
ta Räsänen toteaa monen asian 
olevan nykyisin paremmin kuin 
1980-luvulla, jolloin hän aloitti 
työnsä perushoitajana.

Räsänen kuvailee sen aikais-
ta työtahtia vanhainkodin sai-
rasosastolla ankaraksi liukuhih-
natyöksi: päiväjärjestys oli sa-
ma viikosta toiseen: pesu, ruoka, 
puhtaat vaipat, päiväkahvi ja niin 
edelleen. Räsänen ei muista, et-
tä vanhuksille olisi tarjottu min-
käänlaista viriketoimintaa. 

Eräs vastenmielinen muisto 
liittyy nenämahaletkuun, jota 
ei aikailtu käyttää, jos vanhuk-
sen ruokailu ei muutoin onnis-
tunut.

– En ole koskaan ollut työ-
paikalla, jossa hoitajat eivät oli-
si juosseet työtehtävästä toiseen, 

Vanhus on erilainen
Räsänen kommentoi väitettä, et-
tä kiire piinaisi erityisesti nyky-
päivänä henkilökuntaa.

Räsänen on miettinyt monta 
kertaa viime päivinä, miksi van-
husten hoitoon liittyvistä ongel-
mista puhutaan vasta nyt. 

Hyräily unetti
Räsäsen haastattelun tarkoitus ei 
ole toistaa vielä kerran vanhus-
ten hoitoon liittyviä epäkohtia. 
Räsänen toivoo, että viime päi-
vien kuohunta ei unohtuisi uusi-
en uutisten vallatessa palstatilaa, 
vaan olisi alkusysäys uudenlai-
selle hoitokulttuurille vanhus-
työssä. 

Vanhustyöhön painottuvaa 
sairaanhoitajatutkintoa Diako-
nia-ammattikorkeakoulun Ou-
lun yksikössä parhaillaan opiske-
levan Räsäsen mielestä vanhus-
ten hyvä hoito on mahdollista, 
vaikka ”taivaasta ei sataisikaan” 
heti varoja lisäkäsiparien palk-
kaamiseen vanhustyöhön.

Räsänen kertoo, kuinka hoi-
tajilla oli Temmeksen Mäntyrin-
teen palvelutalossa tapana hy-
räilemällä rauhoittaa levottomia 
muistihäiriöisiä vanhuksia. Uni-
lääkkeitä ei juuri tarvittu, vaan 
ne korvattiin vierihoidolla, ku-
ten Räsänen kuvailee.

Joskus kauan sitten on ollut 
siis aikaa tällaiseen?

– Ei kauan sitten, vaan aivan 
vasta, vain muutama vuosi sitten, 
Räsänen oikaisee.

– Vanhukset muistuttivat ta-

loon tullessaan arkoja siipirik-
kolintuja, jotka olivat valmii-
ta lentämään ulos ikkunoista ja 
ovista. Meidän piti saada heidät 
tuntemaan olonsa turvallisek-
si. Siksi oli tärkeää katsoa heitä 
lämpimästi silmiin ja koskettaa 
ystävällisesti – ei kylmän me-
kaanisesti kuin pakosta. Van-
ha ihminen vaistoaa lähes pe-
lottavan herkästi kosketuksen 
sisällön.

muutos 
alkaa hymystä
Räsänen myöntää, että hoitajien 
jaksaminen pelottaa häntä.

– Olisi ihanaa, jos osastoilta 
kuuluisi laulua ja naurua. Jos tar-
peeksi moni hoitaja ryhtyy laula-
maan, se on yhteensä valtava iso 
askel eteenpäin vanhusten hyväs-
sä hoidossa, Räsänen sanoo hy-
myillen, mutta ei vitsaillakseen.

Hän ei perää kertaheitolla iso-
ja muutoksia hoitotyöhön. Naii-
via tai ei, mutta yksi hymy van-
hukselle päivässä on muutoksen 
alku. 

– En osaa ajatella, että viime-
aikaisen keskustelun vanhusten 
hoidon tilasta pitäisi ravistella 
vain esimerkiksi päättäjiä, jotka 
ratkaisevat rahoista. En voi vain 
odottaa, että joku tekee jossakin 
jotakin tilanteen korjaantumi-
seksi. Kun palaan opintovapaal-
tani takaisin töihin, haluan teh-
dä työni niin, että siitä jää minul-
le hyvä mieli. 

Räsänen tietää, että juuri hä-

nen kaltaisensa hoitaja uupuu ja 
palaa helposti loppuun työssään.

vanhustyö 
vaatii omaa osaamista
Voimakkaista kannanotoistaan 
tunnettu professori Sirkka-Lii-
sa Kivelä on kritisoinut, miksi 
hoitajille ja lääkäreille ei opeteta 
oppilaitoksissa ja tiedekunnissa, 
mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän 
vanhenee. Kivelän mielestä he ei-
vät yksinkertaisesti tiedä, mikä 
on normaalia vanhenemista.

Räsänen yhtyy kritiikkiin.
– Kivelä totesi viime viikolla 

eräässä radiohaastattelussa, että 
nyky-yhteiskunnassa on vaikea 
hyväksyä ihmisten erilaisuut-
ta. Vanhus on erilainen. Hän on 
usein hidas, eikä häntä voi esi-
merkiksi kasvattaa kuten lasta. 

– Lapsia ei haluta panna yh-
teen muottiin ja tätä samaa per-
soonallisuuksien erilaisuutta tu-
lisi kunnioittaa myös vanhusten 
kohdalla. 

Nykyteknologian avulla on 
kehitetty  muun muassa hälytys-
pantoja vanhusten turvaksi. Ne 
kutsuvat apuun, jos vanhus läh-
tee kodistaan pois. 

Räsänen miettii kuitenkin, 
onko kukaan kysynyt, miksi 
muistihäiriöinen vanhus karkaa 
kotoaan useita kertoja päivässä.

– Uudet apuvälineet autta-
vat epäilemättä meitä hoitajia ja 
ikäihmisten omaisia, mutta aut-
tavatko ne vanhuksia itseään hei-
dän ahdistuksessaan? 

– Karkailu kertoo usein hei-
dän tuskaisesta olostaan.

vanhusasiavaltuutettu 
tarpeellinen
Julkisuudessa on pahoiteltu liian 
monen omaisen unohtavan lähei-
sensä hoitolaitokseen. 

Kokenut hoitaja on eri miel-
tä. Räsäsen mukaan omaiset 
osallistuvat tänä päivänä aiem-
paa enemmän vanhustensa hoi-
tamiseen.    

Räsänen on allekirjoittanut 
iäkkäiden oikeuksia ajavan kan-
salaisjärjestön, Senioriliikkeen 
vaatimuksen saada Suomeen 
vanhusasiavaltuutettu. Vasem-
mistoliiton kansanedustaja ja 
entinen puheenjohtaja Martti 
Korhonen puuttui viikonvaih-
teessa samaan asiaan. 

Koko aikuisikänsä vanhus-
ten parissa työtä tehnyt ja myös 
omaishoitajana itse toiminut Rä-
sänen iloitsi, kun hänen lapsen-
sa rippikoulun etukäteistehtävä-
nä oli vierailla vanhuksen luona.

– Se tuntui hyvältä, hoitajaäiti 
kommentoi harvinaista käytän-
töä ja kertoo perään surullisen ta-
pauksen työpaikaltaan. Siellä vie-
raillut nuori tyttö totesi, että hän-
tä hirvittää koskettaa vanhusta.

Ehkä vanhusten kohtaamista 
voitaisiin opetella rippikoulussa 
ja myös koulussa, jotta vanhus ei 
pelottaisi lasta tai nuorta, Räsä-
nen pohtii.

riiTTa HirvoNeN

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

Kirjailija Kaari Utrio ehdotti räväkästi maanantaina Ilta-Sanomissa ”ystävällisiä unipillereitä” ratkaisuksi hoitaja- ja hoitopaikkapulaan. Anna-Maija Räsästä kauhistuttaa, jos eettistä keskustelua vanhustyöstä 
ryhdytään käymään tällä tasolla. – Itse haluan kunnioittaa elämää, jolla on merkitys alusta loppuun saakka, hän sanoo.



10    Nro 29      17.9.2009

Ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio Dei 106,9 mHz kaa-
peliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Su 20.9. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Ari-Pekka Metso. 
Avustavana pappina toimii Ju-
ha Sarkkinen. Kanttorina on 
Raimo Paaso ja urkurina Mai-
ja Tynkkynen.
Su 20.9. klo 11.25 radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi. Aiheena on 
Jumalan huolenpito.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.ra-
diodei.fi.
Ke 23.9. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Rehtori Tuula Tervo-
sen kolumni.
To 24.9. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Alfa-kurssi antoi ajat-
telemisen aiheena. Kempele-
läistä Riitta Santaniemeä haas-
tattelee Marja Blomster.

radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 20.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi. Aiheena on 
Jumalan huolenpito.
Su 20.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta.
Ma 21.9. klo 17.05 syksyn 
Etappi-ohjelmassa kysytään 
Täällä ihminen – kuuleeko 
kirkko? Ohjelman toimit-
taa Jussi Leppälä Ylivieskas-
ta. Etappi uusitaan sunnun-
taina 27.9. radiojumalanpal-
veluksen jälkeen.
Ke 23.9. klo 17.05 Perhevar-
tissa on aiheena murrosikä. 
Haastateltavana on rippilei-
rityöstä vastaava pastori Lau-
ri Kujala. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 20.9. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Ari-Pekka Metso. 
Avustavana pappina toimii 
Juha Sarkkinen. Kanttorina 
on Raimo Paaso ja urkurina 
Maija Tynkkynen.

Eetterissä

Syyskuun 17. päivänä Lapissa ku-
misee. Kirkonkellojen soittoon 
osallistuvat kaikki Muonion- ja 
Tornionjokilaakson seurakunnat 
Ruotsissa ja Suomessa.  

Kellot kumisevat noin 20 kir-
kossa. Suomen puolella soivat 
Tornion, Ylitornion, Pellon, Ko-
larin, Muonion ja Enontekiön 
kirkot. Ruotsissa kelloja soitetaan 
kahdessa rovastikunnassa. 

Soitto alkaa kello 19 Suomen 
aikaa ja kestää kymmenen mi-
nuuttia.

Kelloja soitetaan rauhalle, 
mutta myös sodalle. Suomen so-
dan rauhansopimuksen allekir-
joittamisesta tulee syyskuun 17. 
päivänä kuluneeksi 200 vuotta. 
Haminan rauha merkitsi rajaa, 
jonka myötä perheet ja suvut ja-
kaantuivat Lapissa eri valtioihin. 
Perhesiteet, sukulaisuus ja ystä-
vyys ovat kuitenkin säilyneet tä-
hän päivään saakka.

Kellojen soiton yhteydessä 
luetaan kirkoissa myös yhteinen 
rauhanrukous. Rukous kellojen 
soiton yhteydessä osoittaa, että 
aikanaan väkivallalla vedetty ra-
ja on rauhan raja.

Ylitornion kirkkoherra  Matti 
Salmisen mukaan kirkonkellojen  
moikunalla on ollut kaksi päätar-
koitusta. Luonnollisesti sillä kut-
sutaan seurakuntalaisia jumalan-
palvelukseen, mutta kirkonkellot 
olivat myös entisaikojen hälytys-
sireeni turman uhatessa. Tietys-
tä tavasta soittaa syntyi viestittiin 

Lapissa soivat rauhan kellot
vaarasta.

Ylitornion kirkon sähköistet-
tyjä kelloja voi soittaa kolmella 
tavalla. Kirkkoherra ja kanttori 
valitsevat kellojen soittotavan ja 
suntio päästää 17. päivänä  moi-
kunan valloilleen. 

Rajan vetämistä Lappiin muis-
tellaan muullakin kuin kellonsoi-
tolla.

Oulun ja Luulajan hiippakun-
tien yhteiset tapahtumat huipen-
tuvat 18.–20.9. Muoniossa Raja-
ton raja – Gränslös Gräns -juh-
laviikonloppuun. Muonion kir-
kossa järjestetään Vastarannal-
la -messu. Yleisö pääsee osallis-
tumaan koskenlaskuun tai pa-
tikointiin. Lauantain 19.9. avoi-
messa juhlaseminaarissa esitel-
möivät professori Jouko Vahto-
la, kouluneuvos Yrjö Alamäki ja 
filosofian tohtori Martti Vuollo. 

Lauantaina 19.9. klo 15–19 on 
Oulun ja Luulajan piispojen yh-
teinen kutsuvastaanotto. Piispat 
Samuel Salmi ja Hans Stiglund 
julkaisevat tilaisuudessa yhteisen 
manifestin rajayhteistyön kehit-
tämiseksi. Tilaisuuteen tuo valtio-
vallan tervehdyksen kansanedus-
taja Hannes Manninen. Juhlapu-
heen pitää Suomen Kuvalehden 
päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Sunnuntaina 20.9. kello 11 on 
Muonion kirkossa kahden piis-
pan juhlamessu. Messu äänite-
tään ja on kuultavissa YLE Radio 
1:ssä 27.9. kello 18.

Rovasti Paavo Paakinaho 
sai iäisyyskutsun elokuun 
27. päivänä. Hän oli syn-
tynyt Haapavedellä Paa-

von päivänä 25.1.1915.
Kahdeksanlapsisen perheen 

nuorin poika pääsi opintiel-
le, kirjoitti ylioppilaaksi 1935 ja 
lähti 1937 opiskelemaan teologi-
aa Helsingin yliopistossa. Ennen 

Muistokirjoitus

Monien oululaisten 
perhepappi

papiksi valmistumista väliin tuli 
kuitenkin sota. Paavo Paakinaho 
oli sotilaskoulutukseltaan vän-
rikki ja talvisodassa hän palve-
li upseerin tehtävissä Pelkosen-
niemen-Sallan suunnalla ja so-
dan loppuvaiheissa Viipurinlah-
della. Lyhyen välirauhan jälkeen 
upseerin tehtävät jatkuivat jatko-
sodassa Uhtuan suunnalla. Ase-
masodan aikana hänen oli kui-
tenkin mahdollista saattaa teolo-
gian opinnot päätökseen ja niin-
pä hänet vihittiin papiksi Mik-
kelissä 28.6.1943. Työ jatkui nyt 
sotilaspastorin tehtävissä. Paavo 
Paakinaho sai 1968 sotilaallisis-
ta ansioistaan reservissä majurin 
arvon.

Paavo Paakinaho oli solmi-
nut sotavuosina avioliiton Aune 
Prokkolan kanssa. Sodan pää-
tyttyä alkoi Paavon työ seura-
kuntapappina Oulussa. Maalis-
kuussa 1945 hänet valittiin Tui-
ran nuoriso- ja esikaupunkipa-
pin virkaan, sitten 1952 pariksi 

vuodeksi tuomiokirkkoseura-
kunnan viralliseksi apulaisek-
si ja 1954 jännittävän vaalin jäl-
keen neljänneltä vaalisijalta III 
kappalaiseksi Tuiraan. Kun Ou-
lussa toteutettiin seurakunta-
jako, Paavo Paakinaho tuli va-
lituksi Tuiran ensimmäiseksi 
kirkkoherraksi 1967. Eläkkeel-
le hän jäi 1978. Rovastin arvon 
hän sai 1963.

Seurakuntatyössä Paavo Paa-
kinaho oli vireä ja idearikas se-
kä helposti lähestyttävä. Nuo-
riso- ja esikaupunkipappina 
hän käynnisti Tuirassa muun 
muassa vetovoimaisen poika-
työn, Tuiran Toimenpojat. Tä-
män perintöä kantaa yhä vireä 
Toimareiden partiolippukun-
ta. Hänellä oli armolahja men-
nä luontevasti keskelle ihmisten 
elämää, myös heidän koteihinsa 
ja tuoda apua mitä moninaisim-
piin vaikeuksiin. Eikä hän ky-
sellyt työaikojen perään. Paavo 
Paakinahon työnäky oli hiou-

tunut sotarintaman korsuissa, 
jossa pappikin oli lähellä mie-
hiä, yksi heidän joukostaan.

Virkatyönsä ohella Paavo Paa-
kinaho oli myös järjestötoimin-
nassa lasten ja nuorten asialla. 
Hän toimi pitkään muun muas-
sa Oulun raajarikkoisten lasten-
kodin johtokunnassa sihteerinä 
ja puheenjohtajana sekä Nuor-
ten Vammaisten Tukisäätiön pu-
heenjohtajana.

Olen tavannut suuren joukon 
oululaisia, jotka ovat sanoneet, 
kun on tullut puhe Paavo Paa-
kinahosta: Paavo Paakinaho on 
meidät vihkinyt, Paavo Paakin-
aho on minut ja meidän kaikki 
lapset kastanut, Paavo Paakin-
aho piti meillä kotona usein seu-
roja. Siinä on seurakuntalaisten 
kaunis todistus uskollisesta seu-
rakunnan palvelijasta.

HaNNu ojaleHTo
Kirjoittaja on 

nykyinen Tuiran kirkkoherra ja 
Paavo Paakinahon pitkäaikainen ystävä

Re i ja  Haa p a la in e n
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Jumala konsertissa
Kuuntelin 9-vuotiaan tyttäreni kanssa radiosta ohjelmaa, jossa pohdittiin kärsimyksen 
ongelmaa. Siinä mietittiin muun muassa sitä, miksi kristittyjen Jumala, jos hän on olemassa, 
ei pidä kunnolla huolta lapsistaan, kuten oikea isä tai äiti pitäisi. Miksi hän sallii sairaudet, 
kärsimyksen ja surun? Tyttäreni ehdotti, että ehkä Jumala on yksinkertaisesti kiireinen, 
hän on ehkä konsertissa. Ihmisiä on niin paljon, ettei hän voi ehtiä pitää jokaisesta huolta.

Ihmiset ovat vuosituhansien ajan etsineet selitystä kärsimyksen olemassaololle, 
mutta kukaan ei ole pystynyt vastaamaan siihen tyydyttävästi. En siihen kykene minä-
kään, mutta yritin silti valottaa asiaa jotenkin tyttärelleni. Kerroin, että Jumala on jaka-
nut vastuuta myös ihmiselle itselleen. Me olemme vastuussa itsestämme, mutta mah-
dollisuuksien mukaan myös muiden ihmisten hyvinvoinnista. Jumala ei ole automaat-
tinen kone, joka pelastaa kaikilta suruilta. Jos näin olisi, me ihmisetkin olisimme vain 
tahdottomia koneen osia. Yritin toisin sanoen selittää, että ihmisten käsissä – ja erityi-
sesti tahdossa – on helpotus kärsimyksen ongelmaan. 

Samankaltainen ihmisten huolenpidon korostus löytyy Paavalin jäähyväispuheesta 
efesolaisille. Hän tietää tapaavansa nämä ihmiset viimeistä kertaa. Hän on asunut hei-
dän keskuudessaan kolme vuotta opettaen heille Kristusta sekä jakaen heidän ilonsa ja 
surunsa. Paavali korostaa, että hän on ansainnut elantonsa itse eikä ole ottanut kenel-
täkään vaatteita tai rahaa. Samalla hän loi esikuvan miten kristittyjen tulee elää: tehdä 
työtä ja huolehtia kaikkein vähäosaisimmista. Hän muistutti myös, että palkkio on 
hyvän tekemisessä itsessään: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa.”

Mutta mistä saa voimaa hyvän tekemiseen? Tähän löytyy vastaus niin ikään Paava-
lin jäähyväispuheesta efesolaisille: ”Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitet-
tyjen joukossa.” (Ap. t. 20: 32) Näillä sanoilla on voima rakentaa meitä. Elämällä niiden 
mukaan me pääsemme osallisiksi kaikkien pyhitettyjen perintöosasta – jonain päivänä 
myös me pääsemme konserttiin, Jumalan kanssa.

päivi SalmeSvuori
Kirjoittaja toimii tutkijana ja opettajana Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksella

16. sunnuntain helluntaista aihe on Jumalan huolenpito. Jeesuksen mukaan 
Jumalaan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdol-
lisesta, sillä taivaallinen Isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään 

sitä, mikä on tärkeintä: Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan.
Vuorisaarnaan sisältyvä pyhän evankeliumiteksti sijoittuu Matteuksen evankeliumissa 

pian Isä meidän -rukouksen jälkeen. Keskiössä ja etusijalla – ennen kaikkea muuta – ovat 
hengelliset aarteet: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste 
tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. 
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.” Jeesuksen 
opetus on siis hyvin immateriaalista – vastoin monien aikakausien ihanteita.

Opetus asettuu poikkiteloin myös juutalaisten rabbien opetusten kanssa: he korostivat 
usein maallisen rikkauden merkitsevän samalla myös hengellistä siunausta. Jeesuksen ajan 
Palestiinassa tosin jyrkät juutalaisuuden ääriainekset opettivat toisin, maallista omaisuut-
ta vieroksuvasti. Esimerkiksi Kuolleen meren rantaseutujen essealaiset elivät ilman rahaa. 
Historioitsija Josefus nimitti heitä ”rikkauden halveksijoiksi”. Myös separatistinen Haba-
kukin selityskirja antaa ymmärtää Jerusalemin viimeisten pappien ahneudella ryöstämän 
omaisuuden päätyvän lopulta vieraiden sotajoukkojen käsiin. Näin pappien kokoamat rik-
kaudet häviävät heidän käsistään ja vääryydellä hankittuina eivät säily omistajiensa käsissä.

Tekstin lopussa vertaus kahden herran palvelijasta oli Lähi-idässä yleinen. Orjan oli yk-
sinkertaisesti mahdotonta olla kuuliainen kahdelle eri isännälle. Siksi vertaus on hyvin osu-
va ja ymmärrettävä myös hengellisessä kontekstissa. Jumalan ja mammonan välille vede-
tään viime kädessä selkeä raja. Tätä alleviivaa myös tekstissä oleva lause: ”Missä on aartee-
si, siellä on myös sydämesi.”

peKKa TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 86:1, 3–7 
Ensimmäinen lukukappale 
2.Moos. 16:11–19, 31, 35 
Toinen lukukappale  
Ap.t. 20:32–35 tai 1. Tim. 6:17–19  
Evankeliumi Matt. 6:19–24 

Jumala, Isämme ja Luojamme. 

Sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. 

Auta meitä jättämään 

pienet ja suuret murheemme sinulle 

ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan 

sinun lahjanasi. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  A hm e d A l -Shu ka i l i
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Muslimit uskovat, että 
Jumala antoi heille il-
moituksessaan pyhän 
lain, sharian. Ja sen 

minkä Jumala on shariassa sää-
tänyt, sitä hän ei muuta. 

Sharian tulkinta sen sijaan 
muuttuu, sillä se on ihmisen kä-
sissä kuten myös toimeenpano-
valta. Ihmiset ovatkin antaneet 
erilaisia laintulkintoja vuosisa-
tojen ajan ja antavat jatkossakin.  
Tulkinnan  mahdollisuus on an-
tanut yhteiskunnille kaivattua 
liikkumavaraa.

Shariaa tulkitseva tiede on ni-
meltään fiqh, ”lainoppi”. Fiqhin 
tekijät pyrkivät luomaan lain, jo-
ka olisi mahdollisimman lähellä 
shariaa. Fiqh on jonkinlainen li-
kiarvo shariasta, joka on täydelli-
sesti vain Jumalan tiedossa.

Sharia  perustuu  Koraaniin ja 
sunnaan eli profeetta Muham-
madin elinaikanaan asettamaan 
esimerkkiin. Koraanin säädök-
set ovat kuitenkin väljiä ja yleis-
luontoisia. Niiden tarkennukset 
löytyvät sunnasta. Käsitys isla-
milaisesta laista, joka määritte-
lee jokaisen mahdollisen ja mah-
dottoman asian piinaavan tar-
kasti ja yksityiskohtaisesti, pe-
rustuu enemmän sunnaan kuin 
Koraaniin.

Sharia ei kata ainoastaan us-
konnollisia rituaaleja vaan lähes 
kaiken inhimillisen toiminnan: 
päivittäisen elämän, politiikan, 
talouselämän, liiketoiminnan, 
tehdyt sopimukset ja sosiaaliset 
tilanteet.

Sharia ei ole perinteisessä muo-
dossaan täydellisesti käytössä mis-
sään maailman maassa. Suurim-
massa osassa islamilaista maail-
maa perinteistä islamilaista lakia 
noudatetaan vain perheoikeuden 
sekä rituaalilain osalta. 

Naisen 
asema heikko
Perintö- ja perheoikeudessa Ko-
raani ei yksiselitteisyydessään jätä 
paljon tulkinnan varaa. Muslimien 
pyhä kirja määrää tarkkaan suku-
laisten perintöosista eri tilanteissa. 

Pääsäännön mukaan samassa su-
kulaissuhteessa olevista perillisis-
tä naiset saavat puolet miesten saa-
mista osuuksista. 

Koraani julistaa miehen per-
heen pääksi. Yhden tulkinnan 
mukaan miehen valta koskee kui-
tenkin vain taloudellista vastuu-
asemaa, eikä anna miehelle oike-
utta päättää naisen asioista.

Mies voi ottaa neljä vaimoa ja 
erota vaimostaan syytä ilmoit-
tamatta, kun nainen vastaavasti 
tarvitsee avioerolle islamilaisen 
lain hyväksynnän ja joutuu ano-
maan siitä tuomarilta.

Neljä vaimoa on kuitenkin 
ylellisyys, johon ani harvalla on 
varaa. Avioliiton perusmuoto on-
kin aina ollut yksiavioisuus.

Oikeudenkäynnissä kahden 
naisen todistus vastaa yhtä mie-
hen todistusta.

Islamilainen laki oli aikoinaan 
vallankumouksellinen, sillä se ko-
hensi naisten asemaa. Aikaisem-
min naiset eivät saaneet perintöä 
ollenkaan. Heidän asemansa oli 
muutenkin heikko. 

Naisen asema on monin pai-
koin yhä heikko. Jopa niin heik-
ko, että sillä ei ole mitään teke-
mistä sharian kansssa. Islamilai-
nen laki ei esimerkiksi ole kos-
kaan vaatinut koko vartalon peit-
tävää burqaa, jollaisia käytetään 
Afganistanissa. Shariassa ei vaa-
dita myöskään ympärileikkauk-
sia vaan ne ovat vanhoja heimo-
tapoja, jotka periytyvät ajalta en-
nen islamia. Alueilla, jossa esiin-
tyy ympärileikkauksia, muut-
kin väestöryhmät kuin muslimit 
leikkavat nuoret tytöt.

Vaikka monet tavat eivät ole-
kaan islamin vaatimia, niitä yri-
tetään usein oikeuttaa islamilla.

rangaistukset 
voivat olla ankaria
Sharian rikoslain vaatimat ran-
gaistukset ovat joskus hyvin jul-
mia. Niin sanottu Jumalan oike-
us koskee  rikoksia, jotka erityi-
sesti mainitaan Koraanissa. Näitä 
rikoksia pidetään Jumalan aset-
tamina rajoina (hudud), joiden 

rikkominen on Jumalan oikeu-
den loukkaamista.

Hudud-rikoksia ovat aviorikos 
ja väärä syyte aviorikoksesta, var-
kaus, maantierosvous, viinin juo-
minen ja islamista luopuminen. 

Hudud-rikosten rangaistuk-
set ovat ruumiillisia ja vaihtele-
vat raipaniskuista kuolemantuo-
mioon. Koska rangaistukset ovat 
ankaria, ovat hudud-rikosten 
määrittely ja todistustaakka 
myös tiukkoja. 

omaiset 
saavat hyvityksen
Islamilainen laki si-
sältää myös qisas- 
ja ta’zir-rikoksia. 
Qisas-rikokset ovat 
hyvitykseen oi-
keuttavia rikok-
sia, joissa uhrilla 
tai tämän omai-
silla on oikeus vaa-
tia hyvitystä teon tekijältä. Qisas-
rikoksia ovat murha, tappo, kuo-
lemantuottamus tai ruumiinvam-
man tuottaminen. 

Uhri ja hänen omaisensa voi-
vat myös antaa syylliselle an-
teeksi ja luopua qisas-rangais-
tuksesta, jolloin uhrille lange-
tetaan ta’zir-rangaistus.

Ta’zir-rikokset ovat rikoksia 
yhteisöä ja sen jäseniä vastaan, 
eikä niitä islamilaisissa lakikir-
joissa tarkemmin eritellä. Yh-
teisön hallinnon määrittelemiä 
ta’zir-rikoksia ovat perinteises-
ti olleet muun muassa korrup-
tio, petos ja kunnianloukkaus. 

Nigeriassa 
sharian rikoslaki
Monien islamilaisten maiden 
lainsäädäntö pohjautuu suurelta 
osin länsimaiseen esimerkkiin. 
Islamilaista lakia toteutetaan eri 
maissa eri laajuisesti.  

Sudanissa ja Pohjois-Nigeriassa 
on ollut ainakin ajoittain käytös-
sä sharian rikoslaki ja hudud-ran-
gaistukset. Nigeriassa on joskus 
tuomittu naisia kivitettäväksi, jos 
he ovat synnyttäneet lapsen avio-
liiton ulkopuolella.

Islamin pyhää lakia shariaa pidetään julmana ja raakana. 
Rangaistukset ovat joskus ruumiillisia vaihdellen raipaniskuista 
kuolemantuomioon. Islamilaista lakia on kuitenkin syytetty myös 
asioista, joihin se on viaton. Esimerkiksi naisten ympärileikkauksista 
islamin pyhä laki ei puhu mitään. Koko vartalon peittävä burqa ei ole 
myöskään islamin lain asettama vaatimus. 

Iran, Saudi-Arabia ja Pakistan 
soveltavat shariaa lainsäädännös-
sään varsin laajalti, mutta niissä-
kin sitä täydennetään parlamen-
tin säätämillä laeilla (Pakistan 
ja Iran) tai kuninkaan antamil-
la hallintomääräyksillä (Saudi-
Arabia). Muslimienemmistöi-
sessä Somaliassa sharialla on laa-
ja kannatus. 

Vuonna 2008 Iso-Britannia an-
toi viidelle sharia-tuomioistuimel-
le oikeuden sovitella asianomista-
jariitoja. Sharia-tuomioistuinten 
ratkaisut ovat sitovia, mutta tuo-
mioistuimilla on toimivalta vain 
silloin, kun kaikki osapuolet sen 
etukäteen hyväksyvät. Juutalais-
ten Beth Din -tuomioistuimilla on 
jo pitkään ollut vastaava asema Bri-
tanniassa.

Lähteinä on käytetty muun muassa 
Jaakko Hämeen-Anttilan teosta 

Islamin käsikirja ja Heikki Palvan ja 
Irmeli Perhon toimittaa teosta 

Islamilainen kulttuuri 

Britanniassa kohistiin taannoin 
Canterburyn arkkipiispan Rowan 
Williamsin shariapuheista. Ark-
kipiispan kerrottiin olleen huolis-
saan siitä, että muslimit joutuvat 
tilanteisiin, jossa he joutuvat va-
litsemaan jyrkästi joko uskollisuu-
den kulttuurilleen tai uskollisuu-
den valtiolle.

Arkkipiispa tarkensi, ettei hän 
puolusta rinnakkaisen lainkäyttö-
järjestelmän luomista, jossa mus-
limit tuomittaisiin sharian mu-
kaan ja muut kansalaiset Britan-
nian lain mukaan. 

Suomessa muun muassa Uu-
den Suomen kolumnisti Iivi An-
na Masso on reagoinut shariakes-
kusteluun voimakkaasti.  

Sharia asettaa Masson mukaan 
naiset ja miehet keskenään eriar-
voiseen asemaan. Sharian länsi-
maiset puolustajat korostavat Mas-
son mukaan, ettei islamilaista ri-
kosoikeutta ankarine kivitys- ja 
raipparangaistuksineen otettaisi 

”Islamilainen laki lännessä vain perheoikeuteen”

TeKSTiT: peKKa HeliN
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Islamin pääsuunnat ovat sunni-
laisuus ja shiialaisuus. Sunnilai-
suudessa on lainopissa neljä pää-

koulukuntaa ja shiialaisuu-
dessa yksi.

Kun islamilainen 
lainoppinut muo-

dostaa mielipi-
teensä lainopilli-
sesta ongelmasta, 
hän joutuu Ko-
raanin ja sunnan 
lisäksi ottamaan 
huomioon myös 
koulukuntansa 

perinteen. Oppineen 
lainopillista mielipidet-

tä kutsutaan fatwaksi. Fatwa on 
lainopillinen mielipide missä ta-
hansa kysymyksessä, jonka usko-
va on esittänyt oppineelle. Suu-
rin osa annetuista fatwoista kä-
sittelee varsin arkisia kysymyksiä. 
Fatwalla ei sinänsä ole mitään te-
kemistä kuolemantuomion kans-
sa toisin kuin kirjailija Salman 
Rushdien tapauksen perusteella 
usein oletetaan.

Fatwan antaa lainoppinut 
mufti. Uskonoppineilla ei perin-
teisesti ole toimeenpanovaltaa 
vaan se kuuluu asianomistajalle, 
jolle laki antaa oikeuden toimia ja 

Fatwa ei aina liity  
kuolemantuomioon

saada hyvitystä kärsimyksistään. 
Yhteisö tai maallinen valta on pe-
rinteisesti vastannut fatwan toi-
meenpanosta, mutta usein fatwat 
on jätetty huomiotta ja fatwa on 
jäänyt pelkästään uskonoppineen 
mielipiteeksi.

Eri muftit voivat antaa ristirii-
taisia tulkintoja, jolloin uskovat 
ovat voineet valita, mitä tulkintaa 
he noudattavat. Fatwaa ei voi var-
sinaisesti kumota. Sen sijaan ris-
tiriitaisia fatwoja voidaan antaa. 

Fatwaan ei liity asian totuus-
pohjaista tutkimusta,  vaan se on 
teoreettisen ongelman ratkaisu.

Islamin laki käsittelee myös 
riita-asioita, joissa tuomion ju-
listaa uskonnollinen tuomari qa-
di, mutta hänelläkään ei ole ollut 
toimeenpanovaltaa, vaan tuomi-
on toimeenpaneminen on riippu-
nut maallisista vallanpitäjistä.

Nykyään on perustettu fatwa-
neuvostoja, jotka koostuvat use-
ammasta uskonoppineesta. He 
vastaavat uskovien lainopillisiin 
kysymyksiin järjestäytyneesti. 
Tällaisia neuvostoja toimii Inter-
netissä. Varsinkin ei-islamilais-
ten maiden muslimit käyttävät 
neuvostoja, koska heillä ei ole lä-
hellään lainoppineita.

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

w w w.sxc . hu A s i f  A
k ba r

”Islamilainen laki lännessä vain perheoikeuteen”

Ihmisoikeusliiton mukaan Suomessa pitäisi oppia tuntemaan paremmin islamilaista 
lakia, shariaa. Isossa-Britanniassa sharia-tuomioistuimelle on annettu oikeus 
sovitella asianomistajariitoja.

käyttöön. Kysymys olisi vain per-
he- ja siviilioikeudesta. Mutta juuri 
näissä asioissa sharia kohtelee nai-
sia alempiarvoisena, Masso väittää.

Shariaoikeuteen osallistumi-
nen olisi vapaaehtoista, mutta kiel-
täytyminen siitä voidaan  Masson 
mukaan tulkita uskonluopioute-
na. 

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri 
Kristiina Kouros on tutustunut 
sharian perheoikeuteen. Kourok-
sen mukaan sharian perheoikeu-
desta liikkuu yleistyksiä ja käsityk-
siä, jotka ovat harhaanjohtavia. 

Myös uskonnolliset johtajat 
esittävät shariasta yksinkertais-
tuksia, vaikka sharia on kaikkea 
muuta kuin yksinkertainen. Ky-
seessä on tiede, joka on kehittynyt 
useiden vuosisatojen aikana. 

Shariassa on Kouroksen mu-
kaan poikkeuksia ja mahdolli-
suuksia. Puolisot voivat ennen lii-
ton solmista sopia, että naisen oi-
keuksia vahvistetaan. Sovittavissa 

on muun muassa, että mies ei saa 
rajoittaa naisen kulkemisia eikä 
ottaa muita vaimoja. Sopimuksel-
la voidaan vahvistaa myös naisen 
oikeuksia avioerossa. 

Sopimuksia tehdään Kouroksen 
mukaan kuitenkin vähän. Koulu-
tettu väestönosa tuntee sopimis-
mahdollisuuksista paremmin kuin 
vähemmän koulutusta saaneet. 
Kouroksen tiedossa ei kuitenkaan 
ole, että sopimusmahdollisuuk-
sia aktiivisesti markkinoitaisiin ja 
käytettäisiin naisten oikeuksien 
vahvistamiseksi. Esimerkiksi Ma-
rokossa oppineet naiset tietävät so-
pimusoikeutensa hyvin.

Nainen perii sharian mukaan 
puolet siitä mitä mies saa. Käy-
täntö voisi kuitenkin olla toisen-
lainen: perintösäännöstä voidaan 
laillisesti poiketa esimerkiksi 
omaisuuden ennakkolahjoituksin.

Vaikka perheen elatusvelvolli-
suus on juridisesti miehellä, mo-
net naiset osallistuvat käytännössä 

myös perheen elatukseen. 
 Naisen asema islamilaises-

sa laissa ja oikeuskäytännössä on 
kuitenkin kiistatta heikompi kuin 
miehen, eikä Kouros halua pohtia, 
voisiko sharian ottaa joiltakin osin 
käyttöön myös Suomessa. 

Tärkeämpää tässä vaiheessa oli-
si Kouroksen mukaan se, että Suo-
messa opittaisiin tuntemaan pa-
remmin shariaa. Tätä tietoa tar-
vitsevat myös Suomessa asuvat 
muslimit, joista osa joka tapaus-
kessa noudattaa mahdollisuuksi-
en mukaan shariaa tai omaa käsi-
tystään siitä. 

Jonkinlaista sharian mukaista 
avioliittoneuvontaa ilman päätös-
valtaa Kouros ei sulkisi kokonaan 
harkinnan ulkopuolelle. 

– Jonkinlaisia venttiilejä tarvi-
taan sitä ajatellen, ettei uskonnolli-
sia muslimeita ajeta ehdoin tahdoin 
elämään niin sanotusti maan alla. 
Siellä mahdollisuudet puuttua nais-
ten oikeuksiin ovat olemattomat.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu to 17.9. klo 11.30 Ou-
lun tuomiokirkossa. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, toimit-
taa Matti Pikkarainen,  saar-
na Niilo Pesonen.
Messu su 20.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Juha Sakkinen. Kanttori 
Raimo Paaso ja urkuri Maija 
Tynkkynen. Radiointi Radio 
Dei. www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 20.9. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso, 
kanttori Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 17.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 20.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Marjukka Ha-
mari, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Perhemessu su 20.9. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Katja Ylitalo ja Terttu Rahko, 
kanttorina Sari Wallin. Kas-
tellin alueen toimintakau-
den avaus. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.9. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustaa 
Marjukka Hamari, kanttori-
na Juha Soranta. Alueellinen 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Esa Nevala, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Eine Rauti-
ainen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 

Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 20.9. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 24.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit 
järjestää Karjasillan lähetys-
ryhmä.

Tuiran seurakunta
Messu su 20.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustavat 
Lauri Kujala ja Paula Kyllö-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Muistijumalanpalvelus. 
Järjestetään yhdessä Oulun 
Seudun Muistiyhdistyksen 
kanssa. Kutsutaan muisti-
sairaita ja heidän läheisiään. 
Kirkkokahvit.
Messu su 20.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Py-
häkoulu messun aikana.
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Messu su 20.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Messu su 20.9. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 20.9. klo 18  
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 23.9. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.9. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus 
su 20.9. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. 

YLIKIIMINKI
Iltakirkko su 20.9. klo 18 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Leo Rahko. Iltakirkon 
jälkeen 60-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhlat Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.

Hailuoto
Messu su 20.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keskinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 10 seurakunta-
keskuksessa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Ee-
va Mertaniemi, kanttorina 
Hannu Niemelä.

Kempele
Messu su 20.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Eija Savolainen.  
Mukana lauluryhmä. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Kem-
peleen rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.

Kiiminki
Perhemessu su 20.9. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, poikakuo-
ro. Lounas seurakuntakes-
kuksessa.
Perhemessu su 20.9. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Riina Moilanen, 
kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Sippola, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Messu su 20.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarna kehitysvammais-
työn pastori Elina Hyvönen, 
kanttorina Pertti Haapalai-
nen. Kirkkokahvit seurakun-
tatalossa.

Oulunsalo
Messu su 20.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Taru Pisto. Sa-
donkorjuulounas jumalan-
palveluksen jälkeen.

Messu su 27.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Taru Pisto. Per-
heen sunnuntai.

Pudasjärvi
Messu su 20.9. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Jaakko Sääskilahti, kanttori 
Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Eläkeläisjärjestöjen ja eläke-
läisten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit.
Messu su 20.9. klo 10 Sara-
kylän kappelissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen. 

Tyrnävä
Messu su 20.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokuoro. Vie-
tämme seurakunnan vapaa-
ehtoisten kirkkopyhää. Kirk-
kokahvi seurakuntatalolla.

Siikalatva
KESTILÄ
Messu su 20.9. klo 12 Kes-
tilän kirkossa. Rippikoulujen 
aloitusjumalanpalvelus. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Kirk-
kokahvit ja rippikoulun aloi-
tusinfo seurakuntakodissa.

PIIPPOLA
Messu su 20.9. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Rippikoulu-
jen aloitusjumalanpalve-
lus. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit ja rippikou-
lun aloitusinfo Pulkkilan seu-
rakuntatalossa.

PULKKILA
Messu su 20.9. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Rippikoulu-
jen aloitusjumalanpalve-
lus. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit ja rippikou-
lun aloitusinfo seurakunta-
kodissa.

PYHÄNTÄ
Messu su 20.9. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Rippikou-
lujen aloitusjumalanpalve-
lus. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit ja rippikou-
lun aloitusinfo seurakunta-
kodissa.

RANTSILA
Messu su 20.9. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Rippikoulujen 
aloitusjumalanpalvelus. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Kirkkokah-
vit ja rippikoulun aloitusinfo 
seurakuntakodissa.

w w w.sxc . hu /  Ro b e r t  A i c h in g e r
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17.–24.9.2009

Marjaranta, Meurman ja Saari 
tulkitsevat lauluja rakkaudesta

enot oulussa 

Maamme eturivin muusi-
koihin kuuluvat Jore Mar-
jaranta, Kristian Meur-
man ja Sami Saari (kuvas-

sa) konsertoivat tiistaina 22.9. kello 19 
Karjasillan kirkossa, osoitteessa No-
kelantie 39. Kaikki kolme artistia ovat 
valinneet konserttiin sellaisia lauluja, 
joita he haluavat esittää nimenomaan 
kirkossa. Lauluja rakkaudesta -kon-
sertin järjestävät Oulun evankelis-lu-
terilaiset seurakunnat. Käsiohjelma 
maksaa 15 euroa. 

Konsertin tarkoituksena on tuo-
da esiin rakkauden sanomaa taval-
lista suomalaista koskettavalla taval-
la. Laulujen musiikilliset sovitukset 
ottavat huomioon kirkkotilan akus-
tiikan ja tuovat tunnelman ja sano-
man lisäksi mukanaan miellyttävän 
tuulahduksen perinteistä suomipop-
pia. Kuulijoiksi toivotaan ennen kaik-
kea koskettavista rakkauslauluista pi-

täviä hyvän musiikin ystäviä. Sellai-
siakin, jotka vierailevat kirkossa vain 
harvoin.

Sami Saari on suomalainen laula-
ja, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja ki-
taristi. Hän on pitkän linjan muusik-
ko, jonka oma sooloura alkoi vuonna 
1997 julkaistusta Do re mi -albumista. 

Jore Marjaranta on toiminut am-
mattimuusikkona 20 vuotta. Hänen 
uransa alkoi 20vuotta sitten Albert 
Järvisen bändistä. Joren muusikon 
matkalle mahtuu myös Guitar Slin-
gers, Leningrad Cowboys, Ile kallio & 
Rockets ja paljon pienempiä kokoon-
panoja.

Kristian Meurman ponkaisi suu-
ren yleisön tietoisuuteen Idols-for-
maatista 2007. Pitkään musiikkia 
harrastanut Meurman aloitti aktii-
visen keikkailun heti Idols-kilpai-
lun loputtua. 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
17.9. ja 24.9. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Raamattupiiri to 17.9. ja 
24.9. klo 16, Intiön seurakun-
takoti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 17.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Hartaus pe 18.9. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Juha Sarkki-
nen.
Sana elää pe 18.9. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 19.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 21.9. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 23.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 23.9. klo 15, Se-
nioritalo. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 23.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukousta, 
hiljaisuutta, raamatunteks-
tejä, rukouslauluja. 
Hartaus to 24.9. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
Ompeluseurat to 24.9. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 18.9. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Herännäisseurat su 20.9. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Tu-
le viettämään yhteinen het-
ki Siionin virsien ja lyhyiden 
seurapuheiden parissa.
Raamattupiiri to 17.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
23.9. klo 11, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamarissa. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.9. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Pentti Koppe-
roinen ja Heimo Kuha.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 17.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Arja Suomela.
Raamattupiiri ti 22.9. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
24.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-

rat pe 18.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.9. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Lauluja rakkaudesta ti 
22.9. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Jore Marjaranta, Kristian 
Meurman ja Sami Saari lau-
lavat rakkudesta. Käsiohjel-
ma 15 €.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Musiikkihartaus su 20.9. klo 
16, Oulun tuomiokirkko. Psal-
meja ja psalmimusiikkia pas-
tori Juha Sarkkinen ja kantto-
ri Raimo Paaso, kanttorihar-
joittelija Henriikka Rantala, 
laulu - ja soitinyhtye.
Virsilauluilta ti 22.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kiitos kesästä ja syksyn sa-
dosta, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
P. J. Hannikaisen kauneim-
pia lauluja pe 18.9. klo 19, 
Oulun ammattikorkeakou-
lu, konserttisali. Cantio lau-
dis -kuoro, johtaa Olli Heik-
kilä. Marko Ollila, baritoni ja 
Arto Heikkilä, piano. Yhteis-
laulua. Vapaa pääsy.
Virsilaulutuokio ma 21.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Runokvarkki ti 22.9. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Maaria Leinosen ly-
riikkaa. Mukana pastori Juha 
Vähäkangas.
Virsilaulutuokio ke 23.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Kirjavirtaa pappilassa ke 
23.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kirjat Umberto Econ Ruusun 
nimi ja Tracy Chevalierin Tyt-
tö ja Helmikorvakoru. 
Runoilta toiverunoista su 
1.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Mikä runo sai sinut tun-
temaan itsesi hyväksi? Mikä 
runo on sanoittanut tuntee-
si? Mikä runo on koskettanut 
sinua eniten? Kerro se meille 
viim. 9.10. juha.vahakangas@
evl.fi tai kirjeessä Nokelantie 
39, 90150 OULU, kirjeeseen 
merkintä ”Tämän tahtoisin 
kuulla”.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin 21.9. klo 9–11 p. 08 
3161 405 keskustelua, koti-
käyntiä tai taloudellisen tu-
en hakemista varten.
Keskustan palvelutalon 
kerho to 24.9. klo 14, Kes-
kustan palvelutalo, Nummi-
katu 24. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 21.9. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 22.9. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-

peli. 
Diakoniaryhmä ke 23.9. klo 
15–16.30, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 21.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 21.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

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
KeHITYSVAMMAISeT
Keskustelukerho ti 22.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perhepiiri to 24.9. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

KuuLOVAMMAISeT
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja ma 21.9. 
klo 9.30, Öbergin talon ylä-
kerta. Luento on poikkeuk-
sellisesti eri paikassa ja maa-
nantaina, koska tällöin vie-
tetään maailman muistipäi-
vää. Tilaisuuteen liittyy luen-
to aiheesta ja yhteinen käve-
ly Nallikarissa.
Aabrahamin poppoo ti 
22.9. klo 13.30, Öbergin talo. 
Huonokuuloisten päiväpiiri.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 23.9. klo 12, Öber-
gin talon yläkerta. 
Ystäväilta to 24.9. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen leiripäivä ma 
28.9. klo 9.30–16, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Oh-
jelmallien leiripäivä yhdessä-
olon merkeissä. Hinta on 12 
€ sisältäen aamupalan, lou-
naan ja päiväkahvit. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 24.9. 
Anne-Marille vastaanotol-
la ti ja to klo 9–11 tai p. 040 
5912 657.

NäKöVAMMAISeT
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
24.9. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

PäIHDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 18.9. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 21.9. klo 14.30–16, Öber-
gin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnai-
sia, käsitöitä, arpoja yms. se-
kä kahvila. Tuotto ohjataan 
nimikkotyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
3161 720. 
Lähetystovi pe 18.9. klo 12, 

Siipi. Lauluja kiitollisuudes-
ta, mukana Sanna Leppä-
niemi.
Lähetysteologinen luen-
tosarja ti 22.9. klo 18, Ou-
lun Diakin auditorio. Mihin 
menet kristinusko? – kristin-
uskon globaalit trendit, do-
sentti Risto Ahonen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 17.9. ja 24.9. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 17.9. 
Anneli Kauppi ja 24.9. Juha 
Sarkkinen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 22.9. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, virsiä 
ja rukousta. Vastuuhenkilöi-
nä Elvi ja Jaakko Lounela. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 21.9. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 21.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12, 
Koulukatu 10. Pyhäkoulu on 
lasten oma kirkko. Pyhäkou-
luun ovat tervetulleita kaik-
ki yli 4-vuotiaat. Tätä pie-
nemmmille toivomme mu-
kaan omaa saattajaa. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallilstujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerho to 17.9. ja 24.9. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-

ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. 
Perhekerho ti 22.9. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 24.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Kastellin alueen toiminta-
kauden avaus su 20.9. klo 
10, Kastellin kirkko. Perhe-
messussa lapset koristelevat 
kirkon syksyisillä oksilla. Tuo 
mukanasi kaunis oksa altta-
rille laitettavaksi. Messun jäl-
keen kokoonnutaan laula-
maan ja leikkimään kantto-
rin laulupussin lauluja. Ai-
kuisten runonurkka. Kastel-
lin alueen toiminnan esittely.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12, 
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Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana. Lopuksi lapset me-
nevät kirkkoon siunattaviksi.
Perhekerho ma 21.9. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Aloitetaan har-
taushetkellä. Mehu- ja kah-
vihetki, jonka jälkeen leiki-
tään, keskustellaan, askar-
rellaankin joskus. Kerhohet-
ki päättyy yhteiseen laulu-
leikkituokioon.
Taidepyhis ma 21.9. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaisita. 
Perhekerho ti 22.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 23.9. klo 9.30–
11, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
10–11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 17.9. ja 24.9. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
lisätiedot kohdasta Kansain-
välisyys.
Perheleiri 16.–18.10. Rokuan 
leirikeskus. Nautitaan syksyi-
sestä luonnosta, leikitään ja 
askarrellaan. Mukana pas-
tori Juha Tahkokorpi p. 050 
5527 236 sekä lastenohjaa-
jia. Ilmoittautumiset inter-
netissä, www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Hinta 44 € / 
aikuinen, 4–18-vuotiaat 30 € 
sisältää matkat, ruuan ja ma-
joituksen.
Pyhäkoulu la 19.9. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsen tajuisesti Raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan sekä lopuksi askarte-
lu tai muu toimintahetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. 
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 20.9. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Perhekerho to 17.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Stiven Naatukselta 
p. 050 3104 990.
Perhekerho ti 22.9. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lisätietoja Stiven Naatuksel-
ta p. 050 3104 990.
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Pateniemen kirkko. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Rajakylän seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Lisätietoja Stiven Naatuksel-
ta p. 050 3104 990.
Perhekerho to 24.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Stiven Naatukselta p. 
050 3104 990.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho ke 23.9. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 23.9. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 23.9. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 23.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
Helmi-päivä la 19.9. klo 11–
13, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Sählykerho ma 21.9. klo 
16.30–17.30, Sarasuon kou-
lu. 1.–3.-luokkalaisille. Seura-
kunnalla on maalivahdin va-
rusteet ja mailat, mutta voit 
ottaa myös oman mailan ja 
juomapullon mukaan. Ker-
ho on ilmainen ja sinne il-
moittaudutaan paikan pääl-
lä. Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen, 040 5060 315, atte.kaa-
riainen@evl.fi.
Kokkikerho ma 21.9. klo 
17, Kastellin kirkon pappi-
la. 1.–6.-luokkalaisille tytöil-
le ja pojille. Herkutellaan itse 
tehdyillä syömisillä. Kerho on 
maksuton ja sinne voi ilmoit-
tautua paikan päällä. Järjes-
täjinä Karjasillan seurakun-
ta. Lisätietoja Katja Ylitalo p. 
040 8315 932.
Maailmakerho ma 21.9. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 
3.–6.-luokkalaisille. Tutustu-
taan erilaisiin maihin ja lei-
kitään maan leikkejä. Kerho 
on maksuton ja siihen voi il-
moittautua paikan päällä. 
Lisätietoja Esa Harju p. 040 
5752 713.
Näytelmäkerho ma 21.9. klo 
17–18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 1.–3.-luokkalaisille. Ker-
hossa valmistetaan erilaisia 
näytelmiä. Kerho on ilmai-
nen ja siihen ilmoittaudu-
taan paikan päällä. Lisätie-
toja Atte Kääriäinen p. 040 
5060 315 tai atte.kaariai-
nen@evl.fi.
Liikuntakerho ti 22.9. klo 
17–18, Lämsänjärven koulu.   
1.–4.-luokkaisille. Liikutaan 
yhdessä muiden samanikäis-
ten kanssa leikkien ja uusia 
taitoja harjoitellen. Kerho 
on maksuton ja siihen voi il-
moittautua paikan päällä. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Katja Ylitalo.
Kokkikerho ti 22.9. klo 
17.30–19, Pyhän Andreaan 
kirkko. 3.–6.-luokkalaisille 

tytöille. Kokkausta, leikkiä 
ja hiljentymistä. Kerho on il-
mainen ja sinne ilmoittau-
dutaan paikan päällä. Ker-
hoon mahtuu 15 ensimmäis-
tä ilmoittautujaa. Lisätietoja 
Atte Kääriäinen p. 040 5060 
315 tai atte.kaariainen@evl.
fi.
Kokkikerho ke 23.9. klo 
17.30–19, Pyhän Andreaan 
kirkko. 3.–6.-luokkalaisil-
le pojille. Kokkausta, pelaa-
mista, hiljentymistä ja her-
kuttelua. Kerho on ilmainen 
ja sinne ilmoittaudutaan pai-
kan päällä. Kerhoon mahtuu 
15 ensimmäistä ilmoittautu-
jaa. Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen p. 040 5060 315 t. atte.
kaariainen@evl.fi.
Liikuntakerho ke 23.9. 
klo 18–19, Sarasuon kou-
lu. 4.–6.-luokkalaisille. Pela-
taan, liikutaan ja hiljenny-
tään. Kerho on ilmainen ja 
siihen ilmoittaudutaan pai-
kan päällä. Lisätietoja Atte 
Kääriäinen p. 040 5060 315 
tai atte.kaariainen@evl.fi.
Puuhakerho ti 22.9. klo 17–
18.30, Kaukovainion kappeli. 
1.–4.-luokkalaisille. Askarte-
lua ja leikkiä. Kerho on mak-
suton ja sinne voi ilmoittau-
tua paikan päällä. Lisätieto-
ja Esa Harju p. 040 5752 713.

Tuiran seurakunta
Teetupa to 24.9. klo 14, Pöl-
lönkankaan ostoskeskuksen 
nuorisotila. 4.–6.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille. Tule 
pelaamaan, juttelemaan ja 
oleilemaan rennossa meini-
gissä. Tarjolla teetä ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Mat-
ti Ketola p. 040 5747 069 tai 
matti.ketola@evl.fi. 
Monitoimikerho to 17.9. 
klo 17.30, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 1.–3.-luokkalai-
sille. Askartelua, leikkiä, hil-
jentymistä, laulua ja puuhai-
lua yhdessä koulutettujen 
ohjaajien kanssa. Lisätietoja 
Sanna Tervo p. 040 7451 469.
Askartelupainotteinen 
kerho ti 22.9. klo 16.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
1.–3.-luokkalaisille tytöille. 
Askartelua, leikkiä, hiljen-
tymistä, laulua ja puuhai-
lua yhdessä koulutettujen 
ohjaajien kanssa. Lisätietoja 
Sanna Tervo.
Tyttöjen kerho ke 23.9. klo 
18.30, Pateniemen kirkko. 
4.–6.-luokkalaisille.  Askar-
telua, leikkiä, hiljentymistä, 
laulua ja puuhailua yhdes-
sä koulutettujen ohjaajien 
kanssa. Lisät. Sanna Tervo.
Monitoimikerho to 24.9. 
klo 17.30, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 1.–3.-luokkalai-
sille. Askartelua, leikkiä, hil-
jentymistä, laulua ja puu-
hailua yhdessä koulutettu-
jen ohjaajien kanssa. Lisätie-
toja Sanna Tervo.

Nuoret
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan isoskoulu-
tus ke 23.9. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. Jos et pää-
se paikalle, tule Heinätorin 
opetuskertaan. Lisätietoja 
Hannalta p. 040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
Nuorten raamis ti 22.9. klo 
18–20.30, Maikkulan kappe-
li. Raamiksissa käydään läpi 
eri aiheita yhdessä jutuste-
lun ja tutkiskelun kautta. 
Nuortenilta ke 23.9. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
18.9. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan monipalvelukeskus. Ylä-
asteikäisille nuorille tarkoi-
tettu päihteetön perjantai-
illan viettopaikka, tarjolla 
pientä naposteltavaa. Lisä-
tiet. Anssi Putila p. 050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi.
Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 18.9. klo 20–23, Pöl-
lönkankaan ostoskeskus. Ylä-
asteikäisille nuorille tarkoi-
tettu päihteetön perjantai-il-
lan viettopaikka, tarjolla pien-
tä naposteltavaa. Lisätietoja 
Anssi Putilalta p. 050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi.
Nuortenilta ke 23.9. klo 
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Lisätietoja Anssi Putilal-
ta 050 340 8982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi. 
Nuorten improryhmä to 
24.9. klo 17, Tuiran kirkko. 
Kaipaavatko naurulihakse-
si treeniä? Hyppää mukaan 
tuntemattomaan ja tule 
improvisoimaan yhdessä. Tu-
tustutaan porukalla impro-
tekniikoihin, hullutellaan ja 
valmistellaan Majakkaa Ou-
lugospel-tapahtumaan. Lisät. 
Merjalta, p. 040-524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Nuoret aikuiset
Takkailta ti 22.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Saamenkielinen opiskeli-
jailta ke 23.9. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Elämä ilois-
ta ja suruista saamenkielellä. 
Vetäjänä saamelaistyön pas-
tori Erva Niittyvuopio. Kaikki 
kieltä vähänkin osaavat mu-
kaan. Järjestetty yhdessä Ou-
lun hiippakunnan kanssa. 
Syysfestum-konsertti ja 
syyskauden avaushappe-
ning to 24.9. klo 19, Raatin 
nuorisotalo, Lohitie. Ks. eril-
linen ilmoitus.

OPISKeLIJAJäRJeSTöT
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 18.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Hyvä on kiittää Herraa, Jo-
han Helkkula.
OPKOn opiskelijailta la 19.9. 
klo 19, Öbergin talo. Vanha 
testamentti yhdeltä istumal-
ta, Antti Leinonen.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 23.9. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 23.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 17.9. ja 24.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 17.9. ja 
24.9. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 21.9. klo 

Helmipäivä 5.–6.-luokkalaisille tytöille 

Lauantaina 19.9. klo 11–13 
Karjasillan kirkossa

Päivän ohjelmassa kokkausta, kädentaitoja tai muuta 
tyttöjen toivomaa.

Päivä on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautuminen vii-
meistään 18.9. Katja Ylitalolle p. 040 831 5932 tai Han-
na Liuskalle p 040 5747 147. Ilmoittakaa samalla mah-
dollisista allergioista. 

Eroryhmä
www.oulunseurakunnat.fi

Syksyn 2009 eroryhmä kokoontuu 30.9. alkaen 
Kirkkokatu 5:ssä. Kokoontumiset keskiviikkoi-
sin klo 15–16.30 kymmenen kertaa. Ryhmässä 
jaetaan eroon liittyviä kokemuksia samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa ja etsitään 
voimavaroja arkeen. 
Ilmoittautumiset perheneuvontapalveluun 24.9.  
mennessä puh. (08) 561 8700.

Oulussa alkaa syyskuun 22. päivä kahdeksanosainen 
lähetysteologinen luentosarja, joka käsittelee kristin-
uskon tilaa ja tulevaisuutta maailmassa. 

Luentojen tarkoituksena on antaa ajankohtainen 
ja luotettava yleiskuva maailman uskonnollisesta ti-
lanteesta ja erityisesti rajusta muutoksesta kristin-
uskon piirissä. Tarkastelun lähtökohtana on kristin-
uskon nopea kasvu Afrikassa ja Aasiassa sekä van-
han kristikunta-ajattelun mureneminen Euroopassa. 

Luentosarjalla juhlistetaan evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetystyön juhlavuotta sekä Suomen Lähe-
tysseuran 150 vuotta kestänyttä lähetystyötä. Luen-
not ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Niissä on 
varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Kristinuskon tulevaisuus -luennot:

 22.9. Mihin menet kristinusko? 
 Kristinuskon globaalit trendit, 
 Dos. Risto Ahonen 

 29.9. Miten me uskomme? 
 TT Seppo Rissanen 

 6.10. Thaitanssia silkkisessä albassa. 
 TT Lilja Kinnunen-Riipinen

 13.10. Sisaria, opettajia vai sielunhoitajia? 
 FT Seija Jalagin, kommentti Ulla Mäkinen

 27.10. Meditaatiokeskus tai moskeija keskellä kylää? 
 Dos. Jyri Komulainen

 3.11. Afrikkalaisen kristillisyyden monet muodot. 
 FT Päivi Hasu

 10.11. Auttamisen monet kasvot. 
 TT Jaakko Lounela

 17.11. Mitä on kääntyminen 2000-luvulla? 
 Dos. Risto Ahonen

Kristinuskon tulevaisuus -luentosarja alkaa ti 22.9. kel-
lo 18 Diakonia-ammattiopiston auditoriossa, Uusikatu 
46. Luennoimassa dosentti Risto Ahonen.

Lähetysteologinen 
luentosarja pureutuu 

kristinuskoon
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11, Heinätorin seurakuntako-
ti. Mahdollisuus diakonissan 
vastaanotolla verenpaineen-
mittaukseen sekä ruokailuun 
klo 12. Ruoka 4 €. Päivä jatkuu 
Hopealankakerholla.
Hopealanka ma 21.9. klo 
12.30, Heinätorin seurakun-
takoti. Senioripäivän seura-
kuntakerho

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 17.9.  ja 
24.9. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 21.9. 
klo 12.30, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 22.9. 
klo 13, Höyhtyän palvelukes-
kuksen mummon kammari. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerho to 17.9.  ja 
24.9. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 24.9. klo 13, Tuiran 
kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 24.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa kahvihetki, 
yhteislaulua ja hartaus.Mu-
kana kanttori Ulla Metsän-
heimo ja diakoniatyöntekijä 
Päivi Moilanen.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 21.9. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
eläkeläisten kerho ma 21.9. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
21.9. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 24.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Lauletaan yhdessä, opetel-
laan myös uusia lauluja ja vir-
siä, kuunnellaan musiikkia. 
Monipuolista lauluun liitty-
vää toimintaa. Voi myös tul-
la kuuntelemaan.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Työttömien leiri 12.–15.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
Tuiran seurakunnan alueen 
työttömillä. Leirimaksu 20 €, 
sis. edestakaisen matkan ja 
täysihoidon. Työttömyys on 
voitava todentaa työvoima-
toimiston asiakaskortilla. Il-
moittautuminen viim. 24.9. 
p. 08 3161 340. Valituille lä-
hetetään leirikirje. Leirin ve-
täjinä diakoniatyöntekijät 
Sami Riipinen ja Raija Yrjölä.

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

Karjasillan seurakunta
Yli 65-vuotiaiden mies-
ten kokkikurssi ke 23.9. klo 
11.30–14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Kokkikurssi yli 
65-v. miehille, kokoontuu 5 
kertaa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viim. 17.9. dia-
koniatyöntekijä Sirpa Kemp-
painen, p. 040 5747 163. 
Kurssin vetäjänä kotitalous-
opettaja Tuula Matilainen.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 21.9. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ma 
21.9. klo 18, Kerhohuone, Sa-
hanhoitajantie 2–4.
Harmonisen laulun ryhmä 
ke 23.9. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ohjaa Marja-
Liisa Mustonen 041 5507 444.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 22.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.9. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Kastellin alueen toiminta-
kauden avaus su 20.9. Kas-
tellin kirkossa klo 10. Perhe-
messussa lapset koristelevat 
kirkon syksyisillä oksilla (tuo 
mukanasi kaunis oksa altta-
rille laitettavaksi). Messun 
jälkeen laulua ja leikkiä. Ai-
kuisten runonurkka.
Kaatuneitten omaiset ma 
21.9. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Papinpuolisoiden ilta ti 
22.9. klo 18, Isoniemen leiri-
keskuksen grillikota, Hauki-
pudas. Ilm. viim. 18.9. Helena 
Kaltakarille p. 050 370 4451 
tai Leena Siljanderille p. 050 
383 0981. Kyytiä tarvitessa-
si yhteys Maija-Liisa Pikkarai-
seen iltaisin p. 040 530 1837. 
Naisten ilta ma 21.9. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua, mahdolli-
suus saunomiseen.
Miesten keskusteluilta ma 
21.9. klo 18.30, Maikkulan 
kappelin takkahuone. Ai-
heena miehen mieli.
Miesten piiri ke 23.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aikuisrippikoulu. Aikuisrippi-
koulun aikataulu: ti 20.10. klo 
17–19 aikuisrippikoulun start-
ti Pyhän Andreaan kirkolla, su 
25.10. klo 10 messu Karjasillan 
kirkossa, viikonloppu 31.10.–
1.11. leirijakso Pyhän Andre-
aan kirkolla (yövytään koto-
na), to 12.11. klo 18 konfir-
maatio ja mahdollinen kaste 
Karjasillan kirkossa. Osallistu-
minen on ilmaista. 20 ensim-
mäistä mahtuu mukaan. Ilm. 
viim. 20.10. mikko.salmi@evl.
fi tai p. 044 3161580. 
Naisten päivä Maikkulas-
sa la 21.11. klo 11, Maikku-
lan kappeli. Puhujana mm. 
sidosryhmäjohtaja, pasto-
ri Marianne Heikkilä Kirkon 
Ulkomaanavusta.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 20.9. klo 17,  
Kaukovainion kappeli.

International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 17.9. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Are you a 
parent staying at home loo-
king after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents 
to get together on Thurs-
days from 1 pm to 2.30 pm 
at St.Luke’s Chapel (Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa). There 
is no enrollment of fee. Mo-
re info: Anu Marden, 044 
3161 718.

Musiikkihartaudet

Oulun tuomiokirkossa

Sunnuntaina 20.9. klo 16
Psalmeja ja psalmimusiikkia
pastori Juha Sarkkinen, 
kanttoriharjoittelija Henriikka Rantala
laulu - ja soitinyhtye

Sunnuntaina 11.10. klo 16
Virsihartaus
tuomiorovasti Matti Pikkarainen, 
kanttori Henna-Mari Sivula

Sunnuntaina 18.10. klo 16
Rukousta ja hiljaista cembalo- ja urkumusiikkia
pastori Anna-Mari Heikkinen, urkuri Maija Tynkkynen 

Toimivan parisuhteen  
kurssi alkaa 29.9.

Parisuhdekurssi on ammatillisesti ohjattu vertais-
tukiryhmä, jossa käsitellään parisuhteen vah-
vuuksia ja selviytymiskeinoja. Teemoja ovat mm. 
vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen, 
seksuaalisuus ja parisuhteen yhteiset tavoitteet. 
Kurssin järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntien per-
heneuvontapalvelut.

Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, 
toiminnallisia harjoituksia sekä työkirjaa. Ryh-
mään otetaan neljä paria. Kokoontumiset ovat ti-
istaisin klo 16–18.30 (29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 
27.10., 3.11., 10.11. ja 24.11.), perheneuvontapal-
velut, 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)

Syysfestum
konsertti ja syyskauden avaushappening 

Torstaina 24.9. klo 19 
Raatin nuorisotalossa Lohitiellä 

Syysfestum esittelee toiminnan koko kirjon musiikin 
kera. Hyvää musiikkia, puhuttelevaa sanomaa. Kon-
sertoimassa Mikko Salmi, Tommi Kalenius sekä pää-
tähtenä Korean-kiertueelta palannut Charles ”Risto-
Kalle” de Plicque bändeineen. Tarjoilua ja toiminnan 
esittelyä. 

Tuiran nuorten syysleiri 
25.–27.9. Rokuan leirikeskuksessa 

Moi sinä yläkouluikäinen ja sitä vanhempi nuori. Olet 
tervetullut mukaan Tuiran seurakunnan järjestämäl-
le nuorten syysleirille Rokuan uudelle puolelle. Luvas-
sa kaikkea mukavaa yhdessäoloa ja toimintaa hyvässä 
seurassa. Leirin hinta 20 € / lurkki. 

Viimeinen ilmoittautuminen perjantaihin 18.9. klo 13 
mennessä. Jos olet ilmoittautunut leirille, mutta jä-
tät saapumatta, sinulta peritään leirin hinta 20 € jär-
jestelymaksuun. Lisätietoja leiristä Anssi Putilalta 050 
340 8982, anssi.putila@evl.fi tai Tuulikki Ståhlberg 040 
5747 082, tuulikki.ståhlberg@evl.fi.

Raamattupiirit 
ovat 

käynnistyneet

Keskustelua ja 
yhdessäoloa Sanan 

äärellä

Tarkemmat tiedot 
ajankohdista ja pai-

koista joka viikko Rau-
han Tervehdyksessä 

Hartauselämä-osiossa.

 RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN KUNTIEN JA SEURA- 
  KUNTIEN PUOLESTA 
Kristittyjen yhteinen 

 
 
 

RUKOUSILTA 

 

sunnuntaina 20.9.2009 
Kastellin kirkossa klo 16 alkaen 

 
 
 

OHJELMA: 
16.00 Opetus (Mika Pouke), tod., mus. 
18.00 Rukousta omien ja yht. asioiden  
puolesta. (Kahvitarjoilu 15.30 ja 17.30) 

JÄRJESTÄÄ: Illan valmistelutiimi   
ja Oulun ev.lut. seurakunnat 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Tiernapojiksi 
tiernapoikakoulussa! 

www.tiernakaupunki.fi

Tiernapoikakoulussa pääset opettelemaan 
tiernapoikalauluja ja -näytelmää hauskasti 
yhdessä toisten kanssa. 

Tiernapoikakoulu on tarkoitettu kaikille koulu-
ikäisille tytöille ja pojille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan tiernapoikaperinteeseen. 

Joulukuussa ryhmät voivat halutessaan esiintyä 
sovituissa tilaisuuksissa hyväntekeväisyystarkoi-
tuksessa. Opetus on maksutonta.

Kouluvaihtoehdot

Keskiviikkoisin 7.10.–18.11.
Aika: klo 16.30–18
Paikka: Keskustan seurakuntatalo
Isokatu 17, Oulu

Torstaisin 8.10.–19.11.
Aika: klo 17.30–19
Paikka: Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89, Oulu

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.9.
www.oulunseurakunnat.fi/
tiernapoikakoulu
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17.–24.9.2009enot 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
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

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

SYYSLOMALeIRIT

Kouluikäisten perheleiri 16.–18.10. Juuman leirikes-
kuksessa. Leirin hinta aikuisilta 44 € ja lapset 30 € si-
sar-ale 25 %. Leirille on yhteiskuljetus. Leirille otetaan 
40 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja Pertti Putila p. 
040 5062 883 ja Kaija Siniluoto p. 050 5249 779.

10+ leiri Syysmetsän Salaisuus 18.–21.10. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Leirin hinta 40 €. Lisätietoja Atte Kää-
riäinen p.040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Sirpa 
Karjalainen p. 040 7186 925, sirpa.karjalainen@evl.fi.

4.–6.-luokkalaisten leiri su 18.–21.10. Juuman leirikes-
kuksessa. Vierailu Oulangan luontokeskukseen ja Kiu-
takönkäälle ja vaellus Myllykoskella. Lisäksi nikkaroim-
me lintulautoja. Hinta noin 40 €. Lisätietoja Sanna Ter-
vo p. 040 745 1469. 

1.–3.-luokkalaisten leiri 21.–23.10. Rokuan leirikeskuk-
sessa. Hinta 30 €. Lisätietoja nuorisotyönohjaajat Kat-
ja Ylitalo, p. 040 8315 932 ja Esa Harju, p. 040 5752 713. 

Nuortenleiri 21.–25.10. Juuman leirikeskuksessa. Leirin 
hinta 51 €. Lisäinfoa Jone Heikinheimolta p. 040 7379 
643 ja Anssi Putilalta p. 050 3408 982.

Kouluikäisten perheleiri 23.–25.10. Rokuan leirikes-
kuksessa. Leirille on yhteiskuljetus. Leirin hinta on ai-
kuisilta 44 €, 4–17-v., opiskelijat ja eläkeläiset 30 € sekä 
alle 4v. ilmaiseksi. Lisätietoja Anja Saukkomaa p. 040 
5747 119 ja Outi Leinonen p. 040 5747 118.

Ilmoittautumiset 17.9.–2.10. www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 08 3161 340. Leirit täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Diakonialeirit 
Rokualla

 

5.–8.10.
Eläkeläistenleiri
etusija karjasiltalaisilla

12.–5.10.
Työttömien leiri 
etusija tuiralaisilla

29.10.–1.11.
Veteraanileiri

Ilmoittautuminen Yh-
teisten seurakuntapal-
velujen toimistoon p. 
3161 340 arkisin klo 9–16 
viimeistään kaksi viikkoa 
ennen leirin alkua.

Lempeä, draamaa 
ja hurjia juonen-

käänteitä 

Lukuteatteria Willam 
Shakespearen näytelmi-
en uusista suomennok-
sista sunnuntaina 27.9. 
klo 18 Kastellin kirkossa.

Tekstejä lukemassa Re-
bekka Naatus, Henrik 
Ketola, Mikko Salmi ja 
Juha Vähäkangas, kant-
torina Sari Wallin. 

Kastetut
Tuomiokirkko:  Niila Kalevi 
Juntunen, Kaapo Hannu Ee-
meli Mattila, Tinja Taika Tuu-
liina Mikkonen, Jooa Oliver 
Mällinen, Topias Taito Vaat-
tovaara.
Karjasilta: Fiona Alisa Hus-
sey, Saana Johanna Koivisto, 
Veeti Oliver Mahlakaarto, 
Silviana Aurora Mehtälä, Vil-
jami Johannes Ohtamaa, Aa-
da Hilla Maria Palojärvi, Livia 
Rauha Tuulia Peteri, Eemeli 
Juho Matias Pöllänen, Alisa 
Aurora Tahkola, Tauno Aa-
ronpoika Huttunen.
Tuira: Leo Pekka Ohtonen, 
Tiiu Anni Alina Saari, Miro 
Onni Elias Manninen, Aino 
Birgitta Alanärä, Alisa Ranja 
Juliaana Herranen, Sara Son-
ja Auroora Karvonen, Jimi-
Mikael Visa Kinnunen, Joona 
Jeremias Lintunen, Milla Eve-
liina Lämsä, Herman Vili Väi-
nämö Partanen, Kiia Hilja Jo-
sefiina Possakka, Aamu Elisa-
bet Siltamäki, Viivi Nella So-
fia Suikki, Sandra Milka Emi-
lia Särkelä. 
Oulujoki: Elmo Mikael Aho-
nen, Sami Veikka Kauppi, 
Väinö Johan Eemeli Kovalai-
nen, Aleksi Matias Mikkola, 
Väinö Erkki Matias Niemelä, 
Jalmari Ismael Paakinaho, Ii-
na Ilta Alina Röyttä.

elämän polku
Vihityt:

Tuomiokirkko: Hannu Pekka 
Tapani Lisko ja Karoliina Ma-
ria Johanna Juutinen, Ari-
Pekka Koivula ja Hanna Eli-
na Laaksolinna.
Karjasilta: Joni Jeremias Per-
nu ja Nina Karita Kiviahde, 
Mikko Elias Ilmola ja Hen-
na-Riikka Helena Ojala, Ti-
mo Markus Perälä ja Anu Jo-
hanna Jaukkuri, Hannu Mika 
Johannes Kokkonen ja Min-
na Leena Kristiina Virrannie-
mi, Antti Kristian Korhonen 
ja Mari Kaaren Raappana, 
Antti Johannes Aapalahti ja 
Minna Pauliina Konttinen, 
Kimmo Tapio Syrjänen ja Li-
dia Tishchenko, Miika Toni 
Matias Lehtola ja Virpi Eve-
liina Pietarila, Aki Jaakko Au-
kusti Parkkisenniemi ja Tuija 
Maarit Karvonen.
Tuira: Risto Kalervo Hoikka-
niemi ja Katri Monika Pikku-
mäki, Petri Armas Henell ja 
Elina Annika Viitanen, Jark-
ko Jalmari Sarajärvi ja Anne 
Eveliina Takalo, Jukka Sakari 
Sippola ja Katri-Maarit Nis-
kakangas, Matias Samuli It-
konen ja Maija-Kaisa Möt-
tönen.
Oulujoki: Tomi Seppo Johan-
nes Alatalo ja Kaisa Maarit 
Ollila, Timo Tapani Makko-
nen ja Hanna Kaisa Muho-

nen, Tomi Antti Tirkkonen 
ja Petra Katariina Välkky, Pa-
si Kalevi Röyttä ja Pia Tuulia 
Soronen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Anna Helee-
na Laurin 89.
Karjasilta: Toivo Lauri Heino-
nen 67, Aino Eliina Kilpinen 
s. Similä 80, Arvo Sirviö 79.
Tuira: Ano Veikko Korhonen 
92 , Anna Maija Salonen s. 
Lisko 90, Toivo Paavo Turpei-
nen 76.
Oulujoki: Hilkka Elina Lem-
pinen s.Väisänen 70, Kari An-
tero Liikanen 53, Liisa Mirja-
mi Lukka s. Puumalainen 69, 
Terttu Tuulikki Ohenoja s. 
Kurola 69.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.9.2009

Kirkkokuoro to 17.9. klo 
18.30 kirkolla.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 18.9. klo 10–11 koulun 
liikuntasalilla.
Pyhäkoulu su 20.9. klo 12 
kirkolla.
eläkeliitto ti 22.9. klo 11 
srk-salissa.
Kartanossa kajahtaa ke 
23.9. klo 14 Saarenkarta-
nossa. Esiintymässä Joki-
laakson kanteleyhdistyksen 
soittajia.
Kaverikerho to 24.9. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
24.9. klo 14.30.

Kirkkoherranvirasto
Luovontie 52
Virastopäivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. Muina aikoina pal-
velu mobiilivaihteen kautta p. 
08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvi-
tykset Oulun keskusrekisteristä 
p. 08 3161300.

Työntekijöiden numerot: 
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

SPR:N NäLKäPäIVä- 
KeRäYKSeN KIRPPuTORI 
JA MYYJäISeT 

la 19.9. klo 9–14 pankin 
edustalla. Lahjoituksia ote-
taan vastaan. Lisätietoja 
Salli Mäkelä 040 7510 036.

LäHeISeNSä  
MeNeTTäNeIDeN PäIVä 
la 17.10. Oulunsalon seura-
kuntatalolla. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Marjal-
le 8.10. mennessä 040 7430 
382.

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto 
tiistaisin klo 9–11 
virastossa. Lisätietoja 
040 7430 382.

Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro: Syyskausi alkaa to 
17.9. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Ks. juttu yläpuolella.
Lapsikuoro: Uusia laulajia 
otetaan to 17.9. klo 16.30 
lähtien. Harjoitukset tors-
taisin klo 17–18 srk-keskuk-
sessa. Kuoro on tarkoitet-
tu 7–13-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Tiedustelut kuo-
ronjohtaja Kaisa Säkkinen 
p. 040 5818 974, kaisa.sak-
kinen@evl.fi. 
Virikkeellinen porinailta 

mielenterveyskuntoutu-
jille to 17.9. klo 18–20 Vak-
kurilassa. Porinailta kerran 
kuussa ja kahvitarjoilu. Tu-
le mukaan suunnittelemaan 
syksyn ohjelmaa. Tieduste-
lut p. 040 5898 362 tai heli.
puupera@evl.fi. 
Seurakunnan päihdetyön 
aamukahvit pe 18.9. klo 
9-10.30 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa, Kirkkotie 10. 
Kunnioitathan itseäsi ja toi-
sia tulemalla selvin päin ti-
laisuuteen. Lisätietoja dia-

konissa Heli Puuperältä p. 
040 5898 362.
4-vuotissynttärit su 20.9. 
klo 13 srk-keskuksessa hei-
nä-joulukuussa neljä vuotta 
täyttäville. Pientä ohjelmaa 
sekä kahvi- ja mehutarjoilu.
Seurakuntakerho ma 21.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, vieraana Eeva Merta-
niemi. Ke 23.9. klo 13 Kellon 
srk-kodin kahviossa, vieraa-
na Liisa Kauppila kotihoidos-
ta. To 24.9. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kerho-

ILTA eRON KOKeNeILLe JA HeIDäN LäHeISILLeeN 

Ke 7.10. klo 18 –19.30 Vakkurilassa, Kirkkotie 10 B. Il-
lan tavoitteena on antaa tietoa siitä miten toteuttaa 
eron jälkeistä erovanhemmuutta niin, että lapsen elä-
mä turvattaisiin mahdollisimman vakaaksi. 
 Erovanhemmuus tuo mukanaan uusia haasteita. Illan 
aikana keskustelemme aiheesta ja tavoitteena on saa-
da tietoa siitä, miten elämän voi järjestää eron jälkeen 
kaikille osapuolille tyydyttävällä tavalla. 
 Iltaan sisältyy myös tietopaketti, jossa käydään läpi 
huoltomuodot, tapaamis- ja elatussopimusten tekemi-
nen sekä elatusavun määräytyminen. Lastenhoito on 
järjestetty. Tilaisuuden jälkeen seurakunnan tarjoama 
iltapala. 
 Lastenhoidon ja iltapalan takia ilmoittautumiset 
25.9. mennessä diakoniatoimistoon p. 547 2636 perjan-
taisin klo 9–11 tai Laila Rantakokko, p. 040 8668 319. 
Keskustelemassa kanssanne aluepäällikkö Ulla Sauvo-
la, kouluttaja HumAMK Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:stä. Yhteistyössä opintotoiminnan keskusliitto 
ja Haukiputaan seurakunta.

kyytiä tarvitsevat, soittakaa 
pe klo 9–11 diakoniatoimis-
toon, p. 547 2636. 
Lähetyspiiri ti 22.9. klo 
12.30 lähetystoimiston vie-
raskamarissa.
Raamattupiiri ke 23.9. klo 
18 srk-keskuksen monitoi-
misalissa (Luuk.7). 
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille keskiviik-
koisin klo 18–20 Kellon ja 
Martinniemen srk-kodeissa 
ja torstaisin klo 17.30–19.30 
Vakkurilassa.
Juttukahvila to 24.9. klo 13. 
Isonniemen Kotakirkossa. 
Lähtö Martinniemen srk-ta-
lolta klo 12.30 ja paluu noin 
klo 15.
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 38, katso tar-
kemmat kerhoajat www.
haukiputaanseurakunta.fi 
tai www.alakkonäämua.fi. 
Lähde Maata Näkyvissä 
-festareille Turkuun 13.–
15.11. Luvassa parhaat gos-
pel-bändit ja paljon poruk-
kaa. Hinta 70 € (sis. matkat, 
majoituksen mökeissä, fes-
tariliput ’a 48 €, ruuat fes-
tareilla). Ilm. 11.10 mennes-
sä Katrille, p. 045 6576 122. 
Kts. lisää www.maatanaky-
vissa.fi.
Kellonkartano: Kartanon 
kirkko su 20.9. klo 13, toi-
mittaa Tapio Pokka, saarna 
terapeutti Tor Spiik.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
18.9. klo 18.30 ry:llä, pyhä-

koulut su 20.9. klo 12 Simi-
lällä, Kokolla, Lohella ja L. 
Koukkarilla, seurat su 20.9. 
klo 17 ry:llä. Kello: päiväker-
ho pe 18.9. klo 17 Kellon srk-
kodissa, raamattuluokka 
(pienet) pe 18.9. klo 17.30 
Huhtalalla, Myllyläntie 46, 
ompeluseurat pe 18.9. klo 
18.30 Kentällä, Paulatie 27, 
pyhäkoulu su 20.9. klo 12 
Takkulalla, Alamäki 4 ja Ka-
kolla, Alavainio 3, seurat su 
20.9. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa. Jokikylä: ompeluseu-
rat pe 18.9 klo: 18.30 Alli ja 
Esko Taavitsaisella, Usva ja 
Heikki Huttusella sekä Mar-

ja ja Harri Heikkalalla, pyhä-
koulut su 20.9 klo 12 Asema 
e. Kari Kaunisto, Asema p. 
Tero Hanhisuanto, Keskiky-
lä Jorma Leskelä, Vänttilän-
perä Pekka Paananen, Tai-
paleenkylä Juha Holma, päi-
väkerhot ti 22.9. ja ke 23.9. 
klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Jaakko Veikko 
Matias Yliniemi, Jesse San-
teri Parkkila, Tiia-Elina Alek-
sandra Nevalainen, Siiri 
Maarit Hannuniemi, Aukus-
ti Toivo Johannes Havana.
Kuolleet: Lilja Kaarina Neh-
vonen 77, Riitta Helena Raa-
tikainen 54.

HAuKIPuTAAN KIRKON KAMARIKuORO OTTAA uuSIA LAuLAJIA

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron (HKK) syyskausi alkaa Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa to 17.9. klo 18.30. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro haluaa tarjota haas-
teellista kuorotoimintaa monipuolisen ja mielenkiintoisen ohjelmiston parissa. HKK 
julkaisee keväällä äänittämänsä joulucd-levyn loka-marraskuussa. Kuoro aikoo ot-
taa kevätkaudella ohjelmistoon jonkin hieman suuremman kirkkomusiikkiteoksen. 
 Kuoroon otetaan uusia laulajia kaikkiin ääniin koelaulun kautta ja kuorolaisilla 
on mahdollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodostuksen opiskeluun laulupedagogi 
Maija Laurin johdolla. Harjoitusten ajaksi järjestetään tarvittaessa lastenhoito. HKK 
harjoittelee torstaisin klo 18.30–20.30. Kuorosta voi tiedustella kuoronjohtaja Han-
nu Niemelältä p. 040 5471660 tai hannu.niemela@evl.fi.

Rukouspiiri: To 17.9. klo 10 
Kurkelalla. To 24.9. klo 10 
Helli Eeronkedolla.
Kirkkokuoro: Ke 23.9. klo 
18.30.
Kerhot: Perjantaina 18.9. 
klo 10 päiväkerho 5-v. ja klo 
12.30 kokkikerho (B-ryhmä). 
Viikko 39: maanantaina klo 
10 päiväkerho 3-v. ja kokki-
kerho (A-ryhmä) klo 12.30. 
Tiistaina klo 10 päiväkerho 
4-v. (A-ryhmä), ja klo 13 si-
saruskerho (A-ryhmä). Kes-
kiviikkona klo 12.30 päivä-
kerho 4-v. (B-ryhmä). Tors-
taina klo 10 sisaruskerho  
(B-ryhmä). Torstaina 24.9. 
klo 10 perhekerho srk-talol-
la. Uudet ja vanhat Lumijo-
kiset vanhemmat lapsineen 
tervetuloa mukaan!
To 17.9. ei ole päiväkerhoja 

eikä perhekerhoja Oulussa 
pidettävien hiippakuntapäi-
vien takia. 
Partio: Tiedustelut: hannu.
luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, p. 044 2128 722. Lisä-
tietoa: www.niittykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys: Pe 18.9. 
klo 18 Myyjäiset Siikajoen 
Rauhanyhdistyksellä. Py-
häkoulu 20.9. klo 12 I Ti-
mo Vanhala II Myllynen III 
Ari Viinikka ja klo 16 seu-
rat Lumilyhdyssä. Päiväker-
ho ry:llä ti 22.9., to 24.9. klo 
17.30–19 ja ke 23.9. klo 17–
18.30. Ke 23.9. klo 19 ompe-
luseurat Esa Hirvasniemellä.
”Suru minussa” – Läheisen-
sä menettäneiden päivä 

17.10. klo 10–14 Oulunsalon 
srk-talolla. Päivä alkaa mes-
sulla, jonka jälkeen ruokai-
lu, musiikkia ja rovasti Mark-
ku Niku puhuu aiheesta ”Suru 
minussa”. Päivä on ilmainen. 
Ilmoittautumiset viim. to 8.10. 
Marjolle p. 045 6381 973. Päi-
vän järjestää Limingan rovas-
tikunnan diakoniatyö.
Limingan ja Lumijoen yh-
teinen miesten ruskaretki 
la 3.10. Taivalkoskelle Kalle 
Päätalon tekopitäjään. Hinta 
20 €. Lähtijöitä vähintään 25. 
Oppaana toimii Mikko Iha-
lainen. Lähtö klo 8 Lumijo-
en srk-talolta, klo 8.15 Limin-
gan srk-talolta. Ilm. khranvi-
rastoon p. 08 387 172.

YHTeYSTIeDOT

Virasto 387 172
vs. kirkkoherra 
045 236 9094
diakonissa 
045 638 1973
suntio 
045 630 6081 
talouspäällikkö 
045 630 6082
kerhohuone 387 512

Virasto avoinna maa-
nantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9–14. 
Kirkkoherran tavoitat 
varmimmin virastosta 
keskiviikkoisin klo 9–12.

K a i s amar ja  Stö c ke l l
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eurakunnissa tapahtuu 17.–24.9.2009

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ma klo 
13–14.30, ti ja ke klo 9.30–11 
ja pe klo 9.30–11 perhepäi-
vähoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen. Vanhassa pappi-
lassa ke ja to klo 9.30–11, 
Kirkonkylän srk-kodilla ke 
klo 9.30–11 ja Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ti ja pe 
klo 9.30–11.
Naisten raamattupiiri to 
17.9. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Luemme Filippi-
läiskirjettä.
Askeleet pe 18.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.9. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskus.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 23.9. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa ja Seurakuntapiiri to 24.9. 
klo 12 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa. 
Kirkkokuoro ke 23.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lisätietoja p. 
040 7790 337.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa alkaen ma 
21.9. klo 10–12 Kirkonkylän 

srk-kodissa.
Veikon valinta – päihdeon-
gelmaisten ja yksinäisten 
päivätoiminta tiistaisin klo 
10–14 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Työikäisten miesten sauna-
ilta la 26.9. Limingan luon-
tokeskuksessa Mukana dia-
koni Arvo Yrjölä. Lähtö 
Kempeleen keskustan seu-
rakuntatalolta klo 17. Tarjol-
la miesasiaa ja iltapala. Mai-
nitse kyydin tarve ilmoit-
tautuessasi. Ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon 

18.9. mennessä p. 5614 500. 
että jaksaisin ensi viik-
koon -illat sunnuntaisin klo 
18 alkaen 27.9. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa. Gospelia ja iltatee-
tä nyyttikestien merkeissä. 
Lapsille tilaisuuden aikana 
pyhäkoulu. Messu kuukau-
den viimeinen sunnuntai. 
Vapaaehtoisia kutsutaan 
eri palvelutehtäviin.  Ota 
rohkeasti yhteyttä p. 040 
7054 833.
Läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. Oulun-

salossa. Alkaa kello 10 mes-
sulla Oulunsalon kirkossa. 
Seurakuntakodissa ruokai-
lu, musiikkiohjelmaa ja alus-
tus ”Suru minussa”, rovasti 
Markku Niku. Tied. ja ilm. 
8.10. mennessä  p.040 7790 
367 . Järj. Limingan rovasti-
kunnan diakoniatyö.
Kirpputori Ilonpisara: uu-
det aukioloajat: ti, ke, to klo 
14–17 ja la klo 10–13. Terve-
tuloa nyt myös keskiviikko-
ostoksille!
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-

ISRAeLIN MATKA 18.–25.4.2010 
Matkalle voi vielä ilmoittautua Seija Helomaalle (sei-
ja.helomaa@evl.fi, 040 7703 819). 
Matkan perushinta on kahden hengen huoneessa 
1295 €, lisämaksu 1hh 295 €. Hintaan kuuluvat len-
not Helsinki-Tel Aviv-Helsinki, majoitukset Tiberiaas-
sa ja Jerusalemissa hotelleissa (puolihoito) sekä siir-
tokuljetukset. Vapaaehtoiset retket oppaan johdol-
la maksavat lisäksi vielä yhteensä parisensataa, niis-
tä voi myös valita haluamansa. Lisäksi kuluja tulee 
matkoista Oulu-Helsinki-Oulu-välillä. Ilmoittautumi-
set syyskuun loppuun mennessä.

NuORTeN KALeNTeRI

Yöpappila pe 18.9. klo 20–24 
Vanhassa pappilassa. 
Nuorten illat to klo 19–21 
Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro tiistaisin 
klo 16.30–18 Kempelehallilla. 
Zeppelinin päivystys  
perjantaisin klo 16–19. 
Toimintapäivä la 26.9. Maa-
laiskartano Pihkalassa. Hin-
ta 15 €. Ohjelmassa mm. sei-
näkiipeilyä, jousiammuntaa, 
kirveenheittoa, ratsastusta ja 
ruokailu. Lähtö klo 9 ja paluu 
klo 17. Mukaan mahtuu 30 en-
simmäistä! Ilmoittautumiset to 
17.9. mennessä Vanhan pappi-
lan jutuissa tai suoraan Artolle 
p. 040 7790 745 . 

kerho maanantaisin klo 17–
18. Kokkikerho keskiviikkoi-
sin klo 17.30–19. Draama- ja 
leikkikerho torstaisin klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho torstaisin klo 17.30–
19. Nuorisoseura: Poikien 
pelikerho tiistaisin klo 16–
17.30.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokkalaisten 
retki (isommat) la 19.9. Kirk-
kopyhä su 20.9. klo 10, PKK. 

Seurat su 20.9. klo 16 Kok-
kokankaan srk-keskus.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.9. klo 
19, Peuransarvi 5. Seurat su 
20.9. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Pihla Olivia Räihä, 
Keesia Iselin Vähä.
Vihityt: Olli Johannes Hon-
ka ja Laura-Maarit Tammi-
nen.
Kuollut: Väinö Esko Olavi 
Karjanlahti 81, Eero Vihto-
ri Kuokkanen 75, Juha Tapio 
Piipponen, 46.

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 23.9. klo 17 
Montin-salissa. Tervetuloa 
suunnittelemaan messua, 
joka pidetään 4.10.
Raamattupiiri parittomina 
viikkoina keskiviikkoisin klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dilla. Aloitus 23.9.
Hartaus ke 23.9. klo 13 Koti-
rinne, Miia Seppänen.
Hartaus to 24.9. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaala, Miia Seppänen.
Hartaus to 24.9. klo 13.30 
Pihlajaranta, Jaana Kontio.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 20.9. klo 18 
Montin-salissa.
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 22.9. klo 13 Mon-
tin-salissa.
eläkeläisten leiripäivä ti 
29.9. klo 10–15 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Leiripäivän 

hinta 8 €. Kuljetuspyynnöt 
ja ilmoittautumiset viras-
toon 040 5844 406.
Diakoniapiiri ma 21.9. klo 
13–14.30 Jäälin seurakunta-
kodissa. Kaikki askartelusta 
ja käsitöistä kiinnostuneet 
mukaan.
Kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14-
15.30 Montin-salissa. 
Juttunurkka ma 21.9. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Lisätietoja Jaanalta 
040 579 3248.
Työttömien ruokailu ma 
21.9. klo 11–12 Jäälin seura-
kuntakodissa Juttunurkas-
sa. Hinta 2 €, voimassa oleva 
työttömyyskortti mukaan.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus ja kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho 0400 775 164 
(Kk) tai Seija  Lomma 040-
579 3247 (Kk) ja Jaana Kon-

tio (Jääli) 040 579 3248.
Kirpputori Lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17 
Tuohimaantie 12.
Lähetyssihteeri Arja Rajala 
p 044 5760 019.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Isovanhempien ja lasten 
toimintapäivä sunnuntai-
na 4.10. klo 10. Perhemessu, 
lounas ja yhteistä toimintaa 
seurakuntakeskuksessa lap-
sille ja isovanhemmille noin 
klo 14 saakka.
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin srk-ko-
dissa. Ilmoittautumiset park-
kiin maanantaisin ja tiistaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Kirkkovaltuusto to 17.9. klo 
18 seurakuntakeskuksessa.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 20.9. klo 15 Mon-
tin-salissa. Vesa Pöyhtäri. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 18.9. klo 18 
ry:llä. Seurat su 20.9. klo 17 
ry:llä.
Kastetut: Jonne Miika Ola-
vi Heikkinen. Osku Eeka Oli-
ver Juola. Julia Marja Katrii-
na Timonen. Annika Katarii-
na Sipola. 
Vihityt: Antti Jaakko Jo-
hannes Uusitalo ja Elina An-
na-Maria Lantto.

MuSIIKKIRYHMäT

Kirkkokuoro jatkaa harjoituksia torstaisin klo 18.30–20 seurakuntakeskuksessa. 
Kuoroa johtaa tulevana kautena kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187. 
Suunnitelmissa on muun muassa esiintyminen ja yhteistyötä Iin kirkkokuoron kans-
sa. Kuorossa on ollut noin 20 laulajaa, nyt kauden alussa nykyiset ja uudet laulajat 
ovat tervetulleita lämminhenkiseen kuorotoimintaan!
Poikakuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.30–18.45 seurakuntakeskuksessa. 
Mukaan ovat tervetulleita 1.–8.-luokkalaiset laulajapojat. Suunnitteilla on muun 
muassa yhteisesiintyminen mieskuoron kanssa ja ensi kevään valtakunnallisten poi-
kakuoropäivien yhteisesiintyminen Helsingin tuomiokirkossa. Suunnitteilla on myös 
ulkomaanmatka Saksaan ja Itävaltaan. Matkan aikataulua ja suunnitelmia tehdään 
yhdessä vanhempien kanssa. Kuoroa johtavat Ulla ja Jarkko Metsänheimo, Ulla p. 
050 3601 866.
Vanamot-lauluryhmää johtaa Marja Ainali.
Kuoroprojekteja muun muassa miehille koordinoi Jarkko Metsänheimo.

TuOMO NIKKOLAN SäVeLTäMä ”JääLIN MeSSu” 
Jäälin messu tulevana talvikautena joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina Jäälis-
sä klo 13. Ensimmäinen Nikkolan messu on 27.9. klo 13. Tilaisuuden jälkeen on kah-
vitarjoilu. Messua toteuttavat kirkkoherra Pauli Niemelä ja lastenohjaaja Birgitta 
Kontio. Kanttorina, soitinryhmän ja kirkkokuoron johtajana on Jarkko Metsänhei-
mo.

Lähiajan tapahtumia:
•	 pe	9.10.	klo	19	virsikaraoke	Jäälin	seurakuntakodilla,	juontajana	Mikko	Salmi
•	 su	11.10.	klo	19	Jorma	Hynnisen	ja	Risto	Ainalin	konsertti	seurakuntakeskuksessa
•	 su	22.11.	klo	19	kiiminkiläisten	yksinlaulajien	lauluilta	seurakuntakeskuksessa

JääLIN PäIVäKeRHOISSA VIeLä TILAA 
Päiväkerhot ovat alkaneet Kirkkopirtillä ja Jäälin seu-
rakuntakodilla. Toiminta on tarkoitettu 3–5-v. lapsille. 
Jäälin seurakuntakodilla on vielä muutama paikka va-
paana tiistaisin klo 12.30–15 kokoontuvassa 4–5-v. ryh-
mässä sekä torstaisin kokoontuvassa 3–5-v. ryhmässä. 
Lisätietoja lastenohjaajilta numerosta 0400 835 374.

PYHäKOuLuT 
Kirkkopirtillä (Kirkkotie 6) klo 12 sunnuntaisin 20.9., 
27.9., 11.10., 18.10., 25.10., 15.11., 22.11., 29.11. ja 13.12.
Jäälin seurakuntakodilla (Rivitie 9) klo 12.45 sunnun-
taisin 20.9., 27.9., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 15.11., 
22.11., 6.12. ja 13.12. 
Pyhäkouluista voi kysyä numerosta 040 7431 901.

w w w.sxc . hu /  Dav id  K a d o sh
w w w.sxc . hu /  E s a  O k sman
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Uusi 
kasvo

AVOIN YLEISÖTILAISUUS 

VANHEMMUUS 
UUSPERHEESSÄ 

KE 23.9. KLO 18.00 

VANAMOSALISSA 

Kauppakaari 1, Tupos 
 

Aiheen alustaa: Uusperheneuvoja 

Kristiina Ketola-Orava 

Lastenhoito järjestetty 

Kahvitarjoilu klo 17.40 alkaen 

Tervetuloa!!! 
Järj. Limingan seurakunta / Tupoksen diakoniaryhmä 

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
23.9. klo 18-20 Lähetysvin-
tillä. Tähdet to 24.9. klo 16–
17 srk-talolla.
Hartaudet to 17.9. ja 24.9. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Perhepyhäkoulu su 20.9. 
klo 15–16 srk-talolla. Teema: 
Taivaan Isä suojelee. Nukke-
teatteria, laulua, leikkiä, hil-
jentymistä ja rukousta.
Ystävärengas ma 21.9. klo 
12 srk-talolla. ”Laulusta voi-
maa iltojen pimetessä”.
Seurakuntakerho ke 23.9. 
klo 12 srk-talolla. Muistel-
laan muistiviikolla. Mukana 
Sinikka Ilmonen ja emäntä-
nä Anneli Savolainen.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ke 23.9. klo 18.30 Haverisil-
la, Linnukkatie 20.
Trumpeli Pum! Lauluja ja 
leikkejä koko perheelle ke 
23.9. klo 18–19 Kotikololla.
Rippikoulu: Rippikoulural-
li to 24.9. klo 18–20 seura-
kuntatalolla. Rallissa muka-
na talvileirin ja päiväkoulun 
rippikoululaiset sekä muu-
alla rippikoulunsa käyvistä 
sukunimen aakkosten mu-
kaan A-R.
Diakoniatoimistot, ajanva-
raus keskustelulle tai koti-
käyntipyynnöt: Kirkonkylä 
/ kirkkoherranvirasto, dia-
konissa Sinikka Ilmonen p. 
044 7521 226. Tupos / Vana-
mo, diakonissa Maisa Hau-
tamäki p. 044 7521 227.
Limingan ja Lumijoen yh-

teinen miesten ruskaretki 
la 3.10. Taivalkoskelle Kalle 
Päätalon tekopitäjään. Hin-
ta 20 €. Lähtijöitä vähintään 
25. Oppaana toimii Mikko 
Ihalainen. Lähtö klo 8 Lumi-
joen srk-talolta, klo 8.15 Li-
mingan srk-talolta. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvi-
rastoon p. 044 7521 220.
Läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. klo 10–
14 Oulunsalon srk-talolla. Il-
moittautuminen 8.10. men-
nessä p. 044 7521 226. Oh-
jelmassa mm. messu, ruo-
kailu ja rovasti Markku Ni-
kun puhe ”Suru minussa”.
Seurakuntaretki Härmän 
kuntokeskukseen 9.–10.11. 
Ilmoittautuminen 9.10. 
mennessä p. 044 7521 226. 
Alustava hinta 110 € (sis. 
matka, ruokailut, kylpylä, 
ohjelma). Vetäjinä Sinik-
ka Ilmonen ja Anna-Maa-
ri Ruotanen. Mahdollisuus 
varata hoitoja.
Nuoriso: Nuorten raamis to 
17.9. klo 18 Lähetysvintil-
lä. Nuortenilta la 19.9. klo 
18–20 Vanamossa jatkuen 

yökahvilana klo 23 saakka. 
Palveluryhmä vierailee Ala-
temmeksen vanhainkodil-
la ke 23.9. Kokoontuminen 
Kotikololle klo 15.15.
Varhaisnuoriso: Seurakun-
nan oma lähetys- ja kan-
sainvälisyyskerho alakoulu-
ikäisille Lähetysvintillä kes-
kiviikkoisin klo 15–16.30. Li-
mingan seurakunnan, kun-
nan ja 4H-yhdistyksen yh-
teiset varhaisnuorten ker-
hot ovat alkaneet. Lisätie-
toja seurakunnan kotisivuil-
ta sekä Kirsiltä 044 7521 225 
/ kirsi.junnonaho@evl.fi.
Lähetys: Ma 21.9. lähetys-
vintti klo 12–14. Ke 23.9. Ta-
sauspäivän lipaskeräys ja 
myyjäiset S-marketin edes-
sä klo 14–19. Myyjäispöydis-
sä Tasaus-tuotteita, syksyn 
satoa sekä onnenpyörä.
Käsi kädessä – Limingan 
rovastikunnan perheleiri 
19.–20.9. Siikajoella.
Perhekerhot: Kotikololla 
Ti 22.9 klo 9.30–11 ja Vana-
mossa Ke 23.9 klo 9.30–11.
Uudet ja vanhat kerholaiset 
tervetuloa!

Israelin matkalle 18.–
25.4.2010 voi vielä ilmoit-
tautua Seija Helomaalle 
(seija.helomaa@evl.fi, 040 
7703 819). Matkan perus-
hinta on kahden hengen 
huoneessa 1295 € lisämak-
su 1 hengen huoneesta 295 
€. Hintaan kuuluvat lennot 
Helsinki-Tel Aviv-Helsin-
ki, majoitukset Tiberiaassa 
ja Jerusalemissa hotelleissa 
(puolihoito) sekä siirtokul-
jetukset. Vapaaehtoiset ret-
ket oppaan johdolla maksa-
vat lisäksi vielä yhteensä pa-
risensataa, niistä voi myös 
valita haluamansa. Lisäksi 
kuluja tulee matkoista Ou-
lu-Helsinki-Oulu välillä. Il-
moittautumiset syyskuun 
loppuun mennessä.
Partio: To 17.9. partiotoi-
minta alkaa Tupoksen Vana-
mossa. Uusien ja vanhojen
partiolaisten ilmoittautu-
minen. Vasalauma 7–9-vuo-
tiaat tytöt ja pojat klo 15–
16.30. Piisamit ja Variksen-
marjat 10–15-vuotiaat ty-
töt ja pojat klo 16.30–18. 
Pe 18.9. päivystys partio-
toimistossa klo 15–17. Su 
20.9. kirkkopalvelussa Vana-
mot. Ti 22.9. partiotoimin-
taa Alatemmeksellä Liisan-
linnassa. Uudet partiolaiset 
tervetuloa! Karhunpennut 
7–9-vuotiaat tytöt ja pojat 
sekä Karhut 10–15-vuoti-
aat pojat klo 17–18.30. Va-
namot 10–13-vuotiaat tytöt 
sekä Kanervat 13–15-vuoti-

aat tytöt klo 18.30–20. Ke 
23.9. harjoitus 3. Myötäpäi-
ville seurakuntatalolla klo 
18–19. Partioasu päälle. 
Rauhanyhdistys: Pe 18.9. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(7-8) ry:llä. La 19.9. klo 18.30 
raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su 20.9. klo 11.30 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 17 
seurat ry:llä. Ti 22.9. klo 12

varttuneidenkerho.
Kastettu: Iida Elena Kiviah-
de, Miska Juuso Tapani Nik-
kinen, Iivari Aleksanteri Pel-
toniemi, Joona Pekka Ilmari 
Pietilä, Aada Olivia Pigg, Er-
na Agata Wargh.
Vihitty: Pekka Olavi Hänni-
nen ja Saara Susanna Hyvö-
nen.
Kuollut: Väinö Johannes 
Kennilä, 86.

OLOHuONe ke 23.9. klo 13–15 Vanamon yläkerta. Olo-
huone on avoinna jatkossa keskiviikkoisin klo 13–15. 
Kyseessä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ai-
kuisille. Lapset voivat olla vanhempiensa mukana. Oh-
jelmassa yhdessä oloa kahvikupin ääressä, keskustelua, 
askartelua, käsitöitä jne. Mukana Kyllikki ja Eero Väy-
rynen, diakonissa Maisa Hautamäki sekä muita seura-
kunnan työntekijöitä.

Hartaushetket to 17.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus to 17.9. klo 14 Vi-
re kodissa, Pekka Kyllönen.
Seurat pe 18.9. klo 19 kirkos-
sa, puhujana Lauri Hannila.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
22.9. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Simo Pekka Pekkala.
Musiikki-ilta ti 22.9. klo 19 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la, Ossi Kajava, puhe Jouni 
Heikkinen. 
Hartaus ke 23.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 23.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 24.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaushetket to 24.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 17.10. Oulunsalossa. 
Ohjelma alkaa klo 10 mes-
sulla Oulunsalon kirkossa ja 
jatkuu ruokailulla ja muul-
la ohjelmalla seurakuntata-
lossa klo 14 saakka. Päivä on 
ilmainen. Järj. Limingan ro-
vastikunnan diakoniatyö. Il-
moittautumiset 8.10. men-
nessä diakonissa Leena Les-
kelä p. 040 5470 785 tai dia-
koni Liisa Seppänen p. 040 
5470 784.
Kuorot: Keskiviikkoisin lap-

sikuoro klo 17 ja kirkkokuo-
ro klo 18.30 srk-talossa. Ka-
marikuoro joka toinen tor-
stai klo 18.30 srk-talossa, 
seuraava kerta 24.9. Päivä-
kuoro joka toinen keskiviik-
ko klo 10.30 srk-talossa 23.9. 
alkaen. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen  seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiol-
la to 17.9. ja 24.9. klo 11–
12.15. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 18.9. klo 15–17 
p. 08 533 1201. Nuortenilta 
pe 18.9. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Yökahvila 
Valopilikku la 19.9. klo 19-
24 Nuokkarilla. Raamattu-
piiri nuorille ja rippikoulu-
laisille su 20.9. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa. Saa mer-
kinnän rippikoulukorttiin. 
Nuortenilta ke 23.9. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-salis-
sa. Nuorten gospellauluryh-
mään otetaan uusia laulajia 
mukaan, tiedustelut Rai-
nerilta. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen p. 040 
5851057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246534. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Musiikki-il-
ta ti 22.9. klo 19, Ossi Kaja-
va, puhe Jouni Heikkinen.

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Sisarilta to 17.9. klo 19. 
Seurat pe 18.9. klo 19 Mu-
hoksen kirkossa, puhuja-
na Lauri Hannila. Raamattu-
luokka-iltakylä 7–8-lk la 19.9. 
klo 19 Olavi Keräsellä, Kel-
hänkuja 11. Nuortenilta la 
19.9. klo 19 Koortilassa. Pyhä-
koulut su 20.9. klo 12: kirkon-
kylä Heikkilä, Anttila Lehto-
la, Korivaara Hyväri, Pälli M. 
Tihinen, Suokylä Rautakoski. 
Seurakuntailta su 20.9. klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 21.9. 
klo 17.30 ja klo 18.30 ry:llä. 
Lauluseurakerho ti 22.9. klo 
13 Heikkilällä. Veljesilta to 
24.9. klo 19. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka ja om-

peluseurat pe 18.9. klo 19 
ry:llä. Päiväkerho la 19.9. klo 
11 ry:llä. Raamattuluokka ja 
iltakylä 7–8-lk la 19.9. klo 19 
Olavi Keräsellä, Kelhänkuja 
11. Pyhäkoulut su 20.9. klo 
12: Hyrkki Manninen, Laita-
saari Tölli,  Huovila Vattula. 
Seurat su 20.9. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Alisa Wilhelmii-
na Nousiainen, Jimi Kosti 
Samuli Pesonen, Paavo Pet-
teri Hauru, Kaisla Armiida 
Murto.
Kuollut: Antti Juhani Lun-
ki 55, Sinikka Tellervo Kas-
sinen s. Leskinen 59, Hellin 
Laura Serafia Takala s. Nie-
melä 86, Iikka Pietari Lotvo-
nen 87. 

Siunaa, rakas taivaan Isä, 
pientä vauvaa suloista.
Anna hyvän enkelisi aina häntä varjella.

Seurakuntamme vastaava lastenohjaaja Sirpa Kuk-
kohovi ja lastenohjaaja Anne Viinikanoja  tekevät 
vierailuja koteihin, joihin on syntynyt ensimmäinen 
lapsi. 

Uusi ryhmä, Esikot,  kokoontuu keskiviikkona 7.10. 
ja 4.11. klo 12–13.30 seurakuntatalolla. Esikot -ryh-
mään toivotetaan tervetulleiksi perheet, joille on 
syntynyt ensimmäinen lapsi.

SeIKKAILeMAAN OuLuuN

HopLop tarjoaa leikkisää puuhaa kaikenikäisille lap-
sille sekä lapsenmielisille. Leikkialueet muodostavat 
kokonaisuuksia, joissa riittää tutkimista, tekemistä ja 
seikkailua rajattomasti. 
 
Kaikki leikkialueet on suunniteltu siten, että lapset 
voivat kiipeillä, kavuta, möyriä ja liukua motorisia tai-
tojaan kehittäen täysin turvallisesti. Vapaan leikin 
alueella on mm. kovia ja pehmoisia erimuotoisia ja 
-kokoisia palikoita, jättilegoja, kiipeilyseinä, miniau-
toja, ja paljon muuta…

Ensimmäinen HopLop-bussi lähtee seurakuntatalolta 
ti 29.9. klo 9.15, paluukyyti noin klo 12.15.

Ilmoittautuminen 22.9. mennessä perhekerhoon tai 
puhelimitse Annelle 040 579 9263 tai Sirpalle 050 
3093 565. 

Toinen HopLop-bussi lähtee Päivärinteeltä ti 6.10. klo 
9.15 ja saapuu Laitasaareen noin klo 9.30. Paluukyyti 
lähtee noin 12.15.

Ilmoittautuminen 29.9. mennessä perhekerhoon tai  
puhelimitse Anjalle 040 562 9131 tai Katjalle 040 579 
5799.

Linja-autokyyti on ilmainen. Olemme varanneet Hop-
Lopista oman huoneen, joten omia eväitä voi varata 
mukaan. Aikuiset ja alle 1–vuotiaat ilmaiseksi sisään, 
yli 1-vuotiaat maksavat 3 €, alle 3-vuotiaat 6 € ja yli 3 
-vuotiaat 10 €.

NYT SE ON LEIKIN PAIKKA!
TERVETULOA MUKAAN!
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.9.2009

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

ke 14–17
pe 10–13

Pyhäkoulut su 20.9. klo 12–
13 Repussa, Salonpäässä ja 
seurakuntatalolla.
Päivä-, perhe- ja park-
kikerhot retkeilevät 21–
23.9. Umpimähkässä. Kysy 
tarkempia tietoja omasta 
kerhoryhmästä. Normaalia 
kerhotoimintaa ei ole.

Vauvojen rytmiä ja riimiä 
-ryhmässä on paikkoja va-
paana. Tiedustele Heidiltä 
p. 044 7453 871.
Hartaus ke 23.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Taru Pisto.
Seurakuntakerho to 24.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula, Vesa Äärelä. 

Vauvakirkko su 20.9. klo 15 
seurakuntakodissa.
Ystävänkammari ti 22.9. 
klo 12–14 seurakuntakodissa.
Virkistyspäivä asumispal-
veluyksiköiden asukkaille, 
omaisille ja henkilökunnalle 
ke 7.10. klo 13 alkaen viikko-
messulla seurakuntakodis-
sa. Ilmoittautuminen hoito-
kotien henkilökunnalle.
Kuulovammaisten kerho 
ke 23.9. klo 11 seurakunta-
kodissa.
Kuorot: Nuorisokuoro to 
17.9. ja to 24.9. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 17.9. ja to 
24.9. klo 18, Vox Margarita 
ke 23.9. klo 18, lapsikuoro 
to 17.9. ja to 24.9. klo 17. 
Sarakylän kappelikuoro to 
24.9. klo 18.45. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 23.9. klo 13.

Partiot ovat alkaneet
Sudenpennut (7–9-v.) ja 
seikkailijat (alkaen 10-v.) 
Keskiviikkoisin klo 18–19 
seurakuntatalolla. Myös ai-
kuisia tarvitaan toimintaan. 
Lisätietoja Tiina Inkeroinen 
p. 040 5714 636.
Rippikoulun C-, D- ja e-
ryhmille 1. talvitunti lau-
antaina 19.9. klo 10–13.15. 
Ota mukaan kynä ja rippi-
koulukortti.
Rippikoulun lauantaipäi-
vät Huom! Rippikoulukor-
tissa on virheellisesti mer-
katut lauantaipäivät. Kor-
jaa tästä korttiin uudet päi-
vämäärät. Tunnit lauantai-
sin klo 10–13.15.
2. la 9.1. MUUT-ryhmä
2. la 16.1. A- ja B-ryhmä
2. la 30.1. C-, D- ja E-ryhmä

3. la 20.3.  A- ja B-ryhmä
3. la 27.3.  C-, D- ja E-ryhmä
3. la 17.4.  MUUT-ryhmä
Varhaisnuorten telttalei-
ri Hänen Majesteettinsa sa-
laisessa palveluksessa II 2.– 
4.10. Kangasjärvellä (Pin-
tamo), 3.–6.-luokkalaisil-
le. Sitovat ilmoittautumiset 
viim. to 24.9. kirkkoherran 
virastoon 08 8823 100. Lei-
rin hinta 10 €. Lisätietoja tii-
na.inkeroinen@evl.fi, p. 040 
5714 636 tai marko.vayry-
nen@evl.fi, p. 040 7524 387.
Perhekerho to 17.9., to 
24.9. ja ma 21.9. klo 10–
13 seurakuntakodissa ja ke 
23.9. klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalolla.
Lapsiparkki ke 23.9. klo 
11–15 seurakuntakodissa. 
Satumuskari ma 21.9. klo 

SSSAAADDDOOONNNKKKOOORRRJJJUUUUUULLLOOOUUUNNNAAASSS   
su 20.9. 

klo 11–13.30 
srk-talolla 

Karjalainen pitopöytä
12 € /aikuiset, 6 € / lapset 7–14 v.

alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Tuotto lähetystyölle

POTKIIKO… Elämä päähän tai onni takamukseen? 
 
Koulupastoripäivystys on paikka, jossa voit luottamuksellisesti 
keskustella elämän iloista ja suruista nuorisotyönohjaajan kanssa.  
Reppu (Opintie 2) on avoinna sinua varten keskiviikkoisin klo 14–17.  
Lisätietoja Sanna Korhonen p. 044 7453 851. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pyhäkoulu etsii uusia opettajia mukaan! 
 
Jos tunnet kiinnostusta pyhäkoulun vetämiseen,  
ota yhteyttä Riitta Huhtala p. 044 7453 850.  

Ruokailu.
KyläKamari avoinna ma-ke 
klo 11–14.
Lähetysilta ke 30.9. klo 18 
toimitalolla.
Tulossa 17.10. läheisensä 
menettäneiden päivä srk-
talolla. Järj. Limingan ro-
vastikunta. tarkemmat tie-

dot seuraavassa lehdessä. 
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat la 19.9. klo 11.30 
Teppolassa. Seurailta su 
20.9. klo 16 ry:llä, Hengen 
yhteys ja rauhan siteet, Ef. 
4:3, Toivo Määttä. Varttu-
neiden kerhon retki ti 22.9. 
klo 11 Iin ry:lle, lähtö ry:ltä. 

PARTIO on myös aikuisten juttu!

Tiistaina 22.9. klo18 seurakuntatalo, rippikoulusali.

Pudasjärven Mesikämmenet kutsuu partiolaisten van-
hempia, yhteistyökumppaneitaan ja kaikkia partiosta 
kiinnostuneita aikuisia ja yli 16-vuotiaita nuoria tutustu-
maan partioon ja partion uusiin ikäkausiohjelmiin.

Tilaisuus on ilmainen. Ilmoita tulostasi ennakkoon Tiina 
Inkeroiselle p. 040 5714 636, jotta osaamme varata riit-
tävästi oikeanlaista tarjottavaa.

Pudasjärven seurakunnan varhaisnuorten kerhot syksyllä 2009

puuhakerho  ma klo 17–18.30  10–12-vuotiaille seurakuntatalo, Rönö
puuhakerho  ti klo 17–18.30  6–9-vuotiaille  seurakuntatalo, Rönö
Kokkikerho  ke klo 17.30–19  7–9-vuotiaille  seurakuntatalo, kirpputori
Kokkikerho  to klo 17–18.30  10–12-vuotiaille  seurakuntatalo, kirpputori

Kaikki kerhot ovat ilmaisia. Kokkikerhoihin on ilmoittautuminen. Kokkikerhoihin 
mahtuu kuhunkin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kerhot alkavat viikolla 39. Il-
moittautumiset ja lisätietoa: Tiina Inkeroinen 040 571 4636/ tiina.inkeroinen@evl.fi. 

16.30 seurakuntakodissa ja 
muskari to 24.9. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 20.9. klo 17 Kurenalan 
ry:llä, Niilo Kallioranta, Rei-
no Vähä. Lähetysseurat to 
17.9. klo 18 Iinattijärvel-
lä Jenni ja Matti Loukusal-
la Pohjoispuolentie 280, pe 
18.9. klo 19 Jongulla An-
nukka ja Urpo Illikaisella 
Juurikkarannantie 45 ja la 
19.9. klo 19 Ervastissa Ervas-
tin ry:n mökillä Heikki Tiiro-
la ja Jorma Poikkimäki.
Raamattuluokka pe 18.9. 
klo 19 Sarakylässä Iivari Jur-
mulla. Lauluseurat su 20.9. 
klo 19 Sarakylässä Arto Nur-
melalla.
Kastettu: Aatu Taavet-
ti Poropudas, Adessa Eliza-
beth Semin, Janne Kristian 
Pirnes, Veeti Samu Matias 
Penttilä.
Avioliittoon vihitty: Arto 
Olli Juujärvi ja Katri Marjaa-
na Jussila.

Lauluseuroja kodeissa klo 
19: Karhuoja: Lampisella, 
Rantatie 71. Seurat to 24.9. 
Salonkartanossa,
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 17.9. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat 4.10. klo 16 ry:llä, Timo 
Vänttilä, Erkki Vähäsöyrinki. 
Opistoilta ja myyjäiset 8.10. 

klo 18.30 ry:llä. Jukka Kol-
monen.
Kastetut: Veera Emilia Kal-
liokoski, Eetu Kalevi Jaati-
nen, Minja Alisa Räisänen.
Vihitty: Riku-Santeri Kal-
liokoski ja Paula Mirjami 
Keränen.

w w w.sxc . hu

w w w.sxc . hu /  Z an e t t a  Ha r d y
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”SURU MINUSSA”

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEIDEN PÄIVÄ
OULUNSALON SRK-TALOLLA 17.10.

 KLO 10–14.

OHJELMA:

Messu Oulunsalon kirkossa
Ruokailu

Tervetulosanat
Musiikkiesitys

Suru minussa (rovasti Markku Niku)
Kahvit

Loppurukous

Päivä on ilmainen.
Tied. ja ilm. 8.10. mennessä

Riitta Pesoselle p. 044 7372 630.

       Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

KeSTILä
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 18.9. klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 18.9. klo 
19 ry:llä.
Rippikoulusunnuntai su 
20.9. Messu klo 12 kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja rippikoulun aloitusin-
fotilaisuus srk-kodissa. 
Seurat su 20.9. klo 19 ry:llä, 
Olli-Pekka Kinnunen. 
Kirkkokuoron harjoituk-
set ti 22.9. klo 19 srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 23.9. 
klo 10 kerhokodissa.
Rivinperän diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu 
ke 23.9. klo 13 Pihlajistoon 
ja ryhmäkotiin.
Herättäjänseurat ke 23.9. 
klo 18 srk-kodissa, Reijo 
Tuomola ja Merja Jyrkkä.
Kerhot: Päiväkerho ti klo 
10 ja perhekerho to 17.9. klo 
11 sekä varhaisnuoret to klo 
13.45 (1.–2.-lk.) ja klo 15.15 
(3.–6.-lk.) kerhokodissa.
Kuollut: Helga Kustaava 
Kärenlampi s. Makkonen 92.

PIIPPOLA
Rippikoulusunnuntai su 
20.9. Messu klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja rippikoulun
aloitusinfotilaisuus Pulkkilan 
srk-talossa. Rippikoululainen, 
jos sinulla ei ole kyytiä Pulk-
kilaan, niin ota yhteys kirk-
koherranvirastoon p. 0207 
109 860.
Kuorot: Veteraanien laulu-

Seurakuntakerho ti 22.9. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Nuoret: Ala-asteikäisten 
kerhot keskiviikkoisin klo 
16–18 Tyrnävän srk-talos-
sa  1.–4.-luokkalaisille. Tuu-
nauskerho torstaisin klo 16–
18 5.–6.-luokkalaisille. Teh-
dään vanhasta uutta. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Mer-
ja Lukkarilta p. 044 7372 617.

ryhmä ma 21.9. klo 11 ja kirk-
kokuoro klo 14.30 srk-kodissa.  
Päivä- ja perhekerho ke 
klo 11 ja varhaisnuortenker-
ho klo 16 srk-kodissa.
Vihitty: Pekka Tapani Ko-
pola ja Miia Katariina Repo. 

PuLKKILA
ehtoollishartaus pe 18.9. 
klo 13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 18.9. 
klo 19, nuortenilta la 19.9. 
klo 19.30 ja seurat su 20.9. 
klo 19 ry:llä.
Rippikoulusunnuntai su 
20.9. Messu klo 12 kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja rippikoulun aloitusin-
fotilaisuus srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 23.9. klo 
13.30 srk-talossa.
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
16 srk-talossa.

PYHäNTä
Myyjäiset la 19.9. klo 18 
ry:llä. 
Rippikoulusunnuntai su 
20.9. Messu klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja rippikoulunaloitusin-
fotilaisuus srk-talossa. 
Kauneimmat hengelli-
set laulut su 20.9. klo 13 
Tavastkengän kylätalolla.
Hartaus su 20.9. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 20.9. klo 16 ry:llä.
MLL:n perhekahvila ti 
22.9. klo 10 kerhotilassa.
Lauluseurat ke 23.9. klo 
18.30 ry:llä.  
Hartaus to 24.9. klo 10 Nes-
torissa.
Seurakuntakerhojen vir-
kistyspäivä to 24.9. klo 11 
srk-talossa. 
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 ja perhekerho to 24.9. 
klo 11 kerhohuoneessa. Var-
haisnuoret ma klo 15 kerho-
huoneessa ja ke klo 17 Ta-

vastkengällä.
Kuollut: Salli Katariina Jär-
velä 95, Saara Mahosenaho 
s. Arbelius 85. 

RANTSILA
elomyyjäiset la 19.9. klo 
13 ry:llä.
Rippikoulusunnuntai su 
20.9. Messu klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja rippikoulun aloitusin-
fotilaisuus srk-talossa. 
eläkeliitto ti 22.9. klo 11 
srk-talossa. 
Lapsikuoro ke klo 15.15 
srk-talossa ja pe 18.9. klo 13 
Hovin koululla.  
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 

Pallerokerhon retki Kurunnevan kodalle ma 7.9.

Haluaisitko käydä 
aikuisrippikoulun? 

Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteys Heikki Karppiseen 
p. 0207 109 851 tai 
heikki.karppinen@evl.fi. 

Seurakuntakerhojen virkistyspäivä to 24.9.

Kyyti lähtee Rantsilasta klo 9.45 srk-talon pihasta (käy 
Rauhalassa), Pulkkilasta 10.15 srk-talolta ja Kestiläs-
tä 10.15 sekä Piippolasta 10.30 kirkon parkkipaikalta. 
Kokoonnumme Pyhännän kirkkoon, jossa viikkomes-
su. Ruokailu messun jälkeen srk-talossa. Ilmoittautu-
miset diakonissoille: Enna Junno p. 0207 109 874, Kirs-
ti Hakkarainen p. 0207 109 853 tai Eeva-Liisa Kekko-
nen p. 0207 109 733. 

enkelinäyttely

Tuo enkelisi Mikkelinpäi-
vän (su 4.10.) enkelinäyt-
telyyn Pulkkilan seura-
kuntakodille. Otamme 
vastaan erilaisia enke-
leitä, joista kokoamme 
näyttelyn. Laita enkelii-
si nimesi, jotta osaamme 
palauttaa sen oikealle 
omistajalle. Ota yhteyt-
tä Marketta Taipaleen-
mäkeen p. 0207 109 864. 

ke klo 10 Hovin koululla se-
kä Pikku Nuput poikkeuk-
sellisesti to 24.9. klo 9 ja Isot 
Nuput to klo 12 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa (ei 21.9.), Manki-

lan varhaisnuoret ti klo 14.30 
(ei 22.9.), Hovin varhaisnuo-
ret ke 1 ryhmä klo 12.15 ja II 
ryhmä klo 14.15. 
Kuollut: Maria Marjukka 
Anttila 84.

Sinkkujen marja- ja 
ruskaretki 

La 19.9. marjaisaan koh-
teeseen. Lähtö klo 10 
Tyrnävän srk-talolta ja 
paluu noin klo 15. Reis-
su tehdään kimppakyy-
dein. Ota mukaan tar-
peellinen määrä marja-
ämpäreitä, retkimieltä 
ja muutakin evästä. Seu-
rakunta tarjoaa kahvit 
ja makkarat. Ilmoittau-
du numeroon 044 7372 
631. Retkelle ovat terve-
tulleita kaikki muutkin 
marjastuksesta kiinnos-
tuneet.

Seurakunnan 
vapaaehtoisten kirkkopyhä 20.9.

Vietämme seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhää 
su 20.9. klo 10. Messun toimittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuoro avustaa. Erityisesti 
eri vapaaehtoistoiminnoissa (diakonia, lähetys, lähim-
mäispalvelu, yhteisvastuu ym.) mukana olevat ihmiset 
toivotetaan tervetulleiksi jumalanpalvelukseen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvi seurakuntatalolla.

Työntekijöiden 
virkistyspäivä 

Ke 23.9. ovat 
virasto ja toimistot 

kiinni. 

Ei perhe- ja 
päiväkerhoja.

Onko sinulla aikaa ja 
kiinnostusta toimia vapaaehtoistyössä?

Tule peruskoulutukseen pe 9.10. klo 18–20.30, la 10.10. 
klo 9–15.30, ti 13.10. klo 17–19 ja la 17.10. klo 9–15.30 
Tyrnävän srk-talolle, Mankilantie 1.

Peruskoulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille ja niille vapaaehtoisille, jotka eivät 
ole aikaisemmin koulutuksessa olleet. Koulutuksen ta-
voitteena on tarjota osallistujille perusvalmiudet olla 
mukana vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksen pituus 
on 18 tuntia. Kouluttajina ovat Elsa Väyrynen Oulun 
Seudun Setlementti ry:stä sekä Raakel Piri Lakeuden 
palveluyhdistys ry:stä.

Ilm. 2.10. mennessä khranvirastoon p. 08 5640 600 tai 
Lakeuden palveluyhdistykseen p. 044 5767 017.

Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
Tyrnävän srk-talossa. Lapsi-
kuoron harjoitus torstaisin 
klo 16 Temmeksen srk-ta-
lossa.
Tulossa: Lastenkirkko Mik-
kelinpäivänä 4.10. klo 16 Tyr-
nävän kirkossa. Kirkkoon 
kutsutaan kaikkia lapsiper-
heitä, joissa on ”nalleikäi-
siä” lapsia sekä kaikkia tä-
nä ja viime vuonna syntynei-
tä vauvoja. Lapset voivat ot-
taa mukaan kirkkoon oman 
rakkaan nallensa tai lelunsa. 
Lastenkirkon jälkeen on seu-
rakuntatalolla tarjolla me-
hua ja kahvia.

TeMMeS
eläkeliiton kerho pe 18.9. 
klo 11 srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.9. klo 16 ry:llä, 
Oiva Tölli, Lauri Karhumaa.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.9. klo 19 
Peuransarvi 5. Seurat su 
20.9. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Silva Anna Lyy-

dia Junes, Onni Aimo Os-
kari Mannonen, Leevi Antti 
Petter Ollakka, Jusa Jari Ei-
nari Vääräniemi.
Avioliittoon vihitty: Ka-
ri Markus Hintsala ja Karo-
liina Kemppainen, Joni Erik 
Kakko ja Mari Elina Laukka.
Kuollut: Urho Lauri Sakari 
Holopainen 84.

Vuoden 2010 rippikoulu

Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella sunnun-
taina 4.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen on kirkkokahvi ja rippikoulun infotilaisuus 
Tyrnävän seurakuntatalossa. 

Kaikkien Tyrnävän seurakunnan nuorten, jotka ai-
kovat käydä rippikoulunsa ensi vuonna, joko omassa 
seurakunnassa tai muualla, on tärkeää olla läsnä se-
kä jumalanpalveluksessa että tiedotustilaisuudessa. 
Pakottavan esteen sattuessa ottakaa yhteys Timoon 
tai Merjaan. Myös nuorten vanhemmat toivotetaan 
tervetulleeksi sekä jumalanpalvelukseen että kirk-
kokahville. Ensi vuoden rippikouluun otetaan vuon-
na 1995 tai sitä ennen syntyneet.

w w w.sxc . hu /  Danny d e B r u y n e
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OuLuNSALON SeuRAKuNNAN KAPPALAINeN 
VeSA ääReLä

Kymmenen käskyn eli Jumalan lain tarkoitus on luterilaisen teologian mu-
kaan kolmiosainen: 1. Käskyt osoittavat suunnan yhteiskunnalliselle hyvälle 
elämälle. 2. Käskyjen hengellinen käyttö on sitä, että käskyt osoittavat syn-
nin omassa elämässämme sekä sen, että tarvitsemme anteeksiantoa. Näin ol-
len käskyt ohjaavat meidät Kristuksen luo. 3. Käskyt ovat ohjeena Jumalan 
kansalle siitä, miten tulee pyrkiä elämään. Käskyjen hengellinen käyttö oh-
jaa jättäytymään yksin Jumalan armon ja anteeksiantamuksen varaan, joita 
me tarvitsemme joka päivä.

Mutta miksi meille on annettu tämä 9. käsky vielä seitsemännen käskyn ”Älä 
varasta” lisäksi, sillä sehän kieltää jo varastamisen? Erona on se, että 9. käsky 
muistuttaa meitä kieltämään niin sanotun oikeudenmukaisen varastamisen, 
kuten Luther selittää Isossa katekismuksessa: ”Tässä käskyssä sinua kielletään 
sen lisäksi myös houkuttelemasta lähimmäiseltäsi mitään, vaikka pääsisitkin 
tavoitteeseesi maailman silmissä kunnialla eikä kukaan uskaltaisi syyttää tai 
moittia sinua siitä, että olisit hankkinut sen haltuusi vääryyttä tehden. Siksi 
tämä käsky ei kohdistukaan niihin, joita maailma pitää roistoina, vaan juu-
ri kaikkein nuhteettomimpiin, jotka ovat kiitoksen kipeitä ja haluavat käydä 
rehellisistä ja vilpittömistä ihmisistä.” 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi toisen ta-
loudellisen tilanteen räikeää hyväksi-
käyttöä. Meidän aikamme kutsuu tätä 
kysynnän ja tarjonnan laiksi, markki-
nataloudeksi, mutta kuten Luther mai-
nitsee: ”Tuollaisten tekosyiden ja veruk-

keiden valheellisuus paljastuu kuitenkin siinä, ettei kukaan halua itse jou-
tua moisen keinottelun uhriksi.” Käskyn alkuperäinen tarkoitus on suojel-
la sitä, mikä on toisen omaa ja näin ollen myös sitä, mikä on minun omaani.

Pystymmekö noudattamaan tätäkään käskyä täydellisesti? Jokainen meistä 
tietää tai jopa aavistaa oman kateutensa ja ahneutensa kasvot. Halutessaan ih-
minen pystyy varsin helposti kääntämään väärän oikeaksi, sillä kyseessähän 
on vain oiva tilaisuus tehdä hyvät kaupat. Oman lukunsa muodostavat perin-
nönjakokiistat, jotka saattavat jatkua kymmeniä vuosia sukupolvelta toiselle. 

Pohjimmiltaan käsky kohdistuu siis ihmisen kateuteen ja ahneuteen sekä 
niiden sivistyneisiin tai kätkettyihin ilmenemismuotoihin. Olemme usein 
toimissamme ja puheissamme pyyteellisiä, joko tiedostaen tai tiedostamatta. 
Toiset osaavat kätkeä pyyteellisyytensä vieläpä hyveellisyyden kaapuun. Täs-
sä asiassa Raamattu on yksinkertaisen realistinen ja muistuttaa ihmisen ka-
teuden ja ahneuden olleen hyvissä voimissa aikojen alusta asti (Room. 3:10–
18). Kuitenkin, ja tästä huolimatta, meille jää tervepäinen kilvoittelu käskyn 
pitämisen kanssa. 

YHDISTeLMäAJONeuVONKuLJeTTAJA 
JuHA OLLILA

Kymmenen käskyä ovat kuin Jumalan antamia liikennesääntöjä, joiden avul-
la ihmisten on helpompi kulkea elämän tiellä ja joita kannattaisi noudattaa. 
En ajattele, että niitä pitää orjallisesti noudattaa, vaan ne ovat viitteinä siitä, 
miten meidän pitäisi elää. 

9. käsky on mielestäni tarkoitettu yhtälailla niin yhteisölle, kuin yksittäiselle 
ihmiselle. Tällä käskyllä halutaan suojella niin omaa kuin toisten omaisuutta. 
Ja jos ajattelee käskyä vielä syvemmin, saa tä-
män käskyn noudattamisella hyvän olon si-
simpäänsä niin itselleen kuin myös toiselle. 
On autuaampi antaa, kuin ottaa. 

Mikä saa ihmisen tavoittelemaan ja halua-
maan toisen omaa? Mielestäni se on ihmi-
sen sisällä oleva synti, joka on meissä aina. 
Jo antiikin ajoista asti ihmiset ovat pyrkineet löytämään täydellisen hyveelli-
syyden, emmekä ole vieläkään sitä saavuttaneet. Ihminen kadehtii luonnos-
taan asioita toiselta. Jos minulla ei ole jotain mitä toisella on, pitää minun se 
saada. Rahan, vallan ja omaisuuden haluaminen tuo mukanaan monia ikä-
viä ilmiöitä, kuten esimerkiksi sodat. 

Ihmiset ovat tietenkin erilaisia, eivätkä kaikki halua saada toisen omaisuut-
ta. Minunkaan ei tarvitse olla koko ajan haalimassa omaisuutta tai pistämäs-
sä paremmaksi naapurin saavutuksia. Joskus kuitenkin saan itseni kiinni sii-
tä, että kadehdin toiselta jotain, mitä itselläni ei ole. 

Luulen, ettei käskyn merkitys ole muuttunut yhtään ajan saatossa. Omaisuu-
den muoto ja malli ovat muuttuneet, mutta perusajatus ei. Nyt himoitaan or-
jien ja karjan sijaan osakkeita sekä autoja. Ehkä käskyn tarkoitus onkin muis-
tuttaa meitä siitä, ettemme ole täydellisiä ”jumalolentoja”, jotka voivat helposti 
noudattaa annettuja käskyjä. Ihminen on erehtyväinen ja meidän täytyy hy-
väksyä se itsessämme ja luottaa Jumalan armoon sekä anteeksiantoon. Voim-
me miettiä Paavalin sanoja: ”Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee ja sitä 
pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen.” Miksi me toimimme näin?

Jos kaikki noudattaisivat tätä käskyä, olisi maailma varmasti parempi paik-
ka. Mutta kuinka nujertaa sisimmästään pois kateus ja himo toisen omaan? 
Vaatii todella paljon työtä, että ihminen kasvaa jo opitusta huonosta mal-
lista ulos. Eikä muutoksessa ole mitään mieltä, jos sisin ei ole mukana, sillä 
muutoksen täytyy syntyä sisältäpäin, ei ulkoa päin saneltuna. Jokainen meis-
tä voisi yrittää muuttaa huonoja tapojaan ja huomata, että asennetta vaihta-
malla asiat sujuvat paremmin ja kasvamme joko henkisesti tai hengellisesti – 
tai molemmin tavoin. Emme tekisi sitä mikä tuntuu hyvältä, vaan sitä mikä 
tuntuu oikealta. Uskon, että loppujen lopuksi ihmisestä tuntuu hyvältä, kun 
hän on valinnut oikein. 

Jokainen meistä tietää 
oman kateutensa ja 
ahneutensa kasvot.

Mutta kuinka nujertaa 
sisimmästään pois 
kateus ja himo toisen 
omaan? 

9. ”Älä tavoittele 
lähimmäisesi 
omaisuutta.”

TeKSTi: maariT iTKoNeN
KuvaT: veSa ääreläN KoTialbumi ja aNNi KiNNuNeN

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.


