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Elokuun viimeisenä viikonloppuna Oulun seudulla oli tar-

jolla melkoinen määrä hengenravintoa. Kempeleessä oli 

hiippakunnalliset lähetysjuhlat, Oulussa Totuus-tapah-

tuma sekä piispansauvakävely. Kävelyä oli muillakin paikka-

kunnilla.

Väkeä osallistui kaikkiin tilaisuuksiin mukavasti, mutta 

tungoksia ei nähty. Vaikka moni jäi kotiin sateisen sään 

vuoksi, lienee aiheellista pohtia, kuinka monta eri hen-

gellistä tilaisuutta mahtuu yhdelle viikonlopulle. Voi käy-

dä niin, että tapahtumat joutuvat kilpailemaan keskenään 

näkyvyydestä. 

Seuraavan kerran Oulun seudulla nähdään hengellisiä kan-

sainvaelluksia kesällä 2011. Silloin on Lumijoella vanhoillislesta-

diolaisten suviseurat ja kuukauden sisällä niistä Oulussa kört-

tien herättäjäjuhlat.

Oulun seudulle kerääntyy tuona kesänä yhteensä melkein 

satatuhatta hengellisten kesäjuhlien vierasta. Majoitusliik-

keiden ei varmaan kannata vähentää työntekijöitään.

Aatoksia

Tarjontaa riittää

Nuo kaikki  
kiltit naiset
Ruuhkavuosiksi niitä ainakin nai-
silla sanotaan. Täynnä elämää, teke-
mistä ja jaksamista. On ehkä haasta-
va työ, jota ennen on opiskeltu pit-
kään, oma perhe, koti ja lisäksi usein 
puutarha, jonkinlainen remontti tai 
rakennusurakka sekä ehkä vielä koi-
ra tai pari. 

Yli 35-vuotiaiden naisten elä-
mä on täynnä velvollisuuksia, ja lii-
an vähän jää aikaa tärkeimpään eli 
oman terveyden ja mielenterveyden 
hoitoon. Sen kun pitäisi olla ykköse-
nä eikä viidentenätoista unohdettu-
jen listalla.

Yhdysvaltalainen lääkäri Christi-
ane Northrup vangitsi mieleni use-
aksi päiväksi esiinnyttyään televisi-
ossa. Hän puhui pitkäaikaissairauk-
sien, stressin ja velvoitteiden kolmio-
draamasta, jotka kaikki liittyvät tii-
viisti yhteen. Jos laiminlyö itsensä, on 
kohta kuluttanut loppuun ne täydet 
kupit energiaa, jotka nuoruudessaan 
on saanut. 

Kun jaksaa ja jaksaa aina vain, al-
kaa keski-ikäistyvä vartalo vähitellen 
purnata vastaan. Enää ei voikaan ve-
tää itseään niin limiittiin kuin kak-
sikymppisenä, ja jos ei kuuntele ke-
honsa varoitusmerkkejä, kroppa yk-
sinkertaisesti sanoo sopimuksen ir-
ti. Tulee väsymystä, päänsärkyjä, uu-
pumista ja sairauksia. Uupumisen ja 
loppuun kulumisen ja sairauksien 
välillä on todettu olevan selvä yhte-
ys, mikä kuulostaakin ihan maalais-
järkiseltä. Northrup kehotti ruuhka-
vuosiaan eläviä naisia löytämään elä-
määnsä viisi asiaa, joista saa silkkaa 
iloa ja joita harrastaa koko ajan oman 
jaksamisensa vuoksi eikä velvollisuu-
dentunnosta. Yleisön naisilla oli vai-

keuksia löytää edes kolmea. 
En edes uskalla laskea, monta-

ko meillä ahkerilla suomalaisnaisil-
la on, jos on yhtäkään. Siis tekemis-
tä, joka hyödyttäisi ainoastaan itse-
ään? Minä löysin helposti ylikin vii-
si tekemistä, jotka tuottavat elämää-
ni iloa, mutta havahduin siihen, etten 
useinkaan harrasta näitä mielenter-
veyttä kohentavia aktiviteetteja. Ne 
jäävät päivän työlistalla viimeisik-
si, ja kun ilta tummuu, on mentävä 
nukkumaan, jotta jaksaa seuraavan-
kin päivän velvollisuudet. Kupit alka-
vat olla melko tyhjät.

Erityisesti naisten pulmiin eri-
koistunut lääkäri Northrup mainit-
si lisäksi kolmesta lähteestä, joista 
saa päihteiden kaltaista endorfiinia 
ja elämää ylläpitävää voimaa kehol-
le: liikunta, mielen rauhoittaminen 
ja seksi. Kuinka usein nämäkin jäävät 
vähälle tässä päiväkodin, työpaikan 
ja lähimarketin triangelissa? 

On tutkittu, että iloa tuottavat asi-
at voivat jopa parantaa sairauksia, sil-
lä ne aiheuttavat soluissa paranemis-
reaktioita. Naiset kyllä jaksavat hokea 
sitä, että kun äiti ja vaimo voi hyvin, 
koko perhe voi hyvin. Mitenkähän 
mahtaa olla toteutuksen laita?

Lea aNSamaa
Kirjoittaja on tiedottaja ja kolmen lapsen äiti

10.9.2009

Rakentamisen vuoro
”Eräs sotiemme veteraani pyysi syntymä-
päivänään lahjojen ja kukkien sijaan lah-
joittamaan varoja Petroskoin uuden kir-
kon rakentamiseen. Sodassa olimme siellä 
tuhoamassa ja hävittämässä, nyt on mah-
dollisuus hyvän tekemiseen, hän peruste-
li seuroissa toivomustaan. Kun uusi kirkko 
Petroskoissa vihitään käyttöön, on silloin 
meilläkin kiitoksen aika ja paikka.”

Simo Juntunen
Hengellisessä Kuukauslehdessä 9/2009

Kätellä vai ei?
”Näin maallikosta tuntuvat nämä viran-
omaisten ohjeet liioitelluilta. Suositellaan 
esimerkiksi jopa täydellistä kättelykieltoa. 
Sehän vie pois yhden merkittävän ihmisten 
välisen kanssakäymisen muodon.

Mitä tilalle, kätelläänkö ensin itseä ja 
sitten kuvaannollisesti huiskaistaan se 
toista kohden; on näin ikään kuin ilma-
teitse kätelty.

Sitten mennään hyvillä mielin kahville, 
avataan toiselle ovi, pidetään lujasti kiinni 
liukuportaiden kaiteesta – näinhän ohjees-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) jätti 

eduskunnan puhemiehelle kirjallisen ky-

symyksen, jollaista ei aivan ensimmäisek-

si olisi juuri Kiljuselta odottanut.

Hän kysyi, mihin toimiin hallitus aikoo ryh-

tyä varmistaakseen valtiokirkon kirkkotilojen 

aukiolon ihmisten henkisiä tarpeita vaalivalla 

tavalla. Perusteluissa hän sanoo, että Suomes-

sa kirkot ovat pääsääntöisesti kiinni, toisin kuin 

useimmissa muissa maissa. Työaikalainsäädän-

nön määräyksetkin voisi asettaa sivuun, jotta 

ovet aukeaisivat.

Kysymystä moitittiin heti väärään osoittee-

seen lähetetyksi. Sitä ei olisi arvostelijoiden mie-

lestä pitänyt lähettää hallituksen vaan kirkko-

hallituksen vastattavaksi.

Kiljusen sanoma on täysin oikea ja se on lähe-

tetty oikeaan osoitteeseen.

Oikea kysymys oikeaan osoitteeseen
Olisi hyvä, jos kirkkojen ovet olisivat useammin 

auki. Ne ovat kiinni, koska auki pitäminen maksaa 

eikä ole turvallista. Molemmat asiat ovat Suomen 

hallituksen käsissä.

Kirkkorakennuksille on viime vuosina teh-

ty niin paljon tihutöitä, että ovien pitäminen 

auki ilman valvontaa käy koko ajan vaikeam-

maksi. Henkilökuntaa ja valvontalaitteita pitää 

olla.

Köyhimmät seurakunnat joutuvat jo nyt tus-

kailemaan säästöjen kimpussa, ettei esimerkiksi 

diakoniatyöstä jouduttaisi nipistämään.

Kiljunen varmasti muistuttaa kollegoitaan, kun 

eduskunta seuraavan kerran päättää kirkon yhtei-

sövero-osuudesta ja poliisien määrärahoista.

sa sanotaan – poiketaan vessassa, sitten tar-
jotinta ottamaan, sämpylää valitsemaan ja 
eikö se suosikki ollut taasen alimmaisena, 
otetaan kahvi, kerma, sokeri, maksetaan, 
valitaan pöytä, siirretään tuoli jne.

Molemmilla mieli puti puhdas, on-
han vältetty taasen suuri tartuntariski, 
on tehty omalta osalta voitava.”

Matti Vainio
Aamulehdessä 7. syyskuuta

Ilo harvoin läsnä
”Useammalle meistä saattaa olla uutinen, 
että jo varhaisessa kristillisyydessä koros-
tettiin ilon merkitystä sekä ihmisen että 
kristillisen yhteisön hengellisessä elämäs-
sä. Helpommin tunnistamme itäafrikka-
laisen kirkon edustajien hiljattaisen koke-
muksen Suomessa. He päättivät omaehtoi-
sesti osallistua sunnuntaiaamuna paikal-
lisen seurakunnan jumalanpalvelukseen. 
Messun päätyttyä afrikkalaiset vieraat kä-
vivät papin luona sakastissa pyytämässä an-
teeksi läsnäoloaan kirkossa. Heidän kun ei 
ollut missään nimessä tarkoitus häiritä kir-
kossa pidettyjä hautajaisia.”

Eero Jokela
Essessä 1. syyskuuta
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Oikea kysymys oikeaan osoitteeseen

Heinolalaisen kultasep-
päyrittäjän Timo Sei-
von idea puristaa vai-
najien tuhkasta timant-

teja herättää hämmennystä. Ti-
mantteja ei kuitenkaan aiota 
myydä vaan ne jäisivät omais-
ten haltuun.

Kirkkohallitus vastustaa vaina-
jien tuhkan puristamista timan-
teiksi eikä ideasta pidä tutkijakaan. 
Jyväskylän yliopiston etnologian 
yliassistentti Outi Fingerroos on 
perehtynyt kuolemaan liittyviin il-
miöihin. Fingerroosista Seivon bis-
nesidea on teknologian kehityksen 
äärimmäinen ilmiö.

– Minulle tulee aivan ensim-
mäiseksi mieleen holokausti. 
Auschwitzin keskitysleirissä vai-
najien tuhka pantiin uusiokäyt-
töön lannoitteeksi. Se merkitsi 
kuolleiden kunnianriistoa. Täs-
sä tapauksessa vainajan arvoa ei 
riistetä. Pikemminkin vainajan 
muisto halutaan säilöä mahdolli-
simman arvokkaassa muodossa.

Fingerroosin mukaan muisto-
timantti olisi pitkälle viety osoi-
tus vainajan kunnioituksesta, jo-
ka nykyteknologian keinoin van-
gittaisiin timantin loisteeseen.

Muistotimantti ei Fingerroo-

Vainajan tuhkan puristaminen 
timantiksi poiki riidan

sin mukaan ole kuitenkin täysin 
poikkeuksellista maailman hau-
tausperinteissä.

– Länsimaisessa kuolemankä-
sityksessä muistotimantti on kui-
tenkin erikoinen ilmiö.

Laintulkintaa: Tuhkasta saa 
puristaa timantin
Opetusministeriö on vastuussa 
hautaustoimen valvonnasta. Van-
hemman hallitussihteerin Joni 
Hiitolan mukaan hautaustoimi-
laki ei kiellä vainajien tuhkan pu-
ristamista timantiksi. Hautaus-
toimilaki sen sijaan määrää, että 
krematorio saa luovuttaa tuhkan 
vain haudattavaksi tai muulla ta-
voin pysyvästi yhteen paikkaan si-
joitettavaksi. Krematorion ylläpi-
täjä ei saa luovuttaa tuhkaa, jos on 
syytä epäillä, että tuhkaa käsitel-
lään lainvastaisesti.

Tuhkan tai siitä tehdyn timan-
tin säilyttäminen kotona on Hii-
tolan mukaan lainvastaista, kos-
ka kotona säilyttäminen ei ole 
lain perustelujen mukaan py-
syvää. Timantti kun siirretään 
asunnosta pois vaikkapa silloin, 
kun asunnonhaltija kuolee.

Timantin saa puristaa tuh-
kasta, jos se haudataan pysyväs-

ti. Hiitolan mielestä mahdolli-
suus on kuitenkin hypoteettinen.

Hautaustoimistot voivat tarjo-
ta tuhkan timantiksi puristamista.

– Hautaustoimistot saavat it-
se päättää, millaisia asioita ne 
asiakkailleen tarjoavat, Hiito-
la sanoo.

Hautaustoimistojen Liitto Ry:n 
toiminnanjohtaja Ritva Kosonen 
vahvistaa tiedon. Kososen mu-
kaan Hautaustoimistojen Liitto ei 
kuitenkaan ota kantaa vainajien 
tuhkaamisesta timanteiksi.

Kirkkohallitus: 
tuhkaa ei saa luovuttaa 
Kultaseppäyrittäjä Timo Seivon 

idean mukaan hautaustoimistot 
kertoisivat asiakkailleen mahdol-
lisuudesta puristaa vainajan tuh-
ka timantiksi. Seivon yritys teki-
si varsinaisen työn eli puristaisi 
tuhkan.

Kirkkohallitus on Helsingin 
Sanomien mukaan linjannut, et-
tä krematoriot eivät voi luovuttaa 
vainajien tuhkaa muistotimantin 
puristamista varten, koska se on 
hautaustoimilain vastaista. Sei-
vo on kannellut oikeuskanslerin-
virastolle kirkkohallituksen oh-
jeista.

Seivon mukaan timantti on it-
sessään tuhkan pysyvä sijoittamis-
paikka. Sen sijaan tavallinen hau-

ta ei useinkaan ole vainajan pysyvä 
sijoituspaikka. Vainajat luut kaive-
taan Seivon mukaan ylös 25 vuo-
den kuluttua hautaamisesta ja vie-
dään kaatopaikalle. Timantti on 
ikuinen.

Seivo kritisoi Itä-Suomen lää-
ninhallitusta, joka elokuussa an-
toi lausunnon asiasta. Lääninhal-
lituksen mukaan tuhkansijoitus-
tavan tulisi täyttää vainajan ja hä-
nen muistonsa kunnioittamisen 
arvokkuus.

Seivo kysyy, eikö timantiksi 
puristaminen ole vainajalle tar-
peeksi arvokasta. Prosessissa käy-
tettäisiin menetelmiä, jotka ta-
kaisivat arvokkuuden.

Lääninhallituksen mukaan vai-
najan pitäisi jo eläessään ilmaista 
tällainen tahto, joka noudattaa hä-
nen toivomustaan. Lisäksi pelk-
kä omaisten tahto ei anna omai-
sille lupaa tehdä vainajasta muis-
totimanttia. Timo Seivon mukaan 
laissa ei määrätä tällaista.

Hän ihmettelee, miksi vaina-
jan tahtoa timantiksi puristami-
sesta ei noudateta. Se jos mikä on 
Seivon mielestä vainajan häpäi-
semistä.

PeKKa HeLiN

Ku va t :  w w w.sxc . hu

Oulun ev.-lut. seurakunnat yh-
dessä Tiernasäätiön kanssa jär-
jestää Tiernapoikakoulun koulu-
ikäisille lapsille tänä syksynä. 

Tiernakoulun tavoitteena on 
tehdä oululaiseen perinteeseen 
kuuluvaa tiernapoikanäytelmää 
tutuksi oululaisille lapsille ja nuo-
rille sekä näin lisätä tiernapoika-
ryhmien määrää Oulun seudul-
la. Samalla näytelmän kristilli-
nen sanoma tulee tutuksi. Toivee-
na on, että tiernaesitykset toisivat 
esimerkiksi sairaalaan sekä oulu-
laiseen katukuvaan kristillistä jou-
lun odotusta. 

Mahdollisesti myös päiväko-
teihin tarjotaan mahdollisuutta 
tiernalauluhetkeen, joissa opetel-
laan tiernalauluja ja -näytelmää. 

Aiemmin tiernapoikaperin-
teen opettaminen ja eteenpäin 
vieminen on ollut kiinni lähinnä 
koulujen opettajien, yksityishen-
kilöiden ja Ynnin poikien aktiivi-
suudesta, eivätkä seurakunnat ole 
olleet siinä juuri mukana. 

Tiernapoikakoulu alkaa lokakuussa
Onnistuessaan tiernakoulusta 

on tarkoitus tehdä jokavuotinen 
perinne.  

Kuusi opetuskertaa
Tiernakoulussa on kuusi ope-
tuskertaa, alkaen lokakuun al-
kupuolelta ja päättyen marras-
kuun lopulla ennen tiernapoi-
kakilpailua. Opetusta järjeste-
tään viikoilla 41, 42, 44, 45, 46, 
ja 47. Mukana on hyvä olla jokai-
sella kuudella harjoituskerralla. 
Yhdelle kerralle aikaa kannattaa 
varata noin 1,5 tuntia. 

Tiernapoikakoulussa pereh-
dytään tiernapoikaperinteeseen, 
opetellaan näytelmän lauluja ja 
sanoja sekä harjoitellaan esittä-
mään tiernapoikaesitys Oulun 
ev.-lut. seurakuntien kanttori-
en kanssa. Alan ammattilainen 
opettaa koululaisille yhdellä ker-
ralla ilmaisutaitoa.

Tiernapoikakoulussa mukana 
olevat ja siellä muodostetut ryh-
mät saavat halutessaan esiintyä 

sovituissa tilaisuuksissa hyvän-
tekeväisyystarkoituksessa. Ryh-
mät voivat myös videoida esityk-
sensä ja lähettää sen tiernapoika-
kilpailun alkukarsintaan. 

Tiernapoikakoulussa muodos-
tetaan uusia tiernaryhmiä, mut-
ta mukaan voi tulla myös val-
miin ryhmän kanssa. Tervetul-
leita ovat niin tytöt kuin pojat-
kin. Opetus on maksutonta.

Lapsille  
kauneimmat joululaulut
Tuomiokirkossa aiotaan järjes-
tää koko kaupungin yhteinen 
Lasten kauneimmat joululau-
lut -tilaisuus  5. joulukuuta. Ti-
laisuudessa olisi mukana seura-
kuntien soittokunta ja kuoro-
ja. Kauneimpien joululaulujen 
esittämisen jälkeen lapsille on 
tarkoitus järjestää askartelua ja 
muuta toimintaa keskustan seu-
rakuntatalolla, Öbergin talos-
sa sekä tuomiokapitulissa. Ta-
pahtumien ideana on johdattaa 

lapset joulun sanoman äärelle. 
Oulun yhteinen kirkkoneuvos-
to päättää tilaisuuden järjestä-
misestä 10. syyskuuta.

RaUHaN TeRVeHDYS

Ilmoittautuminen tiernakou-
luun 13.9.–27.9. välisenä aikana 
Oulun seurakuntien nettisivulla 
www.oulunseurakunnat.fi/tier-
napoikakoulu. Sivuilta löytyvät 
tarkemmat opetusajat ja -paikat. 

A r k i s to  /  Re b e k ka Naa t us
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. 
Tekstit voi toimittaa joko 
sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), 
postitse (PL 102, 90101 
OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä 
jokaiseen tekstiin. Toimi-
tuksella on oikeus lyhen-
tää tekstejä tarvittaessa 
ja tehdä niihin otsikot.

Haukiputaan hautausmaista
On sanottu osuvasti, että paikkakunnan si-
vistystaso näkyy sen hautausmaasta ja yleisis-
tä vessoista.

Hautausmaasta näkee, millaista väkeä 
paikkakunnalla on asunut ja miten on kun-
nioitettu poisnukkuneita omaisia. Hautaus-
maa on puisto puineen, pensaineen, kukki-
neen ja hautamuistomerkkeineen, jotka on 
valmistettu huolella esteettiset näkökohdat 
huomioon ottaen.

Kun hautausmaat ovat yleensä vanho-
ja, niissä näkee erilaisia taidehistorian tyy-
lisuuntia. Hautausmailla on siis paljon kau-
nista nähtävää ja kunnan henkilöhistoriaa.

Hautausmaita on ryhdytty esittelemään 
asiantuntijoiden johdolla kesäisillä kierto-

käynneillä. Heillä on tutkittua tietoa hauta-
usmaan historiasta ja sinne haudatuista hen-
kilöistä, joten he voivat antaa mielenkiintoi-
semman kokonaiskuvan kuin ne, jotka ovat 
käyneet lähinnä omaistensa haudoilla.

Haukiputaan hautausmaa on otettu käyt-
töön vuonna 1890. Siihen on haudattu lähinnä 
paikallista agraariväestöä, mutta kunnan kehi-
tyksen mukaan myös muita ammatinharjoit-
tajia ja muualta tullutta väkeä. Tämän kaiken 
voi lukea hautakivistä. Monta haudattua hen-
kilöä esitellään reitin varrella.

Kirkon vieressä lähes luonnontilassa on 
edellinen hautausmaa, joka oli käytössä 
1700-luvun alusta vuoteen 1890. Sen tunne-
tuin kohta on Snellmanien sukuhauta, jossa 

lepää muun muassa kansallisen suurmiehem-
me J.V. Snellmanin setä, 67 vuotta Haukipu-
taan ”veisuutirehtöörinä” toiminut Benjamin 
Snellman sekä J.V:n isä merikapteeni Kristian 
Henrik Snellman.

Sitä ennen vainajat haudattiin vuonna 
1630 rakennetun kirkon kiviaidan ympä-
röimään kirkkopihaan, johon vuosina 1939–
1945 tuotiin myös kaatuneet sotilaat. Kirkon 
lattian altakin on löydetty 202 vainajaa, jois-
ta osa on muumioitunut. Kun uusi kirkko 
rakennettiin 1762 vanhan kirkon ympäril-
le, nämä ovat jääneet nykyisen kirkon latti-
an alle yleisöltä suljettuun tilaan.
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Haukipudas
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Poliitikkojen on 
turha puhua aiempaa 
pitemmistä työurista, 
jos työikäisille ei kyetä 
tarjoamaan tukea ja apua 
elämän kriisitilanteissa, 
Oulun seurakuntayhtymän 
johtava perheneuvoja 
Seppo Viljamaa sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin yli 7 miljoonan euron 
säästöohjelma koskettaa voimalli-
semmin psykiatriaa, lapsia ja nuo-
ria, leikkaus- ja tehohoitoa sekä 
kuntoutusta. Suurimpia säästöjä 
haetaan henkilöstökuluista; sijais-
ten käyttöä tullaan vähentämään.

Oulun seurakuntayhtymän 
johtava perheneuvoja, Oulun 
seudun mielenterveysseura ry:n 
hallituksen puheenjohtaja ja sai-
raalasielunhoitajana 18 vuotta 

Psykiatriasta karsiminen ei tue pitkää työuraa
psykiatrian klinikalla työsken-
nellyt Seppo Viljamaa, tavallista 
kadunkulkijaa huolestuttaa eri-
tyisesti aikeet leikata psykiatrian 
palveluja. Missä vaiheessa psyki-
atrian puolella säästämisessä lii-
kutaan jo riskirajoilla – vai liiku-
taanko jo nyt?

– Minusta yhteiskunnallises-
sa mielessä liikutaan aina riskira-
joilla, jos mielenterveyden sairauk-
sista kärsivät ihmiset jäävät vaille 
hyvää ja tarpeellista hoitoa. Var-
sin ristiriitaista on se, että Oulun 
kaupunki vetäytyy samanaikaises-
ti terveyskeskuksiin suunniteltujen 
psykiatristen hoitajien palkkaami-
sesta. Tämä näkyy selvästi painee-
na Oulun Kriisikeskuksen työssä, 
mutta myös seurakunnan perhe-
neuvonnassa ja sairaalasielunhoi-
dossa sekä työterveyshuollossa. 

– Kuitenkaan mikään näistä ta-
hoista ei kykene ottamaan koko-
naisvastuuta asiakkaidensa mie-

lenterveyden kokonaishoidosta. 
Vain psykiatrian klinikalla tai Ou-
lun kaupungin Mielenterveyspal-
veluilla on siihen riittävä psykiat-
rinen asiantuntemus. 

Millä tavalla työhösi on nä-
kynyt edellisen laman seurauk-
sena psykiatriassa puolelle teh-
dyt leikkaukset? 

– 1990-luvun laman seurauk-
sena yhä useampi kriisissä ollut ja 
masennuksesta kärsivä työikäinen 
ihminen putosi riittämättömän 
keskusteluavun ja terapian puut-
tuessa pois työelämästä ja joutui 
vasten omaa tahtoaan kuntoutus-
tuelle ja eläkkeelle. Masennuksen 
hoidossa nykyisten hyvien lääk-
keiden rinnalla tulisi aina olla riit-
tävän nopeasti riittävän tiivistä te-
rapiaa. 

– Pelkään, että tulevat säästöt 
vaikuttavat jälleen samansuun-
taisesti. Poliitikkojen on turha 
puhua halusta pitää ihmiset ai-

w w w.sxc . hu /  J u l i a  F r e e man - Wo o l p e r t

empaa kauemmin mukana työ-
elämässä, jos samanaikaises-
ti heille ei kyetä tarjoamaan en-
naltaehkäisevää tukea ja apua, jo-
ka auttaisi selviytymään elämän 
kriisitilanteissa ja esimerkiksi 
masennuksesta.

Oulun seurakuntayhtymän 
johtava sairaalasielunhoitaja 
Hannele Lusikka, onko mahdol-
lista, että kamelin selkä taittuu 
jossakin vaiheessa, kun työtah-
tia sairaalassa kiristetään enti-
sestään?

– Tuollainen uhkakuva nousee 
herkästi mieleen tilanteessa, jos-
sa jo nyt kiireinen työtahti kuor-
mittaa henkilökuntaa ja moni vä-
symyksessään kärsii siitä, ettei po-
tilaille ole useinkaan riittävästi ai-
kaa. Toivottavasti säästösuunnitel-
mien keskellä muistetaan, että kai-
kella jaksamisella on rajansa ja nii-
tä tulee myös kunnioittaa.

Julkisuudessa on perätty po-

liitikkojen vastuuta siitä, ketä 
tulevaisuudessa hoidetaan. Ke-
nellä sinun mielestäsi on vastuu 
säästöjen seurauksista? 

– Kyllä tässä poliitikoilla on il-
man muuta suuri vastuu. Onhan 
heidät valittu hoitamaan tärkeitä 
yhteisiä asioita. Päätöksiä tehdes-
sä olisi äärettömän tärkeää, että 
poliitikoilla olisi nykyistä enem-
män tietoa varsinaisesta arjen 
hoitotyöstä sairaaloissa.

Miten sairaalasielunhoito voi 
auttaa niitä ihmisiä, potilaita, 
henkilöstöä, omaisia, joita tie-
to sairaanhoitopiirin säästöistä 
huolestuttaa?

– Sairaalapappeihin saa ottaa 
yhteyttä, kun haluaa keskustel-
la mieltä painavista kysymyksistä. 
Tässäkin tilanteessa ääneen puhu-
misella ja yhteisellä pohdiskelulla 
on oma huojentava merkityksensä.

RiiTTa HiRVoNeN

Postia
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Maata  kiertelemässä

Ari-Pekka Palolan mukaan moderni kännykkälaulukirja on jo tuhansien, pääasiassa 
vanhoillislestadiolaisten nuorten käytössä. Kuva Oulun Rauhanyhdistyksen seuroista.

Lestadiolaisnuoret 
veisaavat kännykästä
Virsikirjaa kätevämpää 
on pitää mukanaan 
kännykkää, johon on 
ladattu niin virret kuin 
Siionin Laulut.

Vanhoillislestadiolaisessa liik-
keessä nuoret veisaavat paljon, 
mutta paksua virsikirjaa, jossa on 
mukana myös liikkeen oma lau-
lukirja Siionin Laulut, on epämu-
kavaa kuljettaa mukana.

– Naisilla on toki käsilauk-
kunsa, mutta meillä miehillä kir-
jan kanssa kulkeminen on hanka-
lampaa, Suomen Rauhanyhdistys-
ten Keskusyhdistyksen (SRK) kus-
tannuspäällikkö Ari-Pekka Palo-
la toteaa. 

Ratkaisu ongelmaan on mo-
biililaulukirja, josta liikkeen 
nuorten parissa on tullut jo arki-
päiväinen asia. Mobiililaulukirja 
on lähes jokaisesta taskusta nyky-
päivänä löytyvä kännykkä, johon 
on ladattu liikkeen sisällä kehite-
tyn nykyteknologian avulla niin 
virret kuin Siionin laulut. 

Palola kertoo, että itse tuote on 
käynnykän käyttäjälle ilmainen, 
mutta yhden latauksen käyttöoi-
keus maksaa 10 euroa vuodessa.

Mobililaulukirjaa voi ladata 
ainoastaan SRK:n verkkosivuilta. 

– Me omistamme teknologian 
yksinoikeudella, Palola vielä sel-
ventää.

Kännykät 
eivät karkota pyhyyttä
Palolan mielestä kännyköistä vei-
saaminen ei vähennä hengellisen 
tilaisuuden hartaudellista tun-

nelmaa.
– Ymmärrän kyllä, että henki-

lö, jolle tämä asia on uusi ja outo, 
saattaa niin kokea. Minulle kän-
nykästä laulaminen kuvastaa si-
tä, että liikkeemme nuorille vir-
silaulu on osa arkielämää.

Palola korostaa, ettei känny-
köiden esillä oleminen tarkoita 
sitä, että ne pirisisivät kaiken ai-
kaa seuroissa. Nuoriso osaa hil-
jentää kännykkänsä.

Palola ei innostu ajatuksesta, et-
tä kännykästä olisi luettavissa esi-
merkiksi Lars Levi Laestadiuksen 
tulisia saarnoja. 

Ei ole meidän intressissämme, 
hän toteaa ja korostaa, että mobii-
lilaulukirja syntyi pelkästään käy-
tännön tarpeesta.   

 
Uudistettu 
virsikirja kännykkään?
Kirkkohallituksen jumalanpal-
velus- ja musiikkitoiminnan 
työalasihteeri Ulla Tuovinen, 
pitäisikö kirkon ostaa SRK:lta 
mobiililaulukirjan teknologia ja 
laittaa esimerkiksi rippikoulu-
laisten suosimat Punaisen lau-
lukirjan veisuut kännykästä lau-
lettaviksi?

– Tällaiset kysymykset ovat pal-
jolti kiinni laulukirjan kustantajas-
ta. Kun nykyistä virsikirjaa ryhdy-
tään uudistamaan, pohdinnassa 
on varmasti, missä muodossa vir-
ret julkaistaan. Meillä on pitkä pe-
rinne kirjanmuotoiseen virsikir-
jaan, mutta pitääkö virret löytää 
tulevaisuudesta myös kämmen-
tietokoneesta tai puhelimesta? En 
osaa sanoa, mutta tällä hetkellä 
työn alla on, miten saisimme vir-

ret soimaan verkossa. Nyt siellä on 
sanat ja nuotit.

Tuovisen kollegan Han-
na Koskisen mielestä ”kukaan 
ei vain ole vielä keksinyt laittaa 
kännykkään ladattavaksi muuta 

hengellistä musiikkia”.
Teknologia on ostettavis-

sa SRK:lta. –Me emme ole siitä 
mustasukkaisia, Palola lupaa.

RiiTTa HiRVoNeN   

J aan i  F ö h r,  ku vankäs i t t e l y :  Re i j a  Haa p a la in e n

Tuomioistuin Kentuckyssa on 
päättänyt, että osavaltiolla ei voi 
olla lakia, jossa vedotaan Kor-
keimpaan. On nimittäin perus-
tuslain vastaista, jos laki sanoo, 
että sisäisen turvallisuuden vi-
rasto ei selviä toimistaan ilman 
Jumalaa.

Laissa sanotaan: ”Osavalti-
on turvallisuutta ei voida saa-
vuttaa ilman Jumalaan turvau-
tumista”.

New Jerseyn ateistit tekivät 
lakiin kirjoitetusta maininnas-
ta kantelun viime joulukuussa. 
Heidän lakiasiantuntijansa Ed-
win Kagin piti säädöksen sana-
muotoa täysin sopimattomana.

Norjalainen  
johtaa kirkkoja
Norjalainen teologi Olav Fykse 
Tveit on valittu Kirkkojen maail-
manneuvoston uudeksi pääsihtee-
riksi. Hän työskentelee paraikaa 
Norjan kirkon ekumeenisten asi-
oiden osastolla.

Tveitin vastaehdokas oli ko-
realainen presbyteeripappi Park 
Seong-won.

Neuvoston päämaja on Gene-
vessä. Sen jäseninä on 349 kirk-
kokuntaa, lähinnä anglikaani-
sia, ortodoksisia ja protestantti-
sia. Roomalais-katolinen kirkko 
ei ole virallinen jäsen.

Tveit aikoo luoda uusia yhte-
yksiä nopeasti kasvaviin evanke-
lisiin kirkkoihin sekä helluntai-
seurakuntiin. Yhteistyötä katolis-

ten kanssa hän aikoo myös lisä-
tä eikä islamkaan jää huomiotta.

– Me olemme yhdessä paljon 
vahvempia. Oikeudenmukaisuu-
den ja rauhan edistäminen on-
nistuu vain yhtenäisyydellä.

Kirkkojen maailmanneuvosto 
vaati kokouksessaan Israelia kes-
keyttämään siirtokuntien raken-
tamisen ja laajentamisen Länsi-
rannalla sekä Itä-Jerusalemissa 
”rauhanneuvottelujen hyvän il-
mapiirin edistämiseksi”.

Neuvoston entinen pääsihtee-
ri Samuel Kobia oli jäähyväis-
sanoissaan kitkerämpi. Hänen 
mielestään palestiinalaisalueiden 
miehittäminen on Israelin ”synti 
Jumalaa vastaan”.

Osavaltio  
ei saa vedota Jumalaan

– Se ei ainoastaan tunnusta Ju-
malaa vaan vaatii kentuckylaisia 
turvautumaan Jumalaan, Kagin 
sanoi.

Amerikan ateistit ja kymme-
nen muuta järjestöä sanoivat tie-
dotteessaan, että ilmaisu ei lii-
ty millään tavalla viraston teh-
tävään.

– Mielestämme turvallisuus-
virastolle kuuluvat kotimaamme 
turvallisuusasiat, ei uskonnon 
saarnaaminen. Sen pitäisi kes-
kittyä ihmisiin ja aseisiin, ei ru-
kouksiin ja jumaliin, tiedottees-
sa todetaan.

RNS/eNi

Ilmaiskonsertti 
P.J. Hannikaisen 
klassikoista
P.J. Hannikaisen kauneimpia 
lauluja kuullaan Cantio Lau-
dis -kuoron esittämänä per-
jantaina 18.9. kello 19 Oulun 
ammattikorkeakoulun kon-
serttisalissa, osoitteessa Kot-
kantie 1. Konserttiin on va-
paa pääsy.

Konsertin ohjelmisto on 
lähtöisin syyskuun alussa jul-
kaistulta levyltä, jonka Kar-
jasillan seurakunnan Cantio 
Laudis -kuoro on tehnyt yh-
teistyössä Mieskuoro Weljien 
kanssa. Oululaisten kuorojen 
lisäksi äänitteellä ovat muka-
na baritoni Marko Ollila ja 
pianisti Arto Heikkilä. 

Levy sisältää esimerkiksi 
yksinlauluina taltioidut Suo-
jelusenkeli ja Paimenen syys-
laulu, sekä kuoron laulamat 
Pyhäaamun rauhaa ja Punka-
harjun laulajatyttö.

Kryptassa 
rukoillaan 
viikoittain
Tuomiokirkon kryptassa vii-
me keväänä aloitetut hiljai-
suuden rukoushetket ovat 
muuttuneet viikoittaisiksi. 
Noin puoli tuntia kestävä ru-
koushetki alkaa keskiviikkoi-
sin kello 19. Se koostuu ru-
kouslauluista, rukouksesta, 
raamatunteksteistä sekä hil-
jaisuudesta. Teetä on tarjolla 
jo kello 18.30 lähtien.

Keskiviikkona 23.9. kryp-
taan voi tulla jo kello 17.30, 
jolloin vieraana on pasto-
ri Riitta Heino Kangasalan 
Ukinrannasta. Kello 19 vie-
tetään rukoushetkeä tavalli-
seen tapaan.

Tilaisuudet järjestää Sina-
pinsiemen ry, Oulun NNKY 
ja tuomiokirkkoseurakunta.

Hiippakunnalle 
oma lippu
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulissa on otettu 
käyttöön Oulun hiippakun-
nan uusi lippu. Ensimmäisen 
kerran lippua käytetään seu-
rakuntien eri työalojen työn-
tekijöitä yhteen kokoavilla 
Hiippakuntapäivillä 15.–17. 
syyskuuta ja sen jälkeen eri-
laisissa hiippakunnallisissa 
tapahtumissa. 

Lippu on suunniteltu Ou-
lun hiippakunnan vaakunan 
pohjalta ja heraldisia peri-
aatteita noudattaen. Neliön-
muotoisen lipun pohjaväri-
nä on sininen, ristin värinä 
on valkoinen ja yläkulmas-
sa ovat ristissä olevat keltai-
set avaimet.  
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Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina MateroLAKIASIAINTOIMISTO 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.
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•  Ilm
estyy 6–7 kertaa vuodessa täysin veloituksetta 

•  Paljon kuvia, koskettavia kertom
uksia lähetystyöstä

•  Laajalevikkinen, tilaajia yli 13 000

3 - 0909

www.irrtv.fiMedialähetysjärjestö IRR-TV

Velikij Novgorodissa kaupunkimissio päättyi kesällä evan-
kelioivaan juhlaan, johon saapui noin 150 kaupunkilaista.
Yllätys oli suuri, kun kaikki juhlaan tulleet antoivat elä-
mänsä Jeesukselle! Kaupungissa kuukauden vaikuttanut 
missio oli kypsyttänyt sadon valmiiksi korjattavaksi.

Volzhskin kaupunkimissiossa taas kymmeniä roma-
neja tuli uskoon. Monella heistä on hyvin rankka mennei-
syys. Nyt romanit osallistuvat aktiivisesti seurakuntaelä-
mään ja ovat hyvin innokkaita oppimaan Raamattua. 

Medialähetysjärjestö IRR-TV ja paikalliset seurakun-
nat pitivät kevät-kesällä kaupunkimissiot 12 kaupungissa 
Venäjällä. Missioissa seurakunnat kohtasivat henkilökoh-
taisesti yli 107 000 ihmistä. Jokainen sai evankelioivan 
missiokirjan, ja nyt jälkihoitotyö jatkuu. Median kautta 
evankeliumi kohdistui noin 11 miljoonalle venäläiselle.

Lue ja hämmästy, kuinka ihmisten elämät muuttuvat 
Venäjällä, Lähi-idässä ja Aasiassa! Tilaa ilmainen Itäportti 
viereisellä kupongilla / p. 0207 120 240 / www.irrtv.  .

Poikkeuksellista sadonkorjuuta
Ilmoitus

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).

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

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

Laatutietoisen valinta

Koulukatu 41, Lääkärikeskus Gynekon talo
Ma – Pe 10 –18, La 10 – 13 

Vietämme koko viikon

AVAJAISIA
tervetuloa kahville Koulukatu 41

Minkkiturkit, sisäturkit, Water free 
   nahkatakit naisille ja miehille

Pientä kivaa turkiksista: 
meikkipussit, kännykkä-

         kotelot, korvaläpät, huivit,
               hansikkaat, turkiskukat

TUULATURKKI
on muuttanut

Kaikki myymälän
tuotteet -20%

tarjoaa:
Nahkatakkeja,
hameita, housuja

FRIITALA outlet

-40%

TUULA-FUR
TUULATURKKI

TUULA-FUR
TUULATURKKI
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Romanien eloisa 
uskonnollisuus 
olisi tervetullutta 
elävöittämään 
jäykkää luterilaista 
jumalanpalvelusta, 
kappalainen Petri Satomaa 
sanoo.

Oulussa asuvat romanit toivovat, 
että seurakunta järjestäisi heille 
oman perhekerhon tai varhais-
nuortenkerhon.

Karjasillan seurakunnassa ko-
keiltiin viime keväänä projekti-
luontoisesti romaniperheille tar-
koitettua perhekerhoa. 

Ajatus kerhosta tuli Kaakkurin 
alueen aluetiimin jäseneltä, Ou-
lun lääninhallituksen romaniasi-
ain suunnittelijalta Henna Hu-
tulta. Kerhosta vastasivat Diako-
nia-ammattikorkeakoulussa Ou-
lussa opiskelevat Saija Taimisto ja 
Minna Pudas. Kerho oli osa hei-
dän lasten ja nuorten opintokoko-
naisuuden suoritustaan.

Kerho ei juurikaan poikennut 
tavallisesta perhekerhosta, mutta 
sinne oli kutsuttu alueella asuvia 
romaniperheitä ja rukous rukoil-
tiin sekä suomeksi että romaniksi.

Perhekerho 
osoittautui tarpeelliseksi
Kaakkurin alueen tiimivastaava, 
kappalainen Petri Satomaa piti ko-
keilun tuloksia rohkaisevina. Ker-
ho osoittautui tarpeelliseksi, mut-
ta sen järjestämistä voisi harkita 
mieluummin keskustassa tai Top-
pilassa. 

Keskustaan olisi joka suunnalta 
helppo tulla ja Toppila sopisi sik-
si, että romaninaiset ovat tottu-
neet käymään Toppilan monipal-
velukeskuksesssa viikoittain om-
pelukerhossa. Kerhossa on yleensä 
mukana lapsia, jotka leikkivät kes-
kenään viereisessä huoneessa.

Kaakkurissa kerholaisten mää-
rä jäi vähäiseksi, minkä arveltiin 
johtuvan paikasta. Kaakkurin alu-
eella ei kerhossa mukana olleen Sa-
ri Bollströmin mukaan asu kuin 
5–6 romaniperhettä, eikä jokaises-

Romanit toivovat kirkolta kerhoja

sa perheessä välttämättä ole perhe-
kerhoikäisiä lapsia.

Vertaisryhmä tärkeä
– En usko, että olisin osallistunut 
tavalliseen perhekerhoon, mutta 
tämä oli positiivinen kokemus 
ja Sandra-tyttäreni tykkäsi hir-
veästi kerhosta. Sandran kannal-
ta tavallinenkin perhekerho olisi 
hyvä, sillä hän ei ole vielä tarhas-
sa. Kerhossa hän saisi kavereita 
ja tutustuisi tuleviin koulukave-
reihinsa, Sari Bollström arvelee.

Hän toivoisi, että Toppilan om-
pelukerhossa mukana olevia lapsia 
varten löytyisi seurakunnasta in-
nokas ohjaaja, joka haluaisi vetää 
lapsille kerhoa aikuisten ommel-
lessa viereisessä huoneessa.

Minna Pudaksen mukaan ker-
hokokeilun yksi tarkoitus oli roh-
kaista osallistujia mukaan muu-
hunkin seurakunnan toimintaan. 
Sen vuoksi yhdellä viikolla mentiin 
mukaan tavalliseen perhekerhoon.

Toisaalta vertaisryhmä on vä-
hemmistölle tärkeä, ja siksi ro-
maniperheille tarvitaan omaa 
toimintaa. Romanien yhteisöl-
lisyyttä ja kulttuuria pitää tu-
kea. Monesti isovanhemmat asu-
vat kaukana, joten yhteisöllisyys 
on muuttunut menneisiin vuosi-
kymmeniin verrattuna.

Nuorteniltoja Bollström ei 
kuitenkaan lähtisi järjestämään 
erikseen romaninuorille. Hänes-
tä olisi hyvä, että nuoret tutustui-
sivat toisiinsa puolin ja toisin ja 
saisivat toisistaan kavereita.

Romanikummeista puute
Petri Satomaa on törmännyt ro-
maniperheiden lapsia kastaessaan 
kummien puutteeseen. Joskus lap-
si on ollut vaarassa jäädä kastamat-
ta, kun kummiksi sopivia henkilöi-
tä ei ole ollut lähipiirissä.

Kummien puute alkaa eteläi-
sessä Suomessa olla ongelma val-
taväestön keskuudessakin, mutta 
ensimmäisenä ilmiö näkyy Ou-
lun seudulla romanien kohdalla.

– Olisi toivottavaa, että ro-
maninuoret kävisivät rippikou-
lun. Tarvittaessa heille voitaisiin 
vaikka järjestää oma ryhmä. 

Etelä-Suomesta kotoisin ole-
va Bollström on huomannut, et-
tä pohjoisessa nuoret käyvät rip-
pikoulun harvemmin kuin eteläs-
sä. Siemen rippikoulun käymiseen 
voitaisiin saada kylvettyä perheker-
hoissa, arvelee Saija Taimisto. 

Romanit ovat perinteisesti us-
konnollisia, ja suurin osa heis-
tä kuuluu evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon. 

Monet romanit osallistuvat va-
paakirkon tai helluntaiseurakun-
tien toimintaan.

Satomaa toivoisi romaneiden 
osallistuvan aktiivisesti seura-
kunnan toimintaan:

– Romanien eloisa uskonnol-
lisuus olisi tervetullutta jumalan-
palveluksia elävöittämään. Olem-
me itse niin rautalangan nielleitä.

Toisaalta juuri jumalanpalvelu-

selämän jäykkyys on yksi syy, joka 
pitää romanit pois evankelis-lute-
rilaisen kirkon toiminnasta, epäi-
lee Bollström. Hän osallistuu itse-
kin aktiivisesti myös helluntaiseu-
rakunnan toimintaan ja on lähe-
tyskahvion toiminnassa mukana. 
Lisäksi perheen lapset käyvät hel-
luntaiseurakunnan pyhäkoulussa.

SaTU LaPiNLamPi

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Viimeisellä kerhokerralla Sari Bollström, Minna Pudas ja Saija Tuomisto sekä Petri Satomaa (selin) kahvittelivat ja pohtivat 
perhekerhojen tilannetta.
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Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Su 13.9. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Ke 16.9. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

Seurat su 13.9. klo 15. Olavi 
Kokko, Niilo Karjalainen. 
Raamattupiiri ti 15.9. klo 15
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Su 13.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 14.9. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

To 10.9. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala. Pe 11.9. 
klo 18.30 Varkki-ilta. La 12.9. klo 18 ISRAEL-ilta, 
Mirja Imponen, Lähi-Idän erikoistoimittaja ja opas 

Heikki Kangas. Su 13.9. klo 11 Perhekirkko, Sini Niemelä, leiritiimi, kuvia leiriltä, kah-
vitarjoilu. Ti 15.9. klo 13 Päiväpiiri. Ke 16.9. klo 18 Nuortenilta. 19.-20.9. evankelista 
Peter Youngren Kanadasta. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

RAAMATUN 
HEPREAA

ALKEISKURSSI 18.‐ 19.9. 

Heprean opetusta ja raamattuluentoja 
myös torstaisin 24.9. alkaen 

(Vanha pappila, Asemakatu 6). 
Tied. puh. 050 359 6939 (www.gen.  / Kalenteri). 

Tervetuloa Jeesuksen nimeen!
Genesis ry, Oulun OPKO ja KO

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 13.9. klo 15. Herännäisseurat Seura-
kuntakeskuksessa, Kirkkopirtillä, Kiiminki. Su 13.9. klo 18. Siioninvirsi-
seurat Juntonkankaan srk-kodilla, seuraisäntinä Pirkko ja Olavi Peura, 
Kemi. Su 13.9. klo 18.30 seurat Oulunsalon vanha pappila, Pappilantie 
28, Oulunsalo.

        Kellonkartano 2009:
              














       Tervetuloa Kellonkartanoon! 



Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  10.9.2009 

2 palstaa x noin 60 mm, mv ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

 

www.ohsrk.fi 

To 10.9. klo 12 Päiväpiiri. Pe 11.9. klo 19 LIFT 
– ilta. La 12.9. klo 19 Breikki. Su 13.9. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus (pyhäkoulut), Robert 
Sandesh, Romanikuoro, Jari Levy. Ke 16.9. klo 
19 Sana ja rukous, Akseli Hirvaskoski, Suoma 
Levy, Ahti Kurki.

To 17.9.–su 20.9. HYVÄ SANOMA – konferenssi.
Mm. Carl-Gustaf Severin, Tuija Valtanen, VIA-yhtye.

TERVETULOA!

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Oulun seudun Mielenterveysseura 40 vuotta!

Luento- ja keskustelutilaisuudet yleisölle 

JAKSAMISESTA 
Oulu-opistolla, Suvantokatu 1, syksyllä 2009 (maksuttomat)

Ke 16.9.09 Lapsen ja nuorten jaksaminen kouluyhteisössä 
tutkimusprofessori Matti Rimpelä
klo 13 -16 ammattihenkilöiden koulutusiltapäivä, ilmoittautumi-
nen (kahvitarjoilu) p. 044 369 0101 satu.korhonen@oulunkriisi-
keskus.fi 
klo 18-19.30 Kaikille avoin tilaisuus

Ke 30.9.09 klo 18-19.30 Työssä jaksaminen 
työterveyslääkäri, stressilääkäri Seija Vallinkoski

ke 7.10.09 klo 18-19.30 Työyhteisön jaksaminen 
psykologi, työnohjaaja, TRO Teija Jokipii

La 10.10.09 klo 13-17 Oulun seudun Mielenterveysseura ry 40 v. 
Ravintola Lasaretti kansalaisjuhla. Mielenterveyspalkinto.
Mukana mm harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara, oopperalau-
laja Juha Hostikka, Sms toim.johtaja Marita Ruohonen, näyttelijä 
Janne Raudaskoski, koulutusanalyytikko Harri Hyyppä, kokki 
Janne Pekkala, taidekasvattaja Miina Savolainen 

Järjestäjänä Oulun seudun mielenterveysseura, 
Oulun kriisikeskus, Pulinapaja-projekti 
ja Oulu-opisto

Tapahtumat

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 17.9. klo 19. Heimo Mattila: Israel 
vaiheet raamatussa ja Jumalan lupauk-
set. Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

TILAISUUTEMME:
La 12.9. klo 11.00-13.00 

YSTÄVÄLOUNAS
Su 13.9. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 16.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

MUUTTOPALVELUT
JARI KARJALAINEN OYMUUTTOPALVELUTOULU 08-5317 552

• Koti- ja toimipaikkamuutot
Suomessa ja ulkomailla

• Laatikoiden vuokraus,
varastointi ja pakkaus

Jari Karjalainen Oy
0400 684 635, 0400 895 516

Tsto 08-5317 552, fax 08-330 024
www.muuttokarjalainen.com

Koitelin residenssi - paikka juhlallesi
              www.residenssi.com

Koitelin
  Residenssi

Palveluja tarjotaan

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

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
Testaamme painojälkeä Lue ja    

kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

RAUHAN 
TERVEHDYS
Kotimaa-Yhtiöt Oy
p. 020 754 2333

Tilaa

ALFA-KURSSI – kristinuskon ABC
Maanantaisin 7.9.–28.11.2009 klo 18–20.30 Tule pohtimaan, mitä kristil-
linen usko oikein on. Jokainen kokoontuminen alkaa yhteisellä aterialla. 
Mukaan mahtuu vielä!
Tervetuloa myös keskustelemaan Raamatusta lauantaisin klo 10. Tut-
kiskelujen aiheina 12.9. Tärkeitä teemoja 1. Johanneksen kirjeestä 19.9. 
Johanneksen kirje valitulle äidille.
La 12.9. klo 11.00 jumalanpalvelus ja kastejuhla, saarna Mika Forsman

Ei lehteä mainoskieltotalouksiin

Postin linjauksen perusteella 
Rauhan Tervehdystä ei jaeta talouksiin, joilla on mainoskielto. 

Mikäli haluatte keskustella asiasta, 
ottakaa yhteyttä Itellan asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 tai www.posti.fi/palaute.
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ERIKOISTARJOUS
12 kk 
VAIN 

2 x20 €
(norm. 62 €/12 kk)

Askel-lehti on sellainen. Askel on Suomen suurin 
ja monipuolisin kristillinen aikakauslehti. 

Askel kertoo uskosta, toivosta ja rakkaudesta. 
Se on lukijoidensa rakastama aikakauslehti, 
joka luetaan kannesta kanteen. 

Taloudellisesti epävakaina aikoina Askel 
auttaa löytämään kestäviä arvoja. Kerromme 
rohkaisten, miten vaikeuksista voi selvitä. 

Jokaisessa lehdessä on lisäksi kiinnostava 
kirjeenvaihtopalsta, ristikko ja esirukouspalsta, 
jonne voi lähettää rukouspyyntöjä.

Etsitkö elämääsi ystävää,
joka antaa sinulle voimia arkeen, 
paljon ajateltavaa, sivistystä, 
lohdutusta ja iloa?

Toimi nopeasti!
Tarjous on voimassa vain syyskuun ajan!

Etujesi arvo yht. 45 €!

– tilaajalahjaksi 

upea huivi (arvo 23 €)

2 värivaihtoehtoa:
pinkki ja lime
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Tervetuloa asumaan 
Haapalehtoon
Uusi upea Esperi hoivapalvelukeskus avaa 
ovensa marraskuussa Kaplas tiellä, Oulussa. 
Tarjoamme sekä pitkä- että lyhytaikaista, 
tehostettua ympärivuorokautista hoivaa 
ikääntyneille ja muistihäiriöisille.  

Esperi Care Oy on Oulun kaupungin hyväk
symä hoiva ja hoitopalveluntuottaja.

Lisätietoja 040 196 6550
tai www.esperi.fi

Parempaa hoitoa
               EsPEri CarE 

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

Muhoksen puhallinmusiikin 
90-vuotisjuhla ja Muhoksen 
Torvipoikien 50-vuotisjuhla

Su 13.9.2009

Juhlamessu Muhoksen kirkossa klo 10 toimitt aa kirkkoherra Jouni 
Heikkinen, avustaa pastori Simo Pekka Pekkala, kantt ori Ossi Kajava, 
Muhoksen Torvipojat, dir.mus. Olavi Heikkinen.

Juhla seurakuntatalossa klo 11.30. Juhlapuhe sosiaalineuvos 
Aira Saloranta.

Mahdolliset muistamiset Muhoksen Torvipoikien ti lille 
Oulun OP 527400-235828.

Tervetuloa!    Muhoksen Torvipojat

Lukunurkka

Paulow, Ari: Itämaista rakkautta.  
Jesse Hackman VI. 

Like 2009.

Heinäpään 
ääniä
Kaikki alkaa ryöstöstä Heinäpäässä sijaitse-
vaan thaihieromalaitokseen. Tapaus laajenee 
isommaksi jutuksi kuin lupakyttä Jesse Hack-
man arvaakaan. Miten ryöstö tehtiin, kuka 
sen takana onkaan, ketkä ovat syyllisiä, ket-
kä syyttömiä? Tähän soppaan itsensä sotkee 
myös Jesse. 

Ari Paulowin kuudes kirja oululaisesta yk-
sityisetsivästä Jesse Hackmanista on tiivis ja 
ehjä kokonaisuus, jossa mennään Oulua ris-
tiin rastiin etsivätoimistolta (Saaristonka-
dun ja Isokadun kulmassa, Anttilaa vastapää-
tä, kolmas kerros) ja heinäpääläisestä Liver-
pool-korttelikapakasta (Isokadun ja Peltoka-
dun kulmassa) Tuiraan, Pateniemen keskus-
taan ja Haukiputaalle.

Kadut vain vilahtelevat silmissä, kun jänni-
tys nousee ja juoni tihenee. Yksityisetsivä Jesse 
Hackmania kuvaillaan näin: ”puhisin samal-
la kun painoin ysimillisen koteloonsa vyöl-
leni. Digitaalikamera, käsiraudat ja pippuri-
sumutin olivat jo paikalla, pokkari taskussa ja 
riehumishillintävälineet selän takana samas-
sa vyössä”. 

Tutkimuksessaan Jesse Hackman joutuu 
keskelle oululaista huume- ja bordellimaail-
maa, keskelle epätoivoa ja ahdistusta, oman 
edun tavoittelua ja riistoa, omaa vanhenemis-
ta ja toisen läheisyyttä, keskelle rakkauden ja 
rakkaudettomuuden maailmaa. Turboahdet-
tu tapahtumienkulku hengästyttää, tutkinnan 
nopea edistyminen ilahduttaa ja päähenkilön 
peräänantamattomuus vakuuttaa.

Tiivis kerronta, juonenkuljettelu ja hen-
kilögalleria ovat onnistuneita. Varsinkin 
oululaisen murteen käyttäminen hymyilyt-
tää, kuulostaa niin tutulle, samoin ne seu-
dut joissa seikkailut tapahtuvat. Ari Paulo-
win luomalle sankarihahmolle ei suomalai-
sessa rikos- ja dekkarimaailmassa löydy mo-
niakaan sukulaissieluja. Kirjan jälkisanois-
sa paljastetaan rikosromaanin tapahtumien 
olevan todenperäisiä, ei keksittyjä. Aihe ei 
jätä ketään kylmäksi.

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

Radio Dei 106,9 mHz 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 13.9. klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Messun toimit-
taa Hannu Ojalehto, avusta-
vat Riitta Louhelainen, Sai-
la Luukkonen ja Eeva-Maria 
Laitinen. Kanttorina Heikki 
Jämsä.
Su 13.9. klo 11.25 radiopyhä-
koulun vetää lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara. Aiheena on 
kiitollisuus.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.
radiodei.fi
Ke 16.9. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Juuri vihitty Tuija 
Päätalo kertoo ajatuksia avi-
oitumisestaan.
To 17.9. klo 15.40 Kasvun 
paikassa kuullaan oululai-
sen Pentti Seppälän miettei-
tä ikääntymisestä. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 mHz 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 13.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulun vetää lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara. Aiheena 
on kiitollisuus.
Su 13.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Kemin kirkosta.
Ma 14.9. klo 17.06 syksyn en-
simmäisessä Etapissa puhu-
taan Oulun seurakuntien 
Elossa.fi-sivustosta. Haasta-
teltavana on hankkeen ve-
täjä, Karjasillan seurakun-
nan pastori Kimmo Kieksi. 
Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster. Ohjelma uusitaan 
sunnuntaina 20.9. radioju-
malanpalveluksen jälkeen.
Ke 16.9. klo 17.05 Perhevar-
tissa aiheena kouluikäisen 
perhe. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 13.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, avustaa Tiina Kinnu-
nen. Urkurina Maija Tynk-
kynen ja kanttorina Henna-
Mari Sivula.

Eetterissä

Sunnuntaina 30. päivänä elo-
kuuta saavutti meidät su-
ruviesti. Pitkäaikainen Ou-
lun tuomiorovasti Toivo Ar-

vi Seppänen oli aamun sarastaes-
sa saanut jo toivomansa kutsun iäi-
syyteen. 

Arvi Seppänen syntyi kainuu-
laiseen maanviljelijäperheeseen 
Suomussalmella juhannuksen al-
la vuonna 1934. Koulutiensä hän 
päätti keväällä 1953, jolloin hän yh-
dessä muiden Oulun lyseon abitu-
rienttien kanssa sai painaa päähän-
sä valkolakin. Koulukaupungis-
taan hän löysi myös tulevan puoli-
sonsa Sinikka Mannermaan, jon-

Tuomiorovasti Arvi Seppänen
Muistokirjoitus

ka hän saattoi vihille vuonna 1956. 
Yhteinen taival, joka kesti aina Si-
nikan kuolemaan kesällä 2008, an-
toi heille kaksi tytärtä.

Opiskelunsa Arvi Seppänen 
suoritti Helsingin yliopistos-
sa, josta hän valmistui teologian 
kandidaatiksi vuonna 1960. Hä-
net vihittiin papiksi Oulun tuo-
miokirkossa samana keväänä. 
Seppänen jatkoi opiskelujaan val-
mistuen teologian lisensiaatik-
si 1973 ja teologian tohtorin tut-
kinnon hän suoritti vuonna 1976. 

Arvi Seppäsestä tuli kiinteä osa 
Oulun seurakunnallista elämää, 
sillä hän toimi koko pappisuran-
sa Oulussa. Pappisvihkimyksen 
jälkeen hän toimi Suomen Kris-
tillisen Yhdistyksen teinipastori-
na, jonka jälkeen hän siirtyi Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
opiskelijapastoriksi ja myöhem-
min saman seurakunnan viralli-
seksi apulaiseksi. Kun Ouluun pe-
rustettiin yhteinen keskusrekisteri 
seurakuntayhtymän muodostami-
sen yhteydessä 1966, siirtyi Seppä-
nen johtamaan sitä vuosiksi 1967–
1972. Tuosta virasta hänet valittiin 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

kappalaiseksi. Vuonna 1977 hänet 
valittiin Oulun tuomiorovastin 
virkaan. Eläkkeelle hän jäi vuon-
na 2000. 

Virkatehtäviensä ohessa Arvi 
Seppäsellä oli aktiivinen rooli sekä 
kansallisissa että kansainvälisissä 
kirkollisissa tehtävissä. Hän toimi 
muun muassa Euroopan kirkkojen 
konferenssin neuvoa antavassa ko-
miteassa sekä yleiskokouksen dele-
gaation jäsenenä, Kirkon ulkoasi-
anneuvoston ja sen teologisten asi-
oiden toimikunnan jäsenenä. Hän 
oli myös keskeisesti mukana Suo-
men ev.-lut. kirkon ja anglikaani-
kirkon välisissä teologisissa neu-
votteluissa. Hän toimi useita vuo-
sia myös Suomen kirkon Pappislii-
ton valtuuskunnassa sekä kristil-
listä nuorisotyötä tekevissä järjes-
töissä.

Jäätyään eläkkeelle Arvi Seppä-
nen kutsuttiin Inkerin kirkon ases-
soriksi, jossa tehtävässä hän oli ke-
hittämässä erityisesti Inkerin kir-
kon hallintoa. Tätä tehtävää hän 
hoiti Oulusta käsin, vieraillen Pie-
tarissa aina viime vuosiin saakka. 
Näistä vuosista hän myös kirjoitti 
kirjan, joka ilmestyy tulevan syk-

syn aikana.
Arvi Seppänen oli sydämeltään 

seurakuntapappi, jolle Jumalan sa-
na ja yhteinen jumalanpalvelus oli-
vat sydämen asioita. Oululaiset sai-
vat oppia tuntemaan vahvan saar-
namiehen, opettajan ja ihmisen, 
jolla oli sydän paikallaan. Esimie-
henä ja työtoverina hän oli lämmin 
ja kannustava rinnalla kulkija, joka 
ei koskaan jättänyt työntekijöitään 
yksin ongelmiensa keskelle. 

Olemme menettäneet avara-
katseisen teologin ja kirkon ra-
kentajan, mutta ennen muuta hy-
vän ystävän. Niin perheen kuin 
meidän ystävienkin kaipuuta 
lohduttavat pyhän Raamatun sa-
nat: ”Olen varma siitä, ettei kuole-
ma eikä elämä, eivät enkelit, eivät 
henkivallat, ei mikään nykyinen 
eikä mikään tuleva eivätkä mit-
kään voimat, ei korkeus eikä sy-
vyys, ei mikään luotu voi erottaa 
meitä Jumalan rakkaudesta, joka 
on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuk-
sessa, meidän Herrassamme.”

maTTi PiKKaRaiNeN
Oulun tuomiorovasti

Kirjoittaja on vainajan 
pitkäaikainen työtoveri ja ystävä.

Muhoksen Torvipojat viettää sun-
nuntaina 50-vuotisjuhlaansa. Sa-
malla vietetään Muhoksen puhal-
linmusiikin 90-vuotisjuhlaa. Seu-
rakunnan puhallinorkesterina toi-
mivien Torvipoikien juhlapäivä al-
kaa juhlamessulla Muhoksen kir-
kossa kello 10. Messun jälkeen on 
kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
juhla seurakuntatalossa.

Puhallinmusiikin historia Mu-
hoksella alkoi Suojeluskunnan 
soittokunnasta 1919. Virallista 
soittokuntaa pitäjässä ei ollut Py-
häkosken soittokunnan lopetettua 
toimintansa 1950-luvulla. Mu-
hoksen Torvipoikien toiminta al-
koi maanviljelijä Martti Lukan 
johdolla Oulun vapaapalokunnan 
vanhoilla soittimilla. Seurakunta 
tuki toimintaa alusta lähtien.

Pystymetsästä 
soittoharjoituksiin
Ensimmäiset harjoitukset pidet-
tiin marraskuussa 1959. Torvi-
poikien nykyinen johtokunnan 
jäsen Olavi Karppinen kuuli, et-
tä soittokunta olisi perusteilla ja 
ilmoittautui mukaan. Soitinta 
hänellä ei ensi alkuun ollut. 

– Martti Lukka sitten ilmoit-
ti, että nyt olisi tenoritorvi, muis-
telee Karppinen. Kumirenksuista 
laitettiin torveen puuttuvat jou-
set ja niin Karppinen pääsi soit-
tamaan. Tai ainakin yrittämään 
– soittotaitoa kun ei ollut.

Soittokunnan johtajana vuo-
desta 1970 lähtien toiminut Olavi 
Heikkinen kuuli Torvipoikia en-
simmäistä kertaa itsenäisyyspäi-
vän juhlassa 1960. Poliisiksi Mu-

Puhallinmusiikkia Muhoksella 90 vuotta, Muhoksen Torvipojat 50 vuotta

hokselle muuttanut ja nuoresta 
asti musiikkia harrastanut Heik-
kinen kertoo silloin yllättyneen-
sä soittokunnan tasosta. 

Virsiä ja viihdettä
Vuosikymmenien mittaan soitto-
kunnan toiminta on vakinaistu-
nut. Ohjelmistoon kuuluvat niin 
virret kuin viihdemusiikkikin.

Muhoksen Torvipoikia on 
kuultu seurakuntavierailuilla eri 
puolilla hiippakuntaa. Viimeisin 
vierailu tehtiin Yli-Iihin maalis-
kuussa. Kotipitäjässä on esiinnytty 
muun muassa kirkkokonserteissa, 
vappusoitoissa, kauneimmissa jou-
lulauluissa ja jokasyksyisessä sota-
ajan musiikille omistetussa Muis-
tojen konsertissa.

Muhoksen Torvipoikien toi-
mintaa on vaikeuttanut vuosien 
varrella soittajien muuttaminen 
muualle. Tilalle ei ole aina saatu 
muhoslaisia soittajia, mutta mu-
kaan on tultu Utajärveltä, Kem-
peleestä ja Oulusta. Viime aikoi-
na soittajia ovat koetelleet sairau-
det jopa siinä määrin, että Heikki-
nen kertoo miettineensä loppuuko 
torvisoiton ilo tähän. Ei loppunut. 

– Kiitokset kuuluvat Utajärven 
nuorisopuhallinorkesterille, josta 
löytyi paikkaajia perinteisiin ta-
pahtumiin, hän sanoo.

Ja kun juhlat on viikonloppuna 
juhlittu, alkaa kohta jo seuraavan 
Muistojen konsertin suunnittele-
minen. Eikä siinä kaikki –puhei-
ta satavuotisjuhlan vietostakin sit-
ten aikanaan on kyliltä kuulunut.

PäiVi mäKiNeN

Tulossa musiikilliset tuplajuhlat

Olavi Karppinen (vas.) soitti Muhoksen Torvipojissa es-kornettia. Soittoura on takana, 
mutta hän kuuluu yhä orkesterin johtokuntaan. Director musices Olavi Heikkinen (oik.) 
tuli mukaan trumpetistiksi 1961 ja siirtyi Torvipoikien johtajaksi 1970.

Pä i v i  Mä k in e n
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Armollista työntekoa
Opiskeluajoiltani jäi mieleen erään luennoitsijan kertomus oman eteläpohjalaisen mum-
monsa työmoraalista. Lapsena hän oli ollut mummonsa kanssa hakemassa heiniä ladosta 
ja näppäränä poikana hän oli kiivennyt heinäkasan päälle ja alkanut vyöryttää heiniä alas.  
Mummolle se ei kuitenkaan kelvannut. Niin helpolla ei työtä saa tehdä. Heinät pitää kak-
sin käsin kiskoa irti rintuuksesta, jotta työ maistuu oikealta.

Ensi viikolla hiippakunnan seurakuntien työntekijät kokoontuvat Ouluun hiip-
pakuntapäiville. Päivien aikana tarkastellaan seurakuntatyötä hyvin monesta näkö-
kulmasta. Päivät järjestetään aikana, jolloin kirkko ja seurakunnat ovat kiistattomasti 
murroksessa, kun jäsenten määrä vähenee ja talouden alamäki pistää myös seurakun-
tataloudet tiukoille. Samaan aikaan kuitenkin haasteet kasvavat ja työmäärä lisääntyy. 
Ihmisten henkinen ja taloudellinen ahdinko sekä monenlaiset koko maailmaa koskevat 
ongelmat haastavat meitä toimintaan. Vaikka murrosajat ovat toisaalta uuvuttavia, ne 
pakottavat keskittymään olennaiseen ja etsimään sitä, mikä on tärkeintä. Hiippakunta-
päivien otsikko, ”Uskoa pohjoiseen”, sisältää monta merkitystä. Se kertoo kirkon ja sen 
väen sitoutumisesta tämän puoli Suomea käsittävän alueen ihmisten elämään. Kirkko 
on sitoutunut toimimaan siellä, missä sen jäsenet elävät ja tekevät työtä. Oulun seu-
dun menestys on vain osa näiden alueiden kertomusta. Haluamme toimia myös niillä 
Lapin, Koillismaan ja Suomenselän alueilla, missä väki vähenee ja ikääntyy. Otsikko 
vie meidät etsimään sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Kirkko pysyy kirkkona vain sil-
loin, kun muistamme, että tehtävä ja päämäärä on se, josta virressä 465 lauletaan: mei-
dänkin salli kuljettaa suloista armon sanomaa.

Armon sanoman kuljettajina saamme kuitenkin muistaa, että heiniä ei tarvitse kis-
koa irti väkisin. Ensi sunnuntain evankeliumissa Kristus itse muistuttaa meitä siitä, 
mistä armossa on lopulta kyse: Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat, minä annan teille levon (Matt. 11:28).

KaRi TiiRoLa
vs. hiippakuntasihteeri

15. sunnuntai helluntaista käsittelee kiitollisuuden teemaa: ”Jeesus teki hyvää eri-
tyisesti muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain 
harvat palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan uskonsa häneen.” (Evan-

keliumikirja).
Pyhän evankeliumiteksti on vallankumouksellinen ja vavisuttava: taivaallinen Isä on 

ilmoittanut syvimmän salaisuutensa ’lapsenmielisille’, mutta pimittänyt sen viisailta ja 
oppineilta. Näissä sanakäänteissä on nähtävissä jälleen vahva kritiikki lainopettajia ja fa-
riseuksia kohtaan, sillä juuri viisas ja ymmärtäväinen oli juutalaisen perinteen mukaan 
hurskas ihminen. Usko onkin siis pohjimmiltaan yksinkertainen asia.

Jumalan ilmoitus on enemmän kuin viisaus ja lain selitys. Jeesuksen ilmestyminen 
omilleen oli totaalinen, kaiken kattava vaihtoehto.

Hymnimäiseksi, juhlavaksi evankeliumitekstin tekevät monet sen sanakäänteet, kuten 
seuraavat: ”Minä ylistän sinua”; ”Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni” sekä ”Minun 
ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt”. Taivaallista pyhyyttä uhkuu myös il-
moitusta koskeva virke: ”Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin 
Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” Nämä Jeesuksen opetukset loivat varmasti 
ympäristöön kahtiajakautuneen tunnelman.

Jeesuksen valta on jotain täysin erilaista kuin maallisten kuninkaiden. Lisäksi valta 
tuntuu olevan annettua, kun Poika kiittää Isää ja ilmoittaa vain heidän kahden tunte-
van toisensa. Kuninkuus on siis perittyä, suoraan taivaasta.

Jumalan omat voivat Jeesuksen kertoman mukaan saada ilmoituksen välityksellä maistaa 
Isän tuntemuksen suloisuutta. Ei ihme, että tällainen messiaaninen julistus ärsytti suunnat-
tomasti monia juutalaisia. Myös roomalaiset vallanpitäjät näkivät sittemmin kristinuskon 
totaalisuuden olevan vakava uhka keisarinvallalle. Mutta Jeesuksen seuraajille nämä ope-
tukset olivat kultaakin kalliimpia. Kristinusko levisi maallisten instituutioiden asettamista 
rajoitteista huolimatta.

PeKKa TUomiKoSKi

Päivän psalmi 
Ps. 65:2–6, 9 tai 
Ps. 136:1–9, 25–26  
Ensimmäinen lukukappale Neh. 8:5–10 
Toinen lukukappale 1. Tess. 5:16–24 
Evankeliumi Matt. 11:25–30 

Jumala, kaiken luoja ja antaja. 

Elämämme on täynnä ihmeitäsi, 

mutta me olemme usein liian turtuneita 

näkemään niitä. 

Puhdista meidät katkeruudesta, 

joka on sammuttanut kiitollisuuden. 

Täytä sydämemme ilolla 

ja viritä meissä uusi ylistyslaulu. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu
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T
aivas on paikka, josta pal-
jon haaveillaan, mutta vähän 
tiedetään. Taivaalliseksi ku-
vaamme hetkeä, jossa eläm-

me sovussa ja harmoniassa itsemme 
ja läheistemme kanssa. Joku tavoit-
taa sen mökkirannan riippukeinussa, 
kun haavat havisevat ja laineet liplat-
tavat. Toinen kokee yhteyden taivaa-
seen Pyhän Markuksen torilla Venet-
siassa, kun vuosisatainen ihmiskun-
nan historia vyöryy ylitse kuin torin 
tuhannet pulut. 

– Taivas on paratiisin kuvajainen, 
pastori, dosentti Kari Kuula Kuopi-
osta pohtii. 

– Raamatun kuvaama paratiisi on 
harmonian, yhteyden ja tasapainon 
tila, jossa ihminen on sovussa itsen-
sä, toisen ihmisen, luonnon ja vieläpä 
Luojansa kanssa. 

Paratiisissa ihminen tekee myös 
työtä, viljelee ja varjelee. Työ paratii-
sissa tekee onnelliseksi ja on tyydyttä-
vää. Lankeemuksen jälkeenkin ihmi-
nen on tehnyt työtä, mutta se ei aina 
ole tyydyttävää. Tai niin kuin Kuula 
sanoo: Ihminen kylvää paljon, niit-
tää vähän.

Paratiisissa asuu myös käärme. 
Luoja otti riskin ja loi ihmiseen va-
paan tahdon. Paratiisin käärme ku-
vastaa mahdollisuutta, että ihminen 
valitsee hyvän sijasta pahan. Siitä-
kin huolimatta, että Luoja loi ihmi-

seen kaikki hyvän elementit, teki hä-
net sopivaksi paratiisiin.

Hyvä potenssiin kolme
Ihmiset sisällyttävät taivaskuviinsa 
ajatuksia, jotka merkitsevät heille hy-
viä asioita tässä elämässä. Hyvää on 
rakkaus, yhteys toisiin ihmisiin ja aja-
tus siitä, että ihminen on hyvä itse-
nään, hyväksytty sellaisena kuin on.

Kuula muistuttaa, että teologian 
historiassa taivasta ei kovin monisa-
naisesti kuvata: taivas on niin toisen-
lainen tila, ettei meillä ole sanoja ku-
vaamaan sitä. Tuntematon saattaa he-
rättää myös pelkoa, ja siksi kannattaa 
olla liikoja luulematta.

Kun taivaasta joudutaan puhu-
maan vertauskuvin, metaforin, sii-
tä seuraa myös absurdeja asioita. Tai-
vaassa soi hevirock hurjempana ja 
toimintaleffat pyörivät verisemmin, 
Kuula naurahtaa. 

– Siksi onkin mielenkiintoista tie-
tää, mitä vertauskuvien taakse kätkey-
tyy, mistä asioista taivaan hyvä tulee. 

Taivaan neljä hyvää
Taivaan hyvästä kaksi liittyy Juma-
laan. Täällä voimme nähdä Jumalan 
epäsuorasti hänen tekojensa kautta, 
mutta taivaassa näemme hänet oi-
keasti. 

– Mitä katsot muuttaa sinut kat-
seesi kohteen kaltaiseksi. Kun katsot 

korkeinta hyvää, itsekin muutut pa-
remmaksi, Kuula selittää klassista tai-
vasajatusta.

Taivaassa myös ihmisen yhteys Ju-
malaan voimistuu, ja yhteys muuttaa 
meidät enemmän hänen kaltaisek-
seen; ihminen siis jumalallistuu. 

– Pelastuksen lähtökohta on se, et-
tä taivaassa ihmisen yhteys Kristuk-
seen nousee kukoistukseensa ja mei-
dät liitetään samaan perhekuntaan 
hänen kanssaan.

Kuula sanoo kahta ensimmäistä 
taivasasiaa yläpilviasioiksi. Kaksi seu-
raavaa ovat ihmiselle läheisempiä, sil-
lä ne liittyvät ihmisyyteen.

Taivaassa ihmisestä tulee tosi, eh-
jä ihminen. Maan päällä ihmisyyden 
idea toteutuu vaillinaisesti ja vasta 
taivaassa ihmisestä tule originaali-
piirustuksensa kaltainen. 

– Mutta jo paratiisissa ihminen 
huomasi, että hänen ei ole hyvä olla 
yksin. Siksi hän tarvitsee taivaassa-
kin yhteyden muihin sieluihin, Kuu-
la sanoo.

Taivas ei ole taivas, jos ihminen on 
siellä yksin. Taivas on yhteisöllinen 
paikka, jossa ihminen pääsee kaltais-
tensa kanssa parantavaan ja ehjään 
yhteyteen.

Katsellaan taivasta
Uskon päämäärä on taivas. Kun tai-
vaskuva nousee tutusta, viehättäväs-

tä ja houkuttelevasta maailmasta, py-
symme siinä, minkä osaamme.  

– Vertauskuvien riski on siinä, et-
tä ne tekevät taivaan epäuskottavaksi 
saduksi, Kuula miettii. 

Kuva helvetistä on täynnä toimin-
taa, joku viedään parilalle, toinen pu-
dotetaan rotkoon, joku seivästetään. 
Sen sijaan taivaassa laulaa valkeaan 
puettu kuoro suutkin samassa asen-
nossa. Taivas näyttää tylsältä? 

– Taivaan kuoro kuvaa harmoni-
aa, mutta emme huomaa, että harmo-
niakin on liikettä, Kuula huomauttaa.

Myös ajatus iankaikkisuudesta on 
vaikea. Jos taivas on upea pingispeli, 
jossa yläkierteet onnistuvat ja vastais-
kut loistavat, ajatus hytkäyttää, mutta 
jos mukava kestää ikuisesti, siitä tu-
leekin vähemmän houkuttelevaa. 

– Taivaan ajassa ei ole mennyttä, 
eikä tulevaa, vaan kaikki aika on sa-
malla hetkellä läsnä Jumalassa, Kuu-
la selittää taivaan aikaa. 

Kari Kuulan taivaan metafora on 
suuri sairaala, jossa rikkoutuneet ja 
haavoittuneet sielut parantuvat. 

– Tämä maailma on niin täyn-
nä vääryyttä, että taivaan täytyy ol-
la paikka, jossa vääryyden haavat pa-
rannetaan.

TeKSTiT: HiLKKa LaHTi
KUVaT: JaaNi FöHR

maaLaUKSeT: Lea PiHKaLa

Paratiisin kuvajainen
Naatiskellen. Ei huolta, murhetta.
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O
ululaisen Lea Pihkalan 
naivistiset maalauk-
set näyttävät maailman 
paikkana, jossa aurin-

ko on kuuma, värit rehevät ja ih-
miset useimmiten hymyhuulin. 
Katsojan silmä tavoittaa onnen 
ja rauhan, mutta pienen tutkiste-
lun jälkeen myös maanpäällises-
sä paratiisissa asuvan käärmeen.

– Minä en töilläni julista, mut-
ta olen iloinen, jos joku löytää 
maalauksistani paratiisin, Lea 
Pihkala sanoo. 

Hän on saanut lahjaksi kyvyn 
katsoa maailmaa naivistin sil-
min. Maalaukset ovat värikylläi-
siä elämän ylistyksiä, mutta niis-
tä löytyy myös sarkasmia. Ehkä 
hän näkee maailman kauniimpa-
na ja valon hehkuvampana? 

– Loukata en halua, enkä il-
keillä, sillä kovassa maailmassa 
tarvitaan iloa ja kevennystä. 

Eniten Pihkala maalaa ihmi-
siä, sillä se aihe ei ole koskaan 
loppuun kaluttu. Myös puut, ku-
kat, linnut, kissat ja koirat, kaik-
ki Pihkalan elämän tärkeät asiat, 
löytävät paikkansa maalauksissa. 
Lumpeenkukkien keskellä kellu-
va vene rauhassa lojuvine paris-
kuntineen henkii syvää onnea. Ja 
vaikka isännän pyöräntarakalla 
on lastina roteva emäntä, mies 
kantaa elämänsä taakan hymy 
viiksissä. Kyläraitilla mökit vink-
sottavat, mutta ihmiset koirineen 
ja kissoineen elävät sovussa. 

Yläkerran pyhättö
Yläkerran työhuoneessa Lea Pih-
kala sukeltaa omaan sisäiseen 
rikkaaseen maailmaansa.

– Työhuone on minulle py-
hä paikka, hän naurahtaa. Usein 
hän huomaa maalatessaan käy-
vänsä vilkasta sananvaihtoa edes-
menneen äitinsä kanssa, ihan 
huomaamattaan. Äidille kerro-
taan päivän tapahtumat, iloiset 
asiat ja jätetään murheet välitet-
täväksi eteenpäin. Maalatessaan 
Lea näkee äidin kuvan ja sen vie-
ressä virren 377 sanat, Sun hal-
tuus rakas Isäni.

– Olin äidin huolilapsi, sillä 
sairastelin paljon. Mutta siksi tun-
sin myös äidin rakkauden ja huo-
lenpidon niin vahvasti, isästään 
sotaorvoksi jäänyt Lea miettii.

Iisalmen torin kupeessa kas-
vaneena ja Runnilla evakkona 
olleena Pihkala tuntee Savon-
maan värikäspuheisen väen. 
Kotipihalla riitti lapsia, lehmiä, 
kanoja, kissoja ja koiria. Lapse-
na tuli satikutia, kun hän puo-
tipaperille ikuisti maalaisisän-
tien hahmot hieman liioiteltu-
na. Taiteilijalaatu oli naivisti-
nen alusta pitäen, mutta oma ää-
ni pääsi kunnolla kuuluviin vas-
ta 1970-luvulla.

muisto vain jää
– Uskon, että taivaspaikka on 
olemassa, mutta en ole ajatellut, 
millainen se on, Pihkala miettii. 
– Kun miettii taivasta, täytyy aja-

Katsellaan taivasta

tella myös kuolemaa.
Viime vuoden aikana kuolema 

tuli lähelle, kun Pihkalan kaksi 
hyvää ystävää menehtyivät. Kuo-
lema on pelottava, mutta myös 
helpottava asia silloin, kun elä-
mä on kipua ja kärsimystä.

– Ystävistä jää kauniit, ihanat 

muistot, hän miettii. 
Samalla tavalla kuin Pihka-

la muistaa ystävänsä, hän säilöö 
tauluihinsa elämänsä tarinoita 
ja sattumuksia, keveitä ja raskai-
ta muistoja. Kyljessä kyhnyttää 
punaraitainen kissa, Mirri, jolla 
silläkin on huima elämänkohta-

lo kerrottavanaan. Kaksi kertaa 
se hyppäsi neljännen kerroksen 
parvekkeelta karkuun karua ko-
tiaan. Lea otti karkulaisen hoi-
viinsa.

Pihapiirissä viihtyvät siilit ja 
linnut: tiaiset, varpuset, kotta-
raiset, mustarastaat ja peipot py-

rähtelevät ruokailemaan. 
Pihapiirin valtava vaahtera 

valmistautuu syksyyn pukemal-
la ylleen kullankeltaisen juhla-
viitan. Talven aikana Lea Pih-
kala siirtää kankaalle kesän ja 
syksynaikana talteen säilömän-
sä värit.

Lea Pihkalan tauluissa elävät kissat, koirat, linnut, hevoset ja lehmät. Mirri on Lean hoiviin päässyt löytökissa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 13.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja avustaa Tiina Kinnu-
nen. Urkuri Maija Tynkky-
nen ja kanttori Raimo Paa-
so. www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Raimo Paaso.
Messu su 13.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jaakko Lounela.
Piispanmessu to 17.9. klo 
11.30 Oulun tuomiokirkossa. 
Johtaa Piispa Samuel Salmi, li-
turgina Matti Pikkarainen ja 
saarna Niilo Pesonen.

Karjasillan  
seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
10.9. klo 12 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avusta-
vat Jaakko Tuisku, Asta Leino-
nen, Marjo Heikkinen, kantto-
rina Sari Wallin. Kahvitarjoilu.
Viikkomessu to 10.9. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Messu su 13.9. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Nina Niemelä, Mar-
jo Heikkinen, kanttorina Juha 
Soranta. Vapaaehtoisten teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
Messu su 13.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Sari Wallin. Kirkkokahvit.

Messu su 13.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 13.9. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kanttori-
na Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 13.9. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 17.9. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Ulla Metsän-
heimo. 
Messu su 13.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Messu su 13.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Messu su 13.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustavat Riitta 
Louhelainen, Saila Luukkonen 
ja Eeva-Maria Laitinen, kant-
torina Heikki Jämsä. Vapaa-
ehtoisten tehtävään siunaa-
minen. Radiointi Radio Dei.

Iltamessu su 13.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 16.9. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 13.9. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi. Kirkkokah-
vit Oulujoen pappilassa. 
Musiikkia, Jorma ja Jaana 
Pulkkinen. Vapaaehtoistoi-
mijoiden syyskirkko ja teh-
tävään siunaaminen.

YLIKIIMINKI
Messu su 13.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 13.9. klo 10 seu-
rakuntakeskuksessa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttori-
na Kaisa Säkkinen.

Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kant-
torina Kaisa Säkkinen. 

Kempele
Perhemessu su 13.9. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.

Kiiminki 
Messu su 13.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
70 vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhla messun jälkeen 
seurakuntakeskuksessa.
Kansanlaulukirkko su 13.9. 
klo 13 Pihlajanrannassa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kant-
torina Marja Ainali.

Liminka
Messu su 13.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Jumalanpalveluksen jäl-
keen Herättäjäyhdistyksen 
paikallisosasto tarjoaa kirk-
kokahvit.

Lumijoki
Messu su 13.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 13.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, avustaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kajava, 
Muhoksen Torvipojat.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Tuomo Kangas.
Perhemessu su 13.9. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 13.9. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Jaakko Sääskilahti, avustaa 
Oskari Holmström, kanttori 
Jukka Jaakkola. Opetustoi-
men kirkkopyhä.

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

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä.

PULKKILA
Iltakirkko su 13.9. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttori-
na Veijo Kinnunen. 

PYHÄNTÄ
Ehtoolliskirkko la 12.9. klo 
19 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, avustaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Arja Leinonen. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a



15   Nro 28      10.9.2009

10.–17.9.2009

Vapaaehtoinen,  
tule siunattavaksi!

enot oulussa 

Syksyllä arkeen palataan niin 
työssä kuin harrastuksissa. 
Uutta harrastusta kaipaavien 
kannattaa miettiä vaihtoehto-

na myös vapaaehtoistyötä.
Maamme seurakunnissa on vapaa-

ehtoisia vastuunkantajia lukematon 
määrä. Apu alkaa asenteesta: haluan, 
osaan ja uskallan antaa ajastani, työs-
täni tai hyvinvoinnistani osan sitä ki-
peästi kaipaavalle. Seurakunnassa on 
auttamiselle monia väyliä.

Oulun ev.-lut. seurakunnissa va-
paaehtoistyötä tekee yli 1 500 naista 
ja miestä, joiden ikähaitari vaihtelee 
teini-ikäisistä jo eläkeiän saavuttanei-
siin. Kaikilla on oma arvokas tehtä-
vänsä muun muassa diakoniatyössä, 
musiikkitoiminnassa, partiossa, nuo-
risotyössä, pyhäkoulussa, kerhois-

sa, lähetystyössä, jumalanpalvelusten 
avustajana ja luottamustehtävissä.

Oulun ev.-lut. seurakunnat halu-
avat siunata kaikkia vapaaehtoisena 
toimivia tulevalle toimintakaudelle. 
Siunattaviksi kutsutaan kaikkia, jot-
ka tekevät vapaaehtoistyötä seurakun-
nissa ja seurakuntayhtymässä. Myös 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mukaan.

Siunaaminen tapahtuu sunnuntai-
na 13.9. kello 10 jumalanpalvelusten 
yhteydessä Oulun tuomiokirkossa, 
Tuiran kirkossa, Karjasillan kirkossa 
ja Oulujoen kirkossa. Jumalanpalve-
lusten jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.

Lisätietoja vapaaehtoisuudesta osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/va-
paaehtoistyo.

E l s i  H u t t u n e n
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 10.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 10.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 12.9. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Päiväseurat ke 16.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 16.9. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Ari-Pekka 
Metso.
Raamattupiiri ke 16.9. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukousta, 
hiljaisuutta, raamatuntekste-
jä, rukouslauluja. 
Torstain raamattupiiri to 
17.9. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Raamattupiiri to 17.9. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 17.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 10.9. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Raamattupiiri to 10.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
16.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 17.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 10.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.
Raamattupiiri to 17.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Arja 
Suomela.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI
Rukousilta su 13.9. klo 17, 
Ylikiimingin kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 17.

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ilta virrelle ti 15.9. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Virsiä 
monessa muodossa esitetty-
nä ja yhdessä veisattuna. Mu-
kana mm. Pohjois-Pohjan-
maan kanttorikuoro, Lapin 
kanttorit, Lauri-Kalle Kallun-
ki, Anna Näkkäläjärvi, CRB.
Vastarannalla-konsertti ke 
16.9. klo 21, Oulun tuomio-
kirkko. Mikko Salmen levyn-
julkaisukonsertti. www.virtu-
aalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 14.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. 

Virsilaulutuokio ke 16.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Runokvarkki ti 22.9. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Maaria Leinosen ly-
riikkaa. Mukana pastori Juha 
Vähäkangas.
Kirjavirtaa pappilassa ke 
23.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden toisen ko-
koontumisen kirjat: Umber-
to Econ Ruusun nimi ja Tra-
cy Chevalierin Tyttö ja Helmi-
korvakoru. 

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
3219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 14.9. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 14.9. klo 12, Karjasil-
lan kirkko. 
Juttutupa ma 14.9. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Keskustelupiiri kahvikup-
posen ääressä työikäisille. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Sirpa Kemppainen. 
Ystävänkamari ti 15.9. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 16.9. klo 
18–19.30, Maikkulan kappeli.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
4616 taloudellisen tuen hake-
mista varten. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäyn-
nistä voi sopia oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 
Juttutupa ma 14.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 14.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Diakoniapiiri ma 14.9. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli. 

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
KuulOVAMMAISET
Diakoniavastaanoton ajan-
muutos. Diakoniatyönteki-
jän vastaanottoajat ovat 1.9. 
alkaen ti ja to klo 9–11, paik-
ka Öbergin talo.
lähetyspiiri ma 14.9. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
Kuurojen leiripäivä ma 
28.9. klo 9.30–16, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Oh-
jelmallinen leiripäivä yhdes-
säolon merkeissä. Hinta 12 
€ sisältää aamupalan, lou-
naan ja päiväkahvit. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 24.9. 
Anne-Marille vastaanotol-
la ti ja to klo 9–11 tai p. 040 
591 2657.

näKöVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
10.9. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
Sokkotreffit to 10.9. klo 17–
20, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus. Yhdessäoloa ja 
yhteyttä kimppalenkin, sau-
nomisen ja takkatulen äärel-
lä. Opas Lämsänjärven park-
kipaikalla vastassa.

PäIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 11.9. klo 13–15.30, Öber-
gin talo.

Lähetys
lähetyssoppi 25 vuotta to 
10.9. klo 10–14, Keskustan 
seurakuntatalo. Lähetyssop-
pi on Oulun seurakuntien yh-
teinen myyjäis- ja kohtaamis-
paikka. Juhla alkaa klo 12, 
täytekakkukahvit. Lue lisää 
s. 17.
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 
316 1720. 
lähetystovi pe 11.9. klo 12, 
Siipi. Raamattua: lähimmäi-
nen, mukana Paula Rosbacka.
lähetyssoppi to 17.9. klo 10–
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Tuoreita leivonnaisia, kä-
sitöitä, arpoja yms. sekä kah-
vila. Tuotto ohjataan nimik-
kotyölle Suomen Lähetysseu-
ran kautta.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 10.9. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti.
lähetyspiiri to 17.9. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. Raa-
mattutunti Anneli Kauppi.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 15.9. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, vir-
siä ja rukousta. Vastuuhen-
kilöinä Elvi ja Jaakko Loune-
la. Piiri tukee Paulinumin teo-
logisen seminaarin toimintaa 
Namibiassa Suomen Lähetys-
seuran kautta. Lisätietoja lä-
hetyspiiristä lähetyssihteeri 
Paula Rosbacka, p. 040 5752 
714 tai paula.rosbacka@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 14.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta  www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
Pyhäkouluista ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerho to 10. ja 17.9. klo 
10, Intiön seurakuntakoti se-
kä ti 15.9. klo 10, Heinätorin 

seurakuntatalo. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten koh-
taamispaikka, johon lapsi tu-
lee yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä. Hartauden jäl-
keen kahvitellaan, askarrel-
laan ja leikitään. Päätämme 
kerhon lasten ja aikuisten yh-
teisellä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Perhekerho ma 14.9. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Aloitetaan hartaus-
hetkellä. Mehu- ja kahvihet-
ki, jonka jälkeen leikitään, 
keskustellaan, askarrellaan-
kin joskus. Kerhohetki päät-
tyy yhteiseen laululeikkituo-
kioon.
Perhekerho ti 15.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 16.9. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 16.9. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 16.9. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-

kerho to 10.9. ja 17.9. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
Kansainvälisyys.
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 www.
oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset. Hinta 44 € / ai-
kuinen, 4–18-vuotiaat 30 € 
sisältää matkat, ruuan ja ma-
joituksen.
Perhekerho to 10.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Perhekerho ti 15.9. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Pateniemen kirkko. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.9. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Perhekerho to 17.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas pe 11.9. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Nuorille avoin yökahvila, 
jonne voi tulla viettämään il-
taa yksin tai yhdessä kaverei-
den kanssa. Lisätietoja Atelta 
p. 040 5060 315.
nuortenilta ti 15.9. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus (2. kerta) ke 16.9. 
klo 17–18.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. Aiheena on 9.9. 
ja 16.9. Kuka minä olen?
nuortenilta ke 16.9. klo 
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Nuortenilta on paikka, 
jossa voi pelailla ja tutustella 
uusiin ihmisiin. Joskus illoissa 
käsitellään nuorilta noussei-
ta ajatuksia. Illassa on tarjol-
la jotain pientä purtavaa. Ilta 
on päihteetön. Lisät.050 340 
8982 tai anssi.putila@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Autismikirjon nuorille toi-
mintapäivä la 26.9. klo 10, 
Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. 10–18-vuotiail-
le. Puuhailemme yhdessä, 
käymme uimassa Edenissä ja 
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10.–17.9.2009enot oulussa 

Seniorimiehille  
oma kokkikurssi

Karjasillan seurakunta järjestää ensim-
mäistä kertaa kokkikurssin yli 65-vuoti-
aille miehille. Kurssi alkaa keskiviikkona 
23.9. klo 11.30. Kurssilaiset kokoontuvat 

viisi kertaa ja yhdellä kertaa aikaa kokkaukseen 
kuluu noin 3–4 tuntia. Kokoontumispaikkana on 
Pyhän Andreaan kirkko.

Kurssilla tehdään joka kerta täydellinen ateria li-
hasta, kalasta tai kasviksista jälkiruokineen. Lisäksi 
joka kerta leivotaan leipää tai makeaa kahvileipää. 

– Ruokalistalla voi olla vaikkapa lihapullat pe-
runaporkkanasoseella ja salaatilla. Ja jälkiruuaksi 
kiisseliä tai rahkaa ja lämmintä rieskaa, ideoi kurs-
sin vetäjä, kotitalousopettaja Tuula Matilainen. 

Tuula Matilainen on Kaakkurin alueneuvoston 
vapaaehtoistyöntekijä, jolta myös kurssin idea on 
lähtöisin. 

– Seurakunnan suunnittelupalaverissa mietit-
tiin, mitä iäkkäille, erityisesti yksineläville miehil-
le voitaisiin tarjota, hän toteaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.9. mennessä 
Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppaiselle p. 040 5747 163. Kurssi on maksuton.

ReiJa HaaPaLaiNeN

w w w.sxc . hu
syömme hyvää ruokaa. Päi-
vän hinta 10 €. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset viim. 11.9. 
joko Saara Pajunpäälle 044 
3301 073, saara.pajunpaa@
kumppanuuskeskus.fi tai 
Sirpa Karjalaiselle 040 7186 
925, sirpa.karjalainen@evl.fi.

Nuoret aikuiset
Takkailta ti 15.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Syysfestum-konsertti ja 
syyskauden avaushappe-
ning to 24.9. klo 19, Raatin 
nuorisotalo. 

OPISKElIJAJäRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 12.9. 
klo 19, Öbergin talo. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 16.9. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit
Elämäniloa-voimaantumis-
kurssi infotilaisuus 23.9. klo 
16, Ommaiskortteeri. Kurs-
si on omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päätty-
nyt hoidettavan kuolemaan. 
Ks. ilmoitus sivulla 18.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Toiminta - ja keskusteluker-
ho to 10.9. ja 17.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 10.9. ja 
17.9. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 14.9. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus diakonissan vas-
taanotolla verenpaineenmit-
taukseen sekä ruokailuun klo 
12. Ruoan hinta on 4 €. Päivä 
jatkuu Hopealankakerholla.
Hopealankakerho ma 14.9. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntakoti.
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 14.9. klo 13, Sara 
Wackin -koti. 
Tarinatupa ke 16.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhojen yhtei-
nen aloitus 10.9. klo 12, Kas-
tellin kirkko. Aloitamme syk-
syn kerhotoiminnan kokoon-
tumalla yhteiseen viikko-
messuun. Linja-auto: 10.45 
Kaakkuri, Siipikujan pysäk-
ki, 10.55 Maikkulan kappe-
li, 11.10 Kaukovainion kap-
peli, 11.20 Höyhtyän palve-
lutalo, 11.25 Karjasillan kirk-
ko, 11.30 Caritaksen pysäkki, 
Lintulammentie. Paluu kirk-
kokahvien jälkeen noin klo 
13.45. 
Eläkeläisten kerho ma 14.9. 
klo 12.30–14, Maikkulan kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. Eläke-
läisten kohtaamispaikka seu-
rakunnassa. Keskustellaan, 
lauletaan, juodaan kahvit. 
Kerhon alussa hartaus.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 10.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Puhujat pastorit Pasi Ku-

rikka ja Juha Tahkokorpi. 
Mukana diakoniatyönteki-
jät Paula Kyllönen ja Päivi 
Moilanen. Kahvitarjoilu. Lin-
ja-auto: 11.50 Pyhän Luuk-
kaan kappeli, ajaa Kaitoväy-
lää, 11.55 Kuivasjärvi Karja-
kentän pysäkki, 12.00 Pa-
teniemen kirkko, 12.10 Pa-
lokan palvelukeskus, 12.15 
Rajakylän seurakuntakoti, 
12.20 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, 12.30 Tuiran 
palvelukeskus, 12.35 Tuiran 
kirkko, 12.40 Alppilan py-
säkki, 12.45 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paluukuljetus noin 
klo 14.30. 
Seurakuntakerho to 17.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko.
Seniorien laulupiiri to 17.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko ja 
24.9. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Laulupiiri on kerran 
kuukaudessa Tuiran kirkolla 
ja Pyhän Tuomaan kirkolla. 
Aloitamme yhteisellä kahvi-
hetkellä ja jutustelulla ja lau-
lamme yhteislauluja. Muka-
na kanttori Ulla Metsänhei-
mo sekä diakoniatyöntekijät 
Paula Kyllönen ja Päivi Moi-
lanen.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.9. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 14.9. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 14.9. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
14.9. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Työttömien leiri 12.–15.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusi-
ja Tuiran seurakunnan alu-
een työttömillä. Leirimaksu 
20 €, sisältää edestakaisen 
matkan ja täysihoidon. Työt-
tömyys on voitava todentaa 
työvoimatoimiston asiakas-
kortilla. Ilmoittautuminen 
viim. 24.9. p. 08 3161 340. 
Valituille lähetetään leirikir-
je. Leirin vetäjinä diakonia-
työntekijät Sami Riipinen ja 
Raija Yrjölä.

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

Papinpuolisoiden ilta ti 
22.9. klo 18, Isoniemen lei-
rikeskuksen grillikota, Hau-
kipudas. Ilm. viim. 18.9. He-
lena Kaltakarille p. 050 370 
4451 tai Leena Siljanderille 
p. 050 383 0981. Kyytiä tar-
vitessasi ota yhteys Maija-Lii-
sa Pikkaraiseen iltaisin p. 040 
530 1837.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 14.9. ja ke 
16.9. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Puutöitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 15.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sururyhmä pe 11.9. klo 16, 
Tuiran kirkko. Sururyhmä al-
kaa. Kokoonnumme 6–8 ker-
taa syksyn aikana. Tied. ja ilm. 
viimeistään pe 11.9. diakonia-
työntekijä Eeva-Marja Laiti-
selle p. 040 5157 267 tai pas-
tori Nanna Helaakoskelle p. 
050 5750 826.
Miesten piiri ke 16.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aikuisrippikoulu. Aikuisrip-
pikoulun aikataulu: ti 20.10. 
klo 17–19 aikuisrippikoulun 
startti Pyhän Andreaan kir-
kolla, su 25.10. klo 10 messu 
Karjasillan kirkossa, viikon-
loppu 31.10.–1.11. leirijak-
so Pyhän Andreaan kirkolla 
(yövytään kotona), to 12.11. 
klo 18 konfirmaatio ja mah-
dollinen kaste Karjasillan kir-
kossa. Osallistuminen on il-
maista. 20 ensimmäistä mah-

tuu mukaan. Ilm. viim. 20.10. 
mikko.salmi@evl.fi tai p. 044 
3161580. 
naisten päivä Maikkulas-
sa la 21.11. klo 11, Maikkulan 
kappeli. Puhujana mm. sidos-
ryhmäjohtaja, pastori Mari-
anne Heikkilä Kirkon Ulko-
maanavusta.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursday 10.9. and 
17.9. at 13 in Pyhän Luuk-
kaan kappeli.  Read more p. 
16.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 13.9. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 

DIAKOnIAn AJAnVARAuS 
TAlOuDEllISEn TuEn HAKEMISTA VARTEn:

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

International Family Club 
– Kansainvälinen 

perhekerho 

To 10.9. klo 13 Pyhän Luukkaan kappelissa

Are you a parent staying at home looking after 
children? Welcome to join us for refreshments, 
children’s activities and a chance for parents to get 
together on Thursdays 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.  

More info: Anu Marden, tel. 044 3161 718.

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 leirikes-
kuksessa. Hinta 30 €. Lisätietoja nuorisotyönohjaa-
jat Katja 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.

Enkelileiri 
2.–3.10. 

Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa 

Oletko 1.–2.-luokkalai-
nen ja asutko Karjasil-
lan seurakunnan alu-
eella? Jos olet, tule har-
joittelemaan yöpymistä 
poissa kotoa, turvalli-
sessa ja mukavassa seu-
rassa. 

Leirillä on askartele-
mista, hyvää ruokaa ja 
leikkejä. Leirille 
mahtuu 25 lasta.

Ilmoittautuminen viim. 18.9. 
p. 08 3161 340. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen, 
p. 040 5060 315
Anna-Leena Häkkinen
p. 050 4620 759 
Katja Ylitalo
p. 040 831 5932.
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Suolakurkkua ja sukkia

Anna lapsellesi siivet ja juuret

Oulun seurakuntien pyhäkoulut: 

Tuiran seurakunta
* Kuivasjärven srk-koti, la 11.30
* Niittyaro, Purjehtijantie 4, su klo 12
* Pyhän Luukkaan kappeli, su klo 10
* Pyhän Luukkaan kappeli, su klo 15.30 
   (kansainvälinen pyhäkoulu)
* Välivainion rukoushuone, 
   parittomien viikkojen pe klo 19

Karjasillan seurakunta:
* Karjasillan kirkko, su klo 10
* Kastellin kirkko, su klo 10
* Kaukovainion kappeli, su klo 12
* Maikkulan kappeli, su klo 12
* Pyhän Andreaan kirkko, su klo 12 (alk. 20.9,)
* Metsokankaan monitoimitalo, taidepyhäkoulu, 
   ma 14.30–16 ( 16 lasta)

Oulujoen seurakunta
*Myllyojan seurakuntatalo, su klo 12

Tuomiokirkkoseurakunta
*Makasiininkadun kerhohuone, su klo 12
*Koulukatu 10, su 16.30

Radiopyhäkoulut
* su Radio Pooki klo 9.45
* su Radio Dei klo 11.25

Yhteystiedot: 
Aila Valtavaara (Karjasilta ja Tuira)
aila.valtavaara@evl.fi, p.040 5747 109 
Tea Kaarlela (Tuomiokirkko)
tea.kaarlela@evl.fi , p. 050 5207 757
Saara Hietava (Oulujoki)
saara.hietava@evl.fi,  p. 040 5755 353

äITI-lAPSIlEIRI

9.–11. lokakuuta

Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa. Tule ja koe syk-
syinen viikonloppu Kuusamon jylhissä maisemissa. Lu-
vassa askartelua, hyvää ruokaa, hiljentymistä, lau-
lua, leikkiä, ulkoilua ja lepoa sekä vierailu petoeläin-
keskukselle ja Jalavan kyläkaupalle. Ilmoittautuminen 
30.9. mennessä. Lisätietoja p. 040 574 7108.

Hinta aikuisilta 49 €, lapsilta 4–18-v. 30 €  ja alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Sisaralennus on 25 %. Etusijalla Karja-
sillan seurakuntalaiset ja opiskelijaäidit lapsineen. Me-
nossa mukana: Virpi Sillanpää-Posio, Marjaana Lassi ja 
Mari Jääskeläinen. 

Karjasillan seurakunta ja 
Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä

VARHAISnuORTEn KERHOT SYKSY 2009

Kerhot ovat maksuttomia ja kokoontuvat kerran viikossa.

KARJASIllAn SEuRAKunTA

Sählykerho 1–3-luokkalaisille
Maanantaisin klo 16.30 Sarasuon koululla
Tule mukaan pelailemaan ja hiljentymään hyvässä seu-
rassa! Seurakunnalla on maalivahdin varusteet ja mailat, 
mutta voit ottaa myös oman mailan ja juomapullon mu-
kaan. Kerhoon ilmoittaudutaan paikan päällä. Lisätieto-
ja: Atte Kääriäinen, 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.

Kokkikerho 1–6-luokkalaisille tytöille ja pojille
Maanantaisin klo 17 Kastellin kirkon pappilassa
Tuu mukkaan tekemään ja leipomaan pientä syötävää. 
Kerhon lopuksi herkutellaan itse tehdyillä syömisillä. Ker-
hoon ilmoittaudutaan paikan päällä. Lisätietoja Katja Yli-
talo p. 040 8315 932. 

Maailmakerho 
Maanantaisin klo 17 Kaukovainion kappelilla
Oletko 3–6-luokkalainen? Tule tutustumaan erilaisiin 
maihin. Kerhossa on joka kerta aiheena eri maa. Siellä 
leikitään maan leikkejä ja kuullaan lisää tietoa maasta. 
Kerhoon ilmoittaudutaan paikan päällä. Lisätietoja Esa 
Harju p. 040 5752 713.

näytelmäkerho 1–3-luokkalaisille 
Maanantaisin klo 17 Pyhän Andreaan kirkolla
Tule mukaan harjoittelemaan näyttelemistä! Kerhossa 
valmistetaan erilaisia näytelmiä. Kerhoon ilmoittaudu-
taan paikan päällä. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, 040 5060 
315, atte.kaariainen@evl.fi. 

liikuntakerho 1–4-luokkalaisille
Tiistaisin klo 17 Lämsänjärven koululla
Oletko 1–4-luokkainen? Haluatko liikkua yhdessä muiden 
ikäistesi kanssa leikkien ja uusia taitoja harjoitellen? Jos 
haluat, niin tule liikuntakerhoon! Kerhoon ilmoittaudu-
taan paikan päällä. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Kat-
ja Ylitalo.

Puuhakerho 1–4-luokkalaisille
Tiistaisin klo 17 Kaukovainion kappelilla
Kaikki 1–4-luokkalaiset ovat tervetulleita askartelemaan 
ja leikkimään. Kerhoon ilmoittaudutaan paikan päällä. 
Lisätietoja Esa Harju p. 040 5752 713. 

Kokkikerho 3–6-luokkalaisille tytöille 
Tiistaisin klo 17.30 Pyhän Andreaan kirkolla
Tule mukaan kokkaamaan, leikkimään ja hiljentymään 
hyvässä seurassa! Kerhoon ilmoittaudutaan paikan pääl-
lä ja siihen mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautujaa. Lisä-
tietoja: Atte Kääriäinen, 040 5060 315, atte.kaariainen@
evl.fi.

Kokkikerho 3–6-luokkalaisille pojille 
Keskiviikkoisin klo 17.30 Pyhän Andreaan kirkolla
Tule mukaan kokkaamaan, pelaamaan, hiljentymään ja 
herkuttelemaan hyvässä seurassa! Kerhoon ilmoittaudu-
taan paikan päällä ja siihen mahtuu 15 ensimmäistä il-
moittautujaa. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi. 

liikuntakerho 4–6-luokkalaisille 
Keskiviikkoisin klo 18 Sarasuon koululla
Tule mukaan pelaamaan, liikkumaan ja hiljentymään mai-
niossa seurassa! Kerhoon ilmoittaudutaan paikan pääl-
lä. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, 040 5060 315, atte.kaa-
riainen@evl.fi.

TuIRAn SEuRAKunTA

TeeTupa 4–6-luokkalaisille
Torstaisin klo 14 Pöllönkankaan ostoskeskus
Tule pelaamaan, juttelemaan ja oleilemaan rennossa mei-
nigissä. Tarjolla teetä ja pientä purtavaa. Lisätietoja saat 
nuorisotyönohjaaja Matti Ketolalta 040 5747 069, mat-
ti.ketola@evl.fi. 

Oulun TuOMIOKIRKKOSEuRAKunTA

Puuhakerho 2–4-luokkalaisille
Maanantaisin klo 17.30 Heinätorin seurakuntatalolla
Puuhakerhossa askarrellaan, leikitään, pelataan, ulkoil-
laan ja hiljennytään. Kerho alkaa 14.9. ja on osallistujille 
ilmainen. Tervetuloa mukaan touhuamaan mukavia jut-
tuja Elinan, Ruutin ja Tarun kanssa sekä tutustumaan ja 
saamaan uusia ystäviä. 

Tämän runon tahtoisin kuulla

Runoilta toiverunoista 
su 1.11. klo 18 Kastellin kirkossa

Mikä runo sai sinut tuntemaan itsesi hyväksi? 
Mikä runo on sanoittanut tunteesi?  
Mikä runo on koskettanut sinua eniten? 
Kerro se meille 9.10. mennessä sähköpostilla 
juha.vahakangas@evl.fi tai kirjeessä 
Nokelantie 39, 90150 Oulu, 
kirjeeseen merkintä 
“Tämän tahtoisin 
kuulla”.

läHETYSTEOlOgInEn 
luEnTOSARJA 

Ti 22.9. klo 18 
Oulun Diakonissa-
laitoksen auditoriossa

Dosentti Risto Ahonen: 
Mihin menet kristinus-
ko? – Kristinuskon glo-
baalit trendit

RuKOuSIlTA

Su 13.9. klo 17 
Ylikiimingin kirkossa

Rukoillaan sairaiden ja 
muiden ongelmaisten 
puolesta. Eero Karja-
lainen ja Martti Pen-
nanen puhe. Jouni 
Kokkoniemi kitara ja 
laulu.

Kaksi vuotta sitten syksyllä olin ensimmäistä viik-
koa töissä Rauhan Tervehdyksessä. Intoa puhkuen 
kävin läpi Oulun seurakuntien tapahtumakalen-
teria netissä etsien mukavia juttuaiheita. 

Silmäni tarttuivat Lähetyssopen ilmoituk-
seen. Joka torstai kello 10–14 ihan naapurissa oli-
si myynnissä syötävää, lämmittävää ja somistavaa 
tuotetta. Päätin mennä kameran kanssa paikalle 
katsomaan, mistä on kyse. 

Keskustan seurakuntatalon alakerroksessa pää-
dyin juttelemaan Liisa Pehun kanssa villasukkia 
täynnä olevan tiskin ääreen. Lähetyssopen perus-
tajiin kuulunut Pehu kertoi 23 vuoden takaisista 
vaiheista samalla kun kädet kutoivat uutta suk-
kaa. Paikalla oli monta muutakin hänen kaltais-
taan lähetyssopen konkaria, jotka kokoontuivat 
joka torstai yhteen kahvittelemaan. Siinä samalla 
myyntiin tuotiin taidokkaiden käsien tuotoksia. 

Pehu suositteli juomaan kahvit ja maistamaan 
erinomaista vohvelia. Maistoin, ja koettelin totuttu-
ja rajojani ottamalla suolaisen täytteen hillon sijaan. 
Erinomaista. Suolakurkun ja raejuuston maku suus-
sani huomasin katselevani seuraavaksi säilykepurk-
kirivistöä. Mukaani lähti puolukkahyytelöä röyhis-
tämään kaupan maksalaatikkoa ja vielä paketillinen 
itse tehtyjä keksejä työkaverien iloksi. Suosittelen.

eLSi HUTTUNeN

Lähetyssoppi torstaina 10.9. kello 10–14 keskustan 
seurakuntatalossa. 25-vuotisjuhla ja täytekakkukah-
vit kello 12 alkaen. Seuraavana torstaina normaaliin 
tapaan.
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10.–17.9.2009enot oulussa 

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

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

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

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

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

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

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

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

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

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

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

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

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

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Hermanni 
Nieminen.
Karjasilta: Venla Maria Kris-
tiina Heikkinen, Ines Mei Ma-
ria Laitinen, Kiia Mimmi Au-
rora Leinonen, Olivia Elena 
Sofia Mäenpää, Saara Ma-
tilda Niemelä, Ville Juha-
ni Niemelä, Niilo Jaakko Au-
kusti Ottavainen, Eeka An-
ton Timoel Parkatti, Vivi An-
na Elisabet Puonti, Anni Ee-
rika Saarilampi, Luukas Ala-
rik Sorvari, Tiiu Aliisa Viljakai-
nen, Herman Juho Johannes 
Voipio, Daniel Henrik Yrjänä.  
Tuira: Neea Sini Aleksandra 
Härkönen, Johannes Eeme-
li Jaako, Milja Unelma Auro-
ra Järvinen, Lukas Esko Olavi 

Elämän polku
Neffling, Veeti Oskari Nikun-
lassi, Ulpu Iiris Nissi, Nella Sal-
li Sofia Orvola, Lotta Maarik-
ka Sande, Petra Kristiina Sa-
tomaa, Janna Melina Siiro-
nen, Asla Urho Otava Suuta-
ri, Lasse Sakari Tuohimaa, Ca-
milla Anna-Maria Väyrynen, 
Minja Ke Jia Yli-Tainio.
Oulujoki: Elli Kaarina Han-
hineva, Viena Matilda Järve-
lin, Lotta Anna Amanda Ku-
ha, Arttu Antti Jaakko Kum-
mala, Toni Kristian Lukkari-
nen, Nooa Olli Vesseli Mak-
konen, Santtu Viljami Sirniö, 
Elle Saara Sofia Vuontisjärvi, 
Viivi Vappu Elviira Vähä.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Ville Tuomas 
Saarelainen ja Outi Elina Yli-
niemi, Timo Markus Bloms-
ter ja Shirley Ann Johnson.
Karjasilta: Nilla Juha Ilmari 
Järvensivu ja Eeva-Kaisa Jo-
hanna Väyrynen, Petri Juha-
ni Heikkinen ja Jonna Kaari-
na Majava, Timo Juhani Rii-
konen ja Hanna Katariina 
Karhu, Mika Jere Tapani Rim-
piläinen ja Eija Niemelä, Mi-
ka Antero Tuunanen ja Lea 
Mirjami Turtinen, Olli-Ville 
Kangasniemi ja Jenni Katarii-
na Turunen, Ilkka Tapio Aal-
tonen ja Tiina-Kaisa Marjaa-
na Lukkari, Esa Petteri Pulk-
kinen ja Tiia Hannele Äkäs-
lompolo, Juho Tuomas Simu-

EläMänIlOA-VOIMAAnTuMISKuRSSI 

Elämäniloa-voimaantumiskurssi on tarkoitettu Ou-
lun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminta-
alueella asuville omaishoitajille, joiden omaishoito-
tilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Mu-
kaan kurssille valitaan seitsemän henkilöä. 

Kurssi pidetään päiväkurssina Oulussa, Lämsänjärven 
ja Hietasaaren leirikeskuksissa. Kurssi sisältää alus-
tuksia, asiantuntijaluentoja, yhteisiä keskusteluja, it-
sehoitoa, iloa ja vertaistukea turvallisessa ryhmässä. 
Tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään uudes-
taan sosiaalisia verkostojaan ja ylläpitämään fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään sekä lisätä 
osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Kurssin aikataulu: infotilaisuus kurssista 23.9 klo 16 
Ommaiskortteerissa. Intensiivijakso (menneisyys) 7.–
9.10. Lämsänjärven leirikeskuksessa. Intensiivijakso 
(nykyisyys) 4.–6.11. Hietasaaren leirikeskuksessa. In-
tensiivijakso (tulevaisuus) 10.–11.12. Lämsänjärven 
leirikeskuksessa. Palautepäivä 14.1.2010.

Kurssille haetaan täyttämällä hakemuslomake, osal-
listujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssin hin-
ta on 30 € sisältäen ruokailut, kahvit ja kurssiin sisäl-
tyvän ohjelman. Hakulomakkeen voit tilata Minna 
Salmiselta p. 040 5665 865 tai hakea Ommaiskort-
teerista. Hakuaika päättyy 16.9. 

Kurssilla ovat mukana vertaistuen koordinaattori 
Minna Salminen, vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Lee-
na Welling, diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen, sekä 
vierailevia luennoitsijoita. Kurssin järjestävät Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n Vertaisvoima-
projekti yhteistyössä Oulun evankelisluterilaisen seu-
rakunnan diakoniatyön kanssa.

Raamattupiiri

Torstaisin klo 12.30 
Tuiran kirkossa.

10.9. Riitta Louhelainen 
ja 17.9. Arja Suomela. 

na ja Reeta Annikki Hintikka, 
Kari Henrik Kuha ja Kanerva 
Kukka-Maaria Käpylä, Pekka 
Antero Nissinaho ja Sini Jen-
niina Kinnunen.
Tuira: Janne Antero Malmi 
ja Marja Eveliina Lauronen, 
Kai Antero Härkönen ja Terhi 
Johanna Hassi, Esko Antero 
Tolonen ja Päivi Johanna Yli-
lehto, Antti Sakari Tornberg 
ja Eeva-Maria Niska.
Oulujoki: Veli-Matti Halme 
ja Marjo Johanna Junttila, 
Ilkka Samuli Piiroinen ja Pau-
la Susanna Karoliina Ruuska.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Urpo Jaakko 
Antero Mähönen 90.
Karjasilta: Aira Helena Ja-
natuinen s. Oksanen 65, Hil-
ma Esteri Jussila 92, Toivo 
Matias Mäkivierikko 75, Rit-
va Anneli Valli s. Saarijär-
vi 63.
Tuira: Mikko Antti Matias 
Hanni 28, Jaakko Henrikki 
Heikkinen 91.
Oulujoki: Terttu Tellervo 
Marttila-Tornio s. Säävälä 79, 
Zoia Muksina s. Vedernikova 
81, Eino Alfred Pietola 79.w w w.sxc . hu /  H i l d e  Vans t ra e l e n
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.9.2009

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

Saarenkartanon hartaus 
to 10.9. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 10.9. klo 
18.30 kirkolla.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 11.9. klo 10–11 koulun lii-
kuntasalilla.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 13.9. klo 14.30 Saa-
renkartanossa, Antti Kemp-
painen.
Raamattu-ja rukousilta ti 
15.9. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

KAunIITA KuOROSäVElMIä HAIluODOn KIRKOSSA
Kempeleläinen kamarikuoro Aiolos konsertoi lauantaina 12.9. klo 18 Hailuodon kirkos-
sa. Ohjelmassa on muun muassa John Rutterin, Pekka Kostiaisen ja Vesa Erkkilän kuo-
romusiikkia sekä negrospirituaaleja. Kuoroa säestää pianisti Taru Pisto ja johtaa Elina 
Könönen. Mukana konsertissa laulaa myös oululainen lauluyhtye Komma. 

Kamarikuoro Aiolos on perustettu Kempeleessä vuonna 1992 ja siinä on noin 30 lau-
lajaa Oulusta, Kempeleestä ja ympäristökunnista. 

lähtisitkö Israeliin?

Limingan rovastikunnasta järjestetään viikon matka 
Israeliin 18.–25.4.2010. Matkan perushinta on kahden 
hengen huoneessa 1 295 €, 1hh 295 €. Hintaan kuu-
luvat lennot Helsinki-Tel Aviv-Helsinki, majoitukset 
Tiberiaassa ja Jerusalemissa hotelleissa (puolihoito) 
sekä siirtokuljetukset. Vapaaehtoiset retket oppaan 
johdolla maksavat lisäksi vielä yhteensä parisensataa, 
niistä voi myös valita haluamansa. Lisäksi kuluja tulee 
matkoista Oulu-Helsinki-Oulu-välillä. Ilmoittautumi-
set syyskuun loppuun mennessä Seija Helomaalle p. 
040 7703 819, seija.helomaa@evl.fi. Jos kiinnostuneita 
löytyy, voimme Hailuodossakin kokoontua talven ai-
kana tutustumaan Israeliin ja mahdollisesti kerätä yh-
dessä vähän matkakassaakin. Ilmoittaudu Kaisamar-
jalle, jos asia kiinnostaa p. 040 7430 381.

Kirkkoherranvirasto 
luovontie 52

Virastopäivystys maanan-
taisin klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu mobiili-
vaihteen kautta nume-
rosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 
3161 300.

Työntekijöiden numerot:

Kirkkoherra 040 7430 371 
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Päiväpiiri ke 16.9. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 17.9. klo 10 

kirkolla.
Kirkkokuoro to 17.9. klo 
18.30 kirkolla.

Raamattupiiri ti 15.9. klo 
18.30 seurakuntatalolla. 
”Jeesuksen elämä ja toi-
minta Matteuksen, Mar-
kuksen ja Luukaksen evan-
keliumeissa.”.
Rukouspiiri  to 17.9. klo 10 
Kurkelalla.
Matalakynnys su 13.9. klo 
16 Korsuhovilla, mukana 
Martti Toppi.
Kirkkokuoroa ei ole ke 6.9. 
Kerhot: Viikolla 38 eli 15–
17.9. ei ole kerhoja.  Maa-
nantaina klo 10 päiväkerho 
3-vuotiaille ja klo 12.30 kok-
kikerho A-ryhmä kerhohuo-
neella. Perjantaina klo 10 
päiväkerho 5v. ja klo 12.30 
kokkikerho-B. To 10.9. per-
hekerhossa tutustuminen 
kirkkoon. To 17.9. ei ole per-
hekerhoa.
Partio:  Lisätietoa:www.
niittykarpat.fi. Tiedustelut: 

hannu.luukinen@pohjan-
maa.partio.fi, p. 044 2128 
722.
Rauhanyhdistys: Raa-
mattuluokka pe 11.9. klo 
19 Jaakko Klaavolla. Sisar-
piirin retki la 12.9. Made-
kosken ry:lle. Seurat ja per-
heruokailu su 13.9. klo 12 
ry:llä. Päiväkerho ti 15.9., to 

17.9. klo 17.30–19 ja ke 16.9. 
klo 17–18.30 ry:llä. Varttu-
neidenkerho to 17.9. klo 13 
Tanhualla.
limingan rovastikunnan 
perheleiri Käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.9. mennessä. 
Kts. lisätietoja Limingan ja 
Tyrnävän ilmoituksista.

limingan ja lumijoen yhteinen 
miesten retki

La 5.9 peruttiin osanottajien vähyyden vuoksi. Myö-
hemmin syksyllä ruskaretki Taivalkoskelle. Teemana 
Kalle Päätalo. Lisää informaatiota lähiaikoina.

Seurakuntakerho to 10.9. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila to 10.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Yhteiskristillinen rukous-
ilta Kellon srk-kodissa pe 
11.9. klo 19.
Porkkanamarkkinat tasa-
uksen hyväksi la 12.9. klo 
10–14 Ohjelmaa kaikenikäi-
sille. Tapahtuman avaa leh-
tori Martti Asunmaa koti-
seutumuseon edessä klo 10. 
Museo on avoinna tapahtu-
man ajan. Avauksen jälkeen 
voi tutustua kävellen kir-
konalueen historiaan Asun-
maan johdolla. Srk-keskuk-
sessa on SoivaSiili -konsert-
ti lapsille ja lapsenmielisil-
le klo 10.30 ja kansanlaulu-
kirkko klo 13, johtaa Iin lau-
lupelimannit. Makkarakeit-
toa klo 10.30–13 monitoimi-
salissa. Hinta aikuisille 4 € ja 
alle 12 v. 2 €. Pullakahvit 2 €. 

Vakkurilassa on lasten toi-
mintapiste klo 11–13 ja lelu-
jen vaihtopiste, lelun vaih-
to 0,50 €. Haukiputaan Hei-
ton juniorit esittelevät pai-
nia Vakkurilan nuorisotilas-
sa klo 12–12.30. Wirkkulas-

sa nuorten työpajoja, kirp-
putori sekä kansalaisjärjes-
töjen esittelyjä. Tasausta-
pahtuman tuotto käytetään 
Suomen Lähetysseuran ta-
sauskeräyksen hyväksi.
Diakonia- ja lähetyspiiri 

ma 14.9 klo 14.30 Kellon srk-
kodissa.
Virikkeellinen porinail-
ta mielenterveydeksi to 
17.9. klo 18–20 Vakkurilas-
sa. Porinailta kerran kuus-
sa torstaisin Vakkurilassa. 
Kahvitarjoilu. Tule mukaan 
suunnittelemaan syksyn oh-
jelmaa. Tiedustelut p. 040 
5898 362 Heli Puuperä tai 
heli.puupera@evl.fi
Keva-äitien virkistyspäi-
vä la 19.9. klo 14–21 Iso-
niemen leirikeskuksessa. Il-
moittautumiset diakonis-
sa Heli Puuperälle viim. to 
10.9. p. 040 5898 362.
Toimiva perhe -kurssi van-
hemmille ja kasvattajil-
le. Kurssilla opetellaan per-
heen ihmissuhdetaitoja ja 
vuorovaikutusta. Ilm. 11.9. 
mennessä Tarja Kainulai-
nen p. 040 8245 861 tai Lai-
la Rantakokko p. 040 8668 
319, tai etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 ja 12.30–14 Kellon 
srk-kodissa ja perjantaisin 
pe 4.9. klo 10–11.30 kirkon-
kylän Vakkurilassa, Jokelan 
vanhalla koululla ja Martin-
niemen srk-kodissa.
Kellonkartano: Naisten 
päivät la 12.9., mukana mm. 
Maija Nyman. Tilaisuudet 
klo 14, 16 ja 18.30. Kartanon 
kirkko su 13.9. klo 13 saarna 
leht. Liisa Kingma, toim. Ta-
pio Pokka.
Rauhanyhdistys: raamat-

KuOROT AlOITTAVAT 

Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro: Harjoituk-
set torstaisin klo 18.30–
20.30. Syyskausi alkaa 
to 17.9. srk-keskukses-
sa. Kuoroon otetaan uu-
sia laulajia kaikkiin ää-
niin koelaulun kautta. 
Kuorolaisilla on mah-
dollisuus henkilökohtai-
seen äänenmuodostuk-
sen opiskeluun laulupe-
dagogi Maija Laurin joh-
dolla. Harjoitusten ajak-
si järjestetään tarvittaes-
sa lastenhoito. Tieduste-
lut, kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä p. 040 5471 
660, hannu.niemela@
evl.fi.
lapsikuoro: Harjoituk-
set torstaisin klo 17–18 
srk-keskuksessa. Syys-
kausi alkaa to 10.9. Uu-
sia laulajia otetaan 10. 
ja 17.9. klo 16.30 lähti-
en. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Tiedustelut, kuo-
ronjohtaja Kaisa Säkki-
nen p. 040-5818 974, kai-
sa.sakkinen@evl.fi

tuluokka pe 11.9. klo 18.30 
Runtelin laavulla, pyhäkou-
lut su 13.9. klo 12 Turusel-
la, itäinen piiri ry:llä, Ikosel-
la ja Kupsalalla, seurat su 
13.9. klo 17 ry:llä, eläkepiiri 
ti 15.9. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa, sisarilta ti 
15.9. klo 18.30 ry:llä, Kel-
lo: päiväkerho pe 11.9. klo 
17 Kellon srk-kodissa, syys-
myyjäiset la 12.9. klo 13 Tak-
kulan pihalla, Alamäki 4, py-
häkoulu su 13.9. klo 12 Sar-
janojalla, Tiurasenpelto 2 ja 
Rehulla, Uhanperäntie 18, 
Jokikylä: sisarpiiri to 10.9. 
klo 18.30 ry:llä, aikuisten il-
ta pe 11.9. klo 18.30, nuor-
ten ilta la 12.9. klo 18 ry:llä, 
pyhäkoulut su 13.9. klo 12 
Asema e. Jaakko Väntti-
lä, Asema p. Markku Re-
hu, Keskikylä Tapio Paka-
nen, Vänttilänperä Ville Il-
likainen, Taipaleenkylä Kari 
Aitto-oja, seurat su 13.9. klo 
16 ry:llä, isot ja pienet raa-
mattuluokka Isollaniemel-
lä ti 15.9. klo 17.30, päivä-
kerho ti 15.9. ja ke 16.9. klo 
17.30 ry:llä.
Kastettu: Mirella Emilia 
Rovio, Joona Onni Aleksan-
teri Piira, Milka Aada Kaari-
na Koski-Vähälä, Konsta Ta-
pio Johannes Sutinen, Jas-
per Aki Allan Kovalainen, 
Saaga Aurelia Sarajärvi, 
Leevi Ilmari Tuohimaa.
Avioliittoon kuulutet-
tu: Markku Antero Saare-
la ja Laura Tuulikki Kortet-

SEuRAKunnAn KERHOT 2009–2010: 

Wirkkula (Kirkkotie 10D): tyttöjen kokkikerho 7–12-v. ti 
klo 17–18.30, poikien kokkikerho 7–12-v. ke klo 17–18.30
Kellon seurakuntakoti: tyttöjen kokkikerho 7–9 v. ma 
klo 17–18.30, tyttöjen kokkikerho 10–12 v. ti klo 17–8.30, 
poikien kokkikerho 7–12 v. to klo 17–18.30. Martinnie-
men seurakuntakoti: tyttökerho 7–12-v. ti klo 18–19, 
tyttöjen kokkikerho 7–12-v. to klo 17-18.30, poikien kok-
kikerho 7–12-v. ma klo 17–18.30. Martinniemen koulu: 
poikien liikuntakerho 7–12-v. to klo 17–18.30, tyttöjen 
ja poikien liikuntakerho 5–6 lk pe klo 17–18.30. Parku-
mäen koulu: sekakerho tytöille ja pojille ke klo 18–19.
länsituulen koulu: tyttökerho 7–12-v. ti klo 18–19, poi-
kien liikuntakerho to klo 17–18. Keiskan koulu: tyttö-
jen liikuntakerho ti klo 17–18.30, poikien liikuntakerho 
to klo 17–18.30. Kirkonkylän koulu: poikien liikuntaker-
ho 7–12-v. ke 17–18.30. Hietalanmäen koulu: tyttöker-
ho 7–12-v. to klo 17–18. Aseman koulu: tyttökerho 7–12-
v. ma klo 17–18, poikien liikuntakerho ke klo 17–18.30. 
Jokikylän koulu: tyttökerho (kerhossa on tilaa max. 15 
tytölle) ti klo 17–18, poikien liikuntakerho ke 17–18.30. 
Kiviniemen koulu: poikien liikuntakerho 7–12-v. ma klo 
16–17.30, tyttökerho 7–12-v. ti klo 17.30–18.30. Takku-
rannan koulu: tyttöjen liikuntakerho ti klo 16–17, poi-
kien liikuntakerho ti klo 17–18. 
Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 38 (14.9.–20.9.), 
viimeinen kerhoviikko syksyllä on viikko 48. Syysloma-
viikolla 43 ei ole kerhoja. Muutokset kerhoajoissa ja 
paikoissa ovat mahdollisia! Kokkikerhoihin ennakkoil-
moittautuminen to 10.9. klo 15–18 Pekka Rintamäki, p. 
040 5436 960. Kokkikerhoihin sopii max 12 lasta / ker-
ho. Kokkikerhojen tarvikemaksu on 10€ / lapsi syksyltä 
ja 10€ / lapsi keväältä.

Kirkkovaltuuston 
kokous to 17.9. klo 19 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Kokouksen asialista 
on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja on näh-
tävänä kirkkoherranviras-
tossa 21.9.–21.10. Kirkko-
herranvirasto on avoinna 
ma-pe klo 10–14 ja to klo 
10–17.

järvi, Pekka Tuomas Juhani 
Piironen ja Eva Kristina Jun-
tunen.
Kuolleet: Veikko Kalevi Nik-
kinen 77, Maija Liisa Erkkilä 
75, Jari Antero Kamula 45.

w w w.sxc . hu /  Dav id  K a d o sh

Virasto 
on suljettu 17.9.

Helena Ylilauri on jää-
nyt puolieläkkeelle 1.9. 
Hän hoitaa kuitenkin 
seurakunnan talouden 
ja kirjanpidot kokonai-
suudessaan. 

Virastossa palvelee 
joka toinen viikko vi-
raston aukioloaikoina 
Mirja Karjula vuoden 
loppuun.

w w w.sxc . hu
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.9.2009

Kirkkoherranviraston au-
kioloajat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17.
Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ma klo 13–14.30, ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodilla ja ti 
ja pe klo 9.30–11 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Diakonian vapaaehtoiset 
järjestävät ulkoiluhetken 
ma 14.9. klo 13.30 palvelu-
talo Hovilan asukkaille.

Kirkkokuoroa ei ole ke 
16.9. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lisätietoja p. 
040 7790 337.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
limingan rovastikunnan 
perheleiri Käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset khranvirastoon 
10.9. mennessä p. 5614 500. 
Ks. lisätietoja Limingan ja 
Tyrnävän seurakunnan ilmoi-
tuksista.
Työikäisten naisten raa-
mattupiiri ke 16.9. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
naisten raamattupiiri to 
17.9. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta ”Veikon valinta” aloit-

taa syyskauden tiistaisin klo 
10–14 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -illat sunnuntaisin klo 
18 alkaen 27.9. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Gospelia ja iltateetä nyyt-
tikestien merkeissä. Lapsille 
tilaisuuden aikana pyhäkou-
lu. Messu kuukauden viimei-
senä sunnuntaina. Vapaaeh-
toisia kutsutaan eri palvelu-
tehtäviin. Ota rohkeasti yh-
teyttä p. 040 7054 833.
Kirpputori Ilonpisaran 
uudet aukioloajat syys-
kuun alusta lähtien: ti, ke, 
to klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Tervetuloa nyt myös keski-
viikko-ostoksille!
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho maanantaisin klo 17–
18, Kokkikerho keskiviikkoi-
sin klo 17.30–19 ja Monitoi-
mikerho torstaisin klo 17–
18. Kokkokankaan seura-

Perhemessu 

Su 13.9. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen.

kuntakeskus: Monitoimiker-
ho torstaisin klo 17.30–19.
Nuorisoseura: Poikien peli-
kerho tiistaisin klo 16–17.30
nuoret: Nuorten illat to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro tiistaisin 
klo 16.30–18 Kempelehallil-
la. Nuorten raamis ke 16.9. 
klo 17.30 Vanhassa pappilas-
sa. Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. Harraste-
messut pe 11.9. klo 12–19 ja la 
12.9. klo 10–16 Zeppelinissä. 
Toimintapäivä la 26.9. Maa-
laiskartano Pihkalassa. Hin-
ta 15 €. Ohjelmassa mm. sei-
näkiipeilyä, jousiammun-
taa, kirveenheittoa, ratsas-
tusta ja ruokailu. Lähtö klo 
9 ja paluu klo 17. Mukaan 
mahtuu 30 ensimmäistä! 

Jumalanpalvelussuun-
nitteluhetki ke 16.10. klo 
17 viraston neuvotteluhuo-
neessa. Tervetuloa suunnit-
telemaan messua, joka pi-
detään puolentoista viikon 
kuluttua.
Hartaus to 10.9. klo 14 Vi-
rekodissa, Raimo Salonen.
Hartaus ke 16.9. klo 14 Jaa-
rankartanossa.
Hartaus to 17.9. klo 13 Kir-
konkylän kerhohuoneessa, 
Seija Lomma.
lauluhartaus to 17.9. klo 
14 Jäälin kotirannassa, Jaana 
Kontio ja Jäälin diakoniapiiri.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 13.9. klo 18 
Montin-salissa.
Jäälinjärven hölkkä la 
12.9. klo 12 kylätapahtuma-
na urheilukentällä, kisahar-
taus Raimo Salonen.
Kirkkokuoron aloitus to 
10.9. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa. Uudet lau-
lajat tervetuloa! Tieduste-
lut Jarkko Metsänheimo p. 
0400 487 187 ja jarkko.met-
sanheimo@evl.fi.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 15.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Vieraana 
Sauli Ojalehto.
Eläkeläisten leiripäivä ti 
29.9. klo 10–15 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Leiripäivän 
hinta 8 €. Kulj. pyynnöt ja 
ilmoittautumiset virastoon 
p. 040 5844 406.
Pyhäkoulu su 13.9. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Diakoniapiiri ma 14.9. klo 
13–14.40 Kolamäen vanhus-
tentalon kerhohuoneessa. 
Ryhmä on avoin kaikille as-
kartelusta ja käsitöistä kiin-
nostuneille. Huom! alkamis-
aika muuttunut.
Kuntouttava naisten 
päihderyhmä joka to klo 
14–15.30 Montin-salissa. 
Ryhmän ohjaajina diakonis-
sa Jaana Kontio ja kunnan 
perhetyöntekijä Sirpa Säilä-
vaara.
Juttunurkka ma 14.9. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvi-
kupposen äärellä voit lukea 
päivän lehdet, ruokailla, ju-
tella ja viettää aikaa toisten 
seurassa. Tule tutustumaan 
ja ideoimaan toimintaa, va-
paaehtoisia kaivataan mu-
kaan. Lisätietoja Jaanalta p. 
040 5793 248.
Työttömien ruokailu ma 
14.9. klo 11–12 Jäälin seura-
kuntakodissa Juttunurkas-
sa. Hinta 2 €, voimassa oleva 
työttömyyskortti mukaan.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt Erja Haho 
p. 0400 775 164 (Kk) tai Jaa-
na Kontio (Jääli) p. 040 579 
3248.
Eu-ruokaa jaetaan ma 
28.9. klo 9–12, 13–16, 17–19 
seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa.
Kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-

maantie 12.
lähetyssihteeri Arja Raja-
la p. 044 5760 019.
nuorisotyö: Isoskoulutuk-
seen ilmoittautuminen jat-
kuu syyskuun loppuun saak-
ka. Ilmoittautumiset Sepille 
p. 040 7431 903, Sannalle p. 
040 5770 628 tai Aulikille p. 
040 7431 904.
Rippikouluinfot 1995 tai 
aikaisemmin syntyneille 
nuorille ja heidän vanhem-
milleen ke 23.9. klo 17.30 
Laivakankaan koulupiiriin 
kuuluville ja klo 18.45 Jo-
kirannan koulupiiriin kuu-
luville.
Tyttöjen juttu 7.–8.-luok-
kalaisille ti 15.9. klo 16 al-
kaen Jäälin seurakuntako-
dissa ja 22.9. alkaen klo 
16 Kiimingin kirkkopirtis-
sä. Yhdessä tekemistä; as-
kartelua, ruuanlaittoa ym. 
Yhteistyössä nuorisotoi-
men kanssa. Lisätietoja 
Sanna Karjalainen p. 040 
5770 628.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtis-
sä ja Jäälin seurakuntako-
dissa.
Perhekahvila perjantai-
sin klo 9.30–11 Kirkkopir-
tissä ja Jäälin seurakunta-
kodissa.
Pizzaa ja parisuhdetta 
pe 18.9. klo 18.30 Montin-
salissa. Vaikenemisesta va-
pauteen – perheen erilaiset 
vaietut puheenaiheet ja sa-
laisuudet. Aihetta alustaa 

Juhani ja Harriet Tervonen.  
Lastenhoito järjestetään 
kirkkopirtissä. Ilmoittautu-
miset ja lastenhoidon va-
raukset pe 11.9. mennessä 
perhetyöntekijä Riina Moi-
laselle p. 040 5609 678 tai 
sähköpostilla.
Isovanhempien ja lasten 
toimintapäivä sunnuntai-
na 4.10. klo 10 seurakunta-
keskuksessa. Perhemessu, 
lounas ja yhteistä toimintaa 
lapsille ja isovanhemmille n. 
klo 14 saakka.
lapsityö: Lasten parkki 

Jäälin seurakuntakodissa 
keskiviikkoisin klo 12–15. 
Ilmoittautumiset park-
kiin ti klo 15 mennessä 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 20.9. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Vesa 
Pöyhtäri.
Rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 11.9. 
klo 18 ry:llä, seurat su 13.9. 
klo 17 ry:llä.
Herännäisseurat su 13.9. 
klo 13 Kirkkopirtissä.

Kastetut: Hector Saka-
ri Tapio Koret, Väinö Mat-
ti Viljami Tenhunen, Aino-
Maija Vilhelmiina Tenhu-
nen, Ilari Aleksanteri Saa-
renpää, Aino Maria Annik-
ki Runtti, Martta Onerva 
Timonen, Eveliina Anette 
Tuomela.
Vihityt: Rauno Eino Kul-
lervo Pekkala ja Eija Si-
nikka Marin. Janne Mati-
as Ruuska ja Mari Hanne-
le Kivinen. Jukka Veli-Mat-
ti Pekkanen ja Raija Inke-
ri Vuolo. 

Ilmoittautumiset to 17.9. 
mennessä Vanhan pappilan 
jutuissa tai suoraan Artolle
p. 040 7790 745.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 11.9 
klo 18, pienemmät: Pulkki-
nen, Pulkkisentie 11, isom-
mat: Taskila, Haukkasuon-
tie 4. Yhteinen päiväkerho 
la 12.9. klo 12–14 Sarkkiran-
nan liikennepuistossa. Seu-
rat su 13.9. klo 16 ry:llä. Py-
häkoulut su 13.9 klo 12 Kes-
kusta-Ollila: Pajala, Savi-
korventie 62, Kokkokangas: 
Taskila, Haukkasuontie 4. 
Keskusta-Ollila: Pajala, Sa-
vikorventie 62. Santamäki: 
Teppo, Kiurunkuja 6. Paitu-

ri: Hintsala L, Roinilantie 8.
Murron rauhanyhdistys: 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijöi-
den koulutus- ja virkistysilta 
pe 11.9. klo 19 ry:llä. Kodinil-
ta su 13.9. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Jami Asser Puola-
kanaho, Niilo Oskari Pyrrö, 
Nelli Iita Maria Vainikainen, 
Onni Oula Ilmari Savola, Leo 
Aleksi Peltoniemi, Okko Il-
mari Leino, Miro Oliver Arff-
man, Michelle Emilyn Huma-
lajoki.
Vihityt: Lauri Ilmari Häyry-
nen ja Katja Eriika Hannele 
Heiskanen, Mikko Henrik Vil-
jamaa ja Maarit Kristiina Koi-
vukangas, Petri Olavi Savolai-
nen ja Maarit Annika Idman.
Kuollut: Sulo Armas Syrjä-
palo 83.

TYöIKäISTEn MIESTEn SAunAIlTA

Limingan luontokeskuksessa la 26.9.

Mukana diakoni Arvo Yrjölä. Lähtö Kempeleen 
keskustan seurakuntatalolta klo 17.00.

Tarjolla miesasiaa ja iltapala. Mainitse kyydin tarve 
ilmoittautuessasi. Ilmoittautuminen kirkkoherran-
virastoon p. 08 5614 500 18.9. mennessä.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

naisten ilta su 13.9. klo 18–
20 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, tarjoilu nyyttikes-
tiperiaatteella. Pyydä ystävä 
mukaan!
Rukouspiiri ke 16.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaushetket to 17.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 17.9. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: Kamarikuoron 
harj. to 10.9. klo 18.30 seu-
rakuntatalossa. Kirkkokuo-
ron syyskauden aloitus ke 
16.9. klo 18.30 Koortilassa.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–

11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella.
limingan rovastikunnan 
perheleiri Käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset khranvirastoon 
10.9. mennessä p. 5331 284. 
Lisätietoja antavat Minna 
Matinlauri p. 044 7372 616 
tai Helena Hakkarainen p. 
044 7521 230. Leirin järjestää 
rovastikunnan lapsi- ja lähe-
tystyö.
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 10.9. ja to 17.9. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Päivystys pe 11.9. klo 
15–17 nuorisotoimistolla, 
p. 08 5331 201. Nuortenilta 

pe 11.9. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Raamattu-
piiri nuorille ja rippikoulu-
laisille su 13.9. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa. Saa mer-
kinnän rippikoulukorttiin. 
Nuortenilta ke 16.9. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-salis-
sa. Nuorten gospellauluryh-
mään otetaan uusia laula-
jia mukaan, tiedustelut Rai-
nerilta. Nuorisotyönohjaa-

Muhoksen puhallinmusiikki 90 v. ja 
Muhoksen Torvipojat 50 v. 

Juhlamessu su 13.9. klo 10 Muhoksen kirkossa. 
Toimittaa kirkkoherra Jouni Heikkinen, avustaa pas-

tori Simo Pekka Pekkala, kanttori Ossi Kajava, Muhok-
sen Torvipojat dir.mus Olavi Heikkisen johdolla. 

Messun jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla.
Ruokailu, tervehdysten vastaanotto ja juhla seura-
kuntatalossa, juhlapuhe sosiaalineuvos Aira Saloran-
ta. Musiikista vastaa Muhoksen Torvipojat, lauluso-
listina kanttori Ossi Kajava.

 
                                                                

 
 
TULE MEILLE VAAN,  
  

                                                                      MEILLÄ LEIVOTAAN… 
 

                                              Isovanhempien ja Lastenlasten 
               leiripäivä Koortilassa lauantaina 26.9. 

        klo 9.30 – n. klo 14. 
         Leirillä tehdään kaikenlaista kivaa, 

  syödään aamupala ja lounas. 
       Leirimaksu aikuisilta 3 € ja lapsilta 2 €. 

          Ilmoittautumiset  
kirkkoherranvirastoon 
   08-5331 284 18.9. mennessä. 

        Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat 
      ja lasten iät! 

        
         TERVETULOA TOIVOTTAA 
        Muhoksen seurakunnan 

       lapsi- ja diakoniatyö 

 
 

Cross Stitch-illanvietto 
kaikenikäisille pe 11.9. klo 
18–22 Vanamo-salissa. Tee-
mana hengellinen kasvu ja 
Jumalan käytössä olemi-
nen. Lapsille omaa ohjel-
maa. Lopuksi iltapala ja 
ideariihi.
Omaishoitajien päivä-
kahvit ma 14.9. klo 12 srk-
talolla. ”Kesän jälkeen”. 
Ryhmään voi tulla vaikka 
omaishoitajuus on päätty-
nyt. Mukana Maisa.
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkelle ma 14.9. läh-

tö (ilmoittautuneet) klo 
8.35 matkahuolto. 
Seurakunnan syysretki 
ke 16.9. Tyrnävälle Mylly-
kirjastoon ja kesäkodille. 
Lähtö klo 10 matkahuol-
to, paluu klo 15. Hinta 20 
€ (sis. matka, ruoka, kah-
vi). Ilmoittautumiset Sinik-
ka Ilmoselle 10.9. mennes-
sä p. 044 7521 226.
Kuorot: Kirkkolaulajat aloit-
taa toimintansa ke 16.9. klo 
18–20 srk-talolla. Tähdet to 
17.9. klo 16–17 srk-talolla.
Hartaus to 17.9. klo 14 Ala-

temmeksen vanhainkodilla.
äitiverkkoryhmä alkaa to 
17.9. klo 12 Vanamossa. Jat-
kossa ryhmä sulkeutuu. Ilm. 
Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227.
Diakoniatoimistot: Ajan-
varaus keskustelulle tai ko-
tikäyntipyynnöt: Kirkonky-
lä / kirkkoherranvirasto, dia-
konissa Sinikka Ilmonen p. 
044 7521 226. Tupos / Vana-
mo 12.8. lähtien, diakonis-
sa Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227.
limingan ja lumijoen 
yhteinen miesten retki 
la 5.9. peruttu osanottajien 
vähyyden vuoksi. Myöhem-
min syksyllä ruskaretki Tai-
valkoskelle. Teemana Kalle 
Päätalo. Lisää informaatio-
ta lähiaikoina.
nuoret: nuortenilta to 
10.9. klo 18–20 Kotikolon 
yläkerrassa. Nuorten raamis 
to 17.9. klo 18 Lähetysvintil-
lä. Tulossa: Isosleiri 9.–11.10. 
Pattijoella. Ilmoittaudu mu-
kaan 25.9. mennessä Katril-
le p. 044 7521 236.
Käsi kädessä – limingan 
rovastikunnan perhelei-
ri 19.–20.9. Siikajoella. Hinta 
55 € / aikuiset, 27,50 € / lap-
set 4–11-v., alle 4-v. ilmaisek-
si. Sis. kuljetukset, majoitus, 
ruokailut, ohjelma. Ilmoit-
tautumiset oman seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon 
10.9. mennessä. Ilmoittautu-
neille lähetetään kirje. Lisä-
tietoja Helena Hakkarainen 

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

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

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

Limingan rovastikunnan lapsi- ja lähetystyö

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

KÄSI KÄDESSÄ
Limingan rovastikunnan
perheleiri 19. 20.9.
Siikajoella

NYT LUVASSA ON 
PARTIOHAUSKAA 
MYÖS AIKUISILLE

Limingan partiotyön Tuki ry tarjoaa
Tervetuloa partioon -kurssin kaikille 

yli 22-vuotiaille partiosta kiinnostuneille
15.9 klo 18-20 ja 22.9. klo 17.30-20.30

KURSSI ON ILMAINEN

 Ilmoittautumiset iltapalan ja materiaalin 
varaamista varten 11.9. mennessä 

numeroon 044-2128722 tai 
hannu.luukinen@pohjanmaa.partio.fi

p. 044 7521 230. Ks. ilmoitus 
ohessa.
Perhekerhot aloittavat 
Kotikololla ti 15.9. klo 9.30–
11 ja Vanamossa ke 16.9. klo 
9.30–11. Uudet ja vanhat 
kerholaiset tervetuloa!
Partio: Tilaa lippukunnan 
vihreä partiopaita hintaan 
46 €. Tilaus Makelle teks-
tiviestinä numeroon 044 
7521 223 tai Kotikolol-
ta saatavalla lomakkeel-
la. Ilmoita nimesi, puhe-
linnumerosi ja paidan ko-
ko (120-xxl). Tilaukset läh-
tevät eteenpäin 11.9. Seu-
raava tilaus vuoden päästä. 
Paraatiharjoitus 1. to 10.9. 
seurakuntatalolla klo 18–
19 myötäpäiville lähtevil-
le. Make päivystää partio-
toimistossa pe 11.9. klo 15–
17. Lippukuntamme järjes-
tämät partiopiirin syys-pt-
kilpailut la 12.9. Lumijoella.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 11.9. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenilta 
klo 18.30 Marja ja Teppo 
Mutasella. Raamattuluok-
ka (5–6) la 12.9. klo 18.30 
ry:llä. Seurakuntapäivä su 
13.9. klo 13 ry:llä ja seurat 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. Sisarilta ti 15.9. 
klo 19 ry:llä.
Kastettu: Touko Arttu-
ri Junnila, Andreas Edward 
Nicolaus Kemell, Samu On-
ni Oskari Kostekivi, Leevi Jo-
hannes Pyykönen.
Vihitty: Pekka Antero Nis-

jat Rainer Väänänen p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
Partio: Partioilta ma 14.9. 
klo 18 vanhemmille ja par-
tiosta kiinnostuneille ja 
mahd. apujohtajiksi har-
kitseville srk-talossa. Ke-
sällä Islannissa Roverways-
sa kansainvälisellä partio-
leirillä olleet tytöt kerto-
vat ja näyttävät kuvia reis-

sustaan. Iltapala. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 10.9. klo 
19 Anna-Mari ja Petri Hyryl-
lä, Pällintie 856. Seurat su 
13.9. klo 14 ry:llä. Päiväker-
hot ma 14.9. klo 18 ry:llä. Si-
sarilta to 17.9. klo 19.

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Veljesilta pe 11.9. klo 
19. Päiväkerho la 12.9. klo 
11. Pyhäkoulut su 13.9. klo 
12: Hyrkki Vanhala, Laitasaa-
ri Ihme, Takatalontie, Huovi-
la Louhisalmi. Seurat su 13.9. 
klo 17 ry:llä.
Vihitty: Eero Sakari Hauta-
la ja Tuula Irmeli Luiro, Anssi 
Kristian Kemppainen ja Lee-
na Johanna Hänninen.

sinaho ja Sini Jenniina Kin-
nunen, Tommi Olavi Tiitto 
ja Sonja Marjaana Junnila, 
Miika Petri Kuvaja ja Jenni 
Johanna Pohjantähti, Arttu 

Mikael Määttä ja Anni Emi-
lia Nikula, Mika Ville Pette-
ri Lehtinen ja Suvi Maarit 
Paussu, Tuomas Olavi Visuri 
ja Essi Katariina Heinineva.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.9.2009

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

ke 14–17
pe 10–13

lähetystalkooilta ma 
14.9. klo 18 Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa.
Ystävänkammari alkaa ti 
15.9. klo 12–14, mukana uusi 
diakonissa Marja-Liisa Kuosa.
Kuorot: Nuorisokuoro to 
10.9. ja to 17.9. klo 16.30, 

kirkkokuoro to 10.9. ja to 
17.9. klo 18, Vox Margarita 
ke 16.9. klo 18, lapsikuoro 
to 10.9. ja to 17.9. klo 17.
Rippikoulun 1. lauantai-
päivät (ns. talvitunnit) seu-
rakuntatalolla lauantaisin 
klo 10–13.15.

la 5.9. MUUT-ryhmä
la 12.9. A- ja B-ryhmä
la 19.9. C-, D- ja E-ryhmä
Jos oman ryhmäsi lauan-
taipäivä ei sovi kalenteriisi, 
niin tunnit voi käydä suo-
rittamassa jonakin toise-
na lauantaina. Jos sinulla 
on erityisruokavalio, ilmoi-
ta lauantaipäivän vaihdosta 
etukäteen nuorisotyönoh-
jaajille. 2. lauantaipäivät pi-
detään tammikuussa 2010.
Rippikouluasioista ilmoite-
taan pääsääntöisesti Rim-
min koulun ruokalan aulan 
ilmoitustaululla ja keskus-
radiossa. Kysy rohkeasti li-
sätietoja rippikoulusta nuo-
risotyönohjaajilta: tiina.in-
keroinen@evl.fi, p. 040 571 
4636 / Tiina tai marko.vay-
rynen@evl.fi, p. 040 7524 3 
87 / Marko.
nuorten yö 18.–19.9. Hau-
kiputaalla. Pudasjärveläiset 
lähtevät matkaan seurakun-
tatalolta pe 18.9. klo 16.15 
ja palaavat takaisin lauan-
taiaamuna n. klo 8.30. Reis-
sun hinta on 5 €. 
Kerhonohjaajaksi ja tas-
kurahaa tienaamaan.
Kerhonohjauksesta kiinnos-
tuneet uudet ja vanhat oh-
jaajat olkaa yhteydessä Tii-
naan. Uusien kerhonohjaaji-
en koulutusviikonloput ovat 
Haukiputaalla 11.–13.9. ja 
20.–22.11. Kerhonohjaajille 
maksetaan palkkio kerhon-
pidosta. Ilmoittautumiset / 
lisätiedot: tiina.inkeroinen@

Kuorot kutsuvat riveihinsä

Lapsikuoro ala-asteikäisille torstaisin alkaen 10.9. 
klo 17 seurakuntakodissa. Koulutuspäivä Oulussa la 
10.10. Lapsikuoro avustaa lapsityön perhekirkoissa 
ja tapahtumissa. Kuorosta lisätietoja Keijo Piirainen.

Nuorisokuoro yläasteikäisille ja vanhemmille torstai-
sin klo 16.30 seurakuntakodissa. Kuoroa johtaa Jukka 
Jaakkola. 

Vox margarita-naiskuoro keskiviikkoisin klo 18 seura-
kuntakodissa. Kuoroa johtaa Keijo Piirainen. 

Kirkkokuoro torstaisin klo 18 seurakuntakodissa.Kuo-
roa johtaa Jukka Jaakkola.

Sarakylän kappelikuoro joka toinen torstai alk. 24.9. klo 
18.45 Sarakylän kappelissa. Lisätietoja Keijo Piirainen.

eläkeläisten musiikkipiiri joka toinen keskiviikko alka-
en 23.9.  klo 13. seurakuntakodissa. Lisätietoja Jukka 
Jaakkola.

Tervetuloa laulamaan, uusia laulajia sopii mukaan, 
ota rohkeasti yhteyttä. Jukka Jaakkola p. 040 5519 
528, jukka.jaakkola@ev.fi. Keijo Piirainen p. 040 5216 
769, keijo.piirainen@evl.fi

”Kiitos” 
PERHEMESSU     
SU 13.9 klo 12.00 
                      
Esillä lasten tekemiä kiitosaiheita 
 
 
TERVETULOA! 

Hartautta ei ole 16.9.Sa-
lonkartanossa.
lähetysilta ke 16.9. klo 18 
toimitalolla. Tutustumme 
Tasaus-keräyksen kohde-
maahan Kolumbiaan.
Seurakuntakerhoa ei tors-
taina 17.9.
KyläKamari avoinna ma-
ke klo 11–14. Tervetuloa 
kahville, vauvasta vaariin.
nuisku eli nuorten ihmis-
suhdetaitokurssi alkaa 10.9. 
klo 18 Repussa. Kurssi kuu-
luu isoskoulutukseen. Li-
sätietoja ja ilm. Kirsille 7.9. 
mennessä, p. 040 7720 373.
Päivä-, perhe- ja park-
kikerhoja ei ole 15.–17.9. 
hiippakuntapäivien vuoksi.
limingan rovastikunnan 
perheleiri Käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset khranvirastoon 
10.9. mennessä. Ks. lisätie-
toja Limingan ja Tyrnävän 
seurakunnan ilmoituksista.
Sadonkorjuulounas su 

KERHOT SYKSYllä 2009 

Maanantai: Liikuntakerho klo 16 Palloiluhallilla yli 13-
v. pojille ja tyttöjen ja poikien kerho klo 17 seurakun-
tatalolla 7–10-vuotiaille.

Tiistai: Liikuntakerho klo 16 Salonpään koululla 
10–13-vuotiaille tytöille ja perhonsidontakerho klo 18 
Minttukujalla yli 12-vuotiaille tytöille ja pojille.

Keskiviikko: Liikuntakerho klo 16 Salonpään koululla 
7–10-vuotiaille pojille ja klo 16 Pitkäkankaan koululla 
7–10-vuotiaille pojille. RC-kerho (radio-ohjattavat len-
nokit) klo 17 Minttukujalla yli 12-vuotiaille ja liikunta-
kerho klo 17 Salonpään koululla 10–13-vuotiaille pojille. 

Torstai: Liikuntakerho klo 16 Pitkäkankaan koululla 
10–13-vuotiaille pojille, tyttöjen ja poikien kerho klo 
17 Seurakuntatalolla 10–13-vuotiaille ja Nuorten ilta 
seurakuntatalolla klo 18 yli 14-vuotiaille.

Kerholaisille järjestetään vuoden aikana retkiä, joista 
ilmoitetaan kerhoissa.

Yllämainituista kerhoista lisätieoja Lauri Koukkari 
p. 044 7453 852.

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. 044 745 3851. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diakoniatoimisto
Vattukuja 2 
vastaanotto 
ma-to 9–11

Soita ja varaa aika, 
myös kotikäynneille

p. 044 7453 853 
Maija Sivula 

p. 044 7453 848 
Sanna Karppinen

leikkivä pyhäkoulu 

Kokoontuminen sunnuntaisin klo 12–13 seurakunta-
kodilla syyskauden aikana viisi kertaa: 13.9., 11.10., 
15.11., 22.11. ja 13.12.

Leikkivään pyhäkouluun ovat tervetulleita kaikenikäi-
set. Odotamme teitä perheineen, mukaan voi kutsua 
myös kummit sekä mummit ja ukit. Pyhäkouluun voi 
tuoda myös vain lapset ja käydä itse vaikkapa käve-
lylenkillä sillä aikaa. Pyhäkoulun aluksi hiljennymme 
yhdessä alttarin äärelle kuuntelemaan Raamatun ker-
tomuksia. Lisäksi on paljon muuta toimintaa, raama-
tunaiheisia väritystehtäviä, maalaamista, askartelua 
ja vapaata leikkiä. Pyhäkoulu päättyy yhteiseen kah-
vi- ja mehuhetkeen.

REPun TOIMInTAA

Varkkari eli avoimet 7–12-v. tytöille ja pojille
maanantaisin klo 15–17 

Heppakerho 7–12-v. tytöille ja pojille
maanantaisin klo 18–20, 

Askareilta kaikille 10–99-v. askartelusta kiinnostu-
neille joka toinen tiistai (alkaen 8.9.) klo 18–20 

Lisätietoja: Kirsi Järvelin p. 040 7720 373. 

20.9. klo 11 alkaen lähetys-
työn hyväksi. Tarkempi ilmoi-
tus seuraavassa RT lehdessä.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Varttuneiden kerho ke 
9.9. klo 12 ry:llä. Seurat su 
13.9. klo 16 ry:llä, Niilo Rau-
hala, Timo Määttä. Laulu-
seuroja ti 15.9. klo 19 ko-
deissa; Karhuoja: Matti Lää-
köllä Pahajärventiellä, Ky-
länpuoli: Heimo Töllillä, Vi-

hannestie 1.
Salonpään ry: Syysseu-
rat 12.9. klo 19 ry:llä. Alus-
tus Pentti Vinnurva. Seurat 
13.9. klo 12 ja 17 ry:llä. Pek-
ka Kinnunen, Mauno Lin-
nanmäki. Seurat 4.10. klo 
16 ry:llä, Timo Vänttilä, Erk-
ki Vähäsöyrinki.
Kastetut:  Jalo Mikael Mer-
tala, Eedla Charlotta Korkia-
koski, Miko Valtteri Kivirinta.

evl.fi, p. 040 5714 6 36 / Tiina.
leikkivä pyhäkoulu su 13.9. 
klo 12–13 seurakuntakodissa.
Perhekerho to 10.9., to 
17.9. ja ma 14.9. klo 10–13 
seurakuntakodissa ja ke 
16.9. klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalolla. Makkaran-
paistoa ja ulkoilua.
lapsiparkki ke 16.9. klo 
11–15 seurakuntakodissa. 
Satumuskari to 10.9. klo 
16–17 Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Käsi-
työilta pe 11.9. klo 19 Saraky-
lässä Pasi Kummalalla. Seurat 
su 13.9. klo 12 Sarakylän kou-
lulla ja klo 19 (M. Kälkäjä ja E. 
Moilanen). Seurat su 13.9. klo 
13 Kurenalan ry:llä. (T. Kujala 
ja J. Jaakkola). Lähetysseurat 
ti 15.9. klo 19 Hetekylässä An-
ne ja Vesa-Pekka Takarautiol-
la (Takarautiontie 4), ke 16.9. 
klo 19 Yli-Livolla Eeva-Leena 
ja Marko Luokkasella (Sara-
kyläntie 3083), to 17.9. klo 18 
Iinattijärvellä Jenni ja Matti 
Loukusalla (Pohjoispuolentie 
280), pe 18.9. klo 19 Jongulla 
Annukka ja Urpo Illikaisella 
(Juurikkarannantie 45) ja la 
19.9. klo 19 Ervastissa Ervas-
tin ry:n mökillä (Heikki Tiiro-
la ja Jorma Poikkimäki) 
Kastettu: Jenna Alisa Kont-
tila, Jonne Miika Olavi Heik-
kinen.
Avioliittoon vihitty: Ve-
li-Pekka Ålander ja Maria-
Leena Pähtilä.
Haudattu: Karoliina Riek-
ki 87.

w w w.sxc . hu /  Ro b e r t  P r o k s a
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Surumusiikki-ilta 
ja hautausmaajuhla 

Pe 11.9. klo 18 Temmeksen 
kirkossa ja su 13.9. klo 17 
Tyrnävän kirkossa.

Tilaisuus alkaa surumu-
siikkituokiolla kirkossa, jossa 
hartauden pitää kirkkoherra 
Leila Ikonen.

Hartauden päätyttyä siir-
rytään hautausmaalle, siel-
lä kuullaan vuoden aikana 
hautausmaahan haudattu-
jen poisnukkuneiden nimet 
ja hiljennytään kunnioitta-
maan heidän muistoaan kir-
konkellojen soidessa. Sen jäl-
keen kaikille jaetaan sytyte-
tyt kynttilät, jotka lasketaan 
poisnukkuneen läheisen 
haudalle. Haudoilla käynnin 
jälkeen siirrytään iltapalalle 
seurakuntatalolle.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

KESTILÄ
Ompeluseurat pe 11.9. klo 
19 ry:llä. 
Seurat su 13.9. klo 19 ry:llä, 
Pasi Kurtti ja Alpo Pikkarai-
nen. 
Kerhot: Päiväkerho ti klo 
10–12 ja perhekerho to 17.9. 
klo 11–13 sekä varhaisnuo-
ret to 17.9. klo 13.45–14.45 
(1.–2. lk) ja 15.15–16.15 (3.–
6. lk) kerhokodissa. 
Kuollut: Aune Kyllikki Ka-
laoja e Keihäskoski 77, An-
na Emilia Karppinen e Heik-
kinen 89.

PIIPPOLA
Seurat su 13.9. klo 15 srk-
kodissa. 

Veteraanien lauluryhmä 
ma 14.9. klo 11 srk-kodissa.  
Veteraaniväen kahvitilai-
suus ma 14.9. klo 12 Väinö-
lässä, mukana Erkki Piri ja 
Unto Määttä. 
Päiväkerho ja perheker-
ho ke klo 11 ja varhaisnuor-
tenkerho klo 16 srk-kodissa.
Kastettu: Kerttu Reetta 
Henriikka Kallio, Pihla Ma-
riella Seppälä.
Kuollut: Vilho Iisakki Juu-
tistenaho 94. 

PULKKILA
Raamattuluokka pe 11.9. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat la 12.9. klo 19.30 
ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 13.9. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
Ehtoollishartaus pe 18.9. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
16 srk-talossa.

PYHÄNTÄ
Rantasaunan purku- ja 
aitankorjaustalkoot to 
10.9. klo 17 pappilan ran-
nassa. Talkooväelle tarjoi-
lua.

Rauhanyhdistyksen 
syysseurat la 11.9. klo 18 
ry:llä, klo 19 iltakirkko Py-
hännän kirkossa ja iltaky-
lä kirkon jälkeen ry:llä. Sa-
najumalanpalvelus su 12.9. 
klo 10 kirkossa sekä alustus 
aiheesta ”On suuri voitto 
olla jumalinen ja tyytyä 
onneensa” klo 13 ja seurat 
klo 18 ry:llä. 
Mll:n perhekahvila ti 
15.9. klo 10 kerhotilassa.
Diakoniapiiri ti 15.9. klo 
18.30 Sirpa ja Jukka Arbe-
liuksella, Seurantie 8.
lauluseurat ke 16.9. klo 
18.30 ry:llä. 
Kappelineuvoston ko-
kous to 17.9. klo 18 srk-ta-
lossa. Pöytäkirja nähtävil-
lä ma 21.9. klo 9–12 srk-toi-
mistossa.
Kauneimmat hengelli-
set laulut su 20.9. klo 13 
Tavastkengän kylätalolla
Kuorot: Veteraanikuoro to 
17.9. klo 12, lapsikuoro to 
17.9. klo 16.30, kirkkokuo-
ro to 17.9. klo 18 ja nuoriso-
kuoro pe 18.9. klo 17.30 srk-
talossa. 
Kerhot: Päiväkerho ma 
klo 10–12 ja perhekerho to 
10.9. klo 11–13 kerhohuo-
neessa. Varhaisnuoret ma 
klo 15–16.30 kerhohuo-
neessa ja ke klo 17–18 Ta-
vastkengällä. 
Kastettu: Lilja Inkeri Palola.

RANTSILA
Kodin ja koulun ilta pe 

11.9. klo 19 ry:llä. Alustus ai-
heesta ”Valvominen”, Jukka 
Kolmonen. 
Seurat su 13.9. klo 12.30 ja 
18.30 Mankilan rukoushuo-
neella, Esko Ristinen ja Ahti 
Myllykoski. 
Varttuneiden kerho ti 
15.9. klo 13 ry:llä. 
Syöpäkerho ke 16.9. klo 13 
srk-talossa. 
lapsikuoro ke klo 15.15 
srk-talossa ja pe 18.9. klo 13 
Hovin koululla.  
Kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Ho-
vin Nuput ke klo 10 Hovin 
koululla sekä Pikkunuput ti 
klo 10 ja Isot Nuput to klo 
12 Nuppulassa. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 Nuppulas-
sa, Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30, Hovin var-
haisnuoret ke I-ryhmä klo 
12.15 ja II-ryhmä klo 14.15. 

Rippikoulut 2009–2010  

Rippikoulujen aloitusjumalanpalvelukset pidetään kap-
peleiden kirkoissa. Su 20.9. Pyhännällä ja Rantsilassa klo 
10 ja Pulkkilassa ja Kestilässä klo 12. Piippolalaiset me-
nevät Pulkkilaan.

Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki rippikoulunsa aloittavat, 
heidän vanhempansa ja huoltajansa. Tilaisuudet on tar-
koitettu myös muualla kuin seurakunnan omilla leireillä 
leirijaksonsa käyville. Rippikoulu on kirkon koulua. Tilai-
suuksista alkaa virallisesti rippikoulu. Jumalanpalveluk-
sien jälkeen on kirkkokahvit ja rippikoulun aloitusinfo-
tilaisuudet seurakuntataloilla. 

Seurakuntakerhojen 
virkistyspäivä

To 24.9. klo 11–15.30 
Pyhännän srk-talossa. 

Ilmoittautumiset 
diakonissoille

Enna Junno 
p. 0207 109 874, 
Kirsti Hakkarainen 
p. 0207 109 853 
Eeva-Liisa Kekkonen 
p. 0207 109 733 

Enkelinäyttely

Tuo enkelisi Mikkelinpäivän (su 4.10.) enkelinäytte-
lyyn Pulkkilan seurakuntakodille. Otamme vastaan 
erilaisia enkeleitä, joista kokoamme näyttelyn. Lai-
ta enkeliin nimesi, jotta osaamme palauttaa sen oi-
kealle omistajalle. Ota yhteyttä Marketta Taipaleen-
mäkeen, p. 0207 109 864. 

Hartaus to 10.9. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Hartaus pe 11.9. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalol-
la ja klo 13.30 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 15.9. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Sinkkujen marja- ja rus-
karetki la 19.9. ”marjaisaan 
kohteeseen”. Lähtö klo 10 
Tyrnävän srk-talolta ja pa-
luu noin klo 15. Reissu teh-
dään kimppakyydein. Ota 
mukaan tarpeellinen määrä 
marjaämpäreitä, retkimiel-
tä ja muutakin evästä. Seu-
rakunta tarjoaa kahvit ja 
makkarat. Ilm. p. 044 7372 
631. Retkelle ovat tervetul-
leita kaikki muutkin marjas-
tuksesta kiinnostuneet.
Kuorot: Kirkkokuoron har-

joitukset keskiviikkoisin klo 
18 Tyrnävän srk-talossa. 
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 16 Temmek-
sen srk-talossa.
Päiväkerhoa ei ole ti 15.9., 
ke 16.9. ja to 17.9. lasteno-
hjaajien koulutuspäivien 
vuoksi. Perhekerhot ovat 
normaalisti tiistaina, keski-
viikkona ja torstaina.
limingan rovastikunnan 
perheleiri Käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset 10.9. mennessä 
p. 08 5640 600. Lisätietoja 
Minna Matinlaurilta p. 044 
7372 616.
nuoret: Isoskoulutus uu-
sille ja vanhoille isosille pe 
11.9. klo 18–20 Tyrnävän srk-
talossa.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Seurat su 13.9. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijöi-
den koulutusilta pe 11.9. klo 
19 ry:llä. Kodinilta su 13.9. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Fanni Iida Maria 
Dahlström, Eetu Topias Haa-
raniemi, Edith Elna Ansel-
ma Kauppila, Luukas Oliver 
Kokkonen, Niilo Emil Ante-
ro Matinolli.
Avioliittoon vihitty: 
Janne Juhani Haukipuro 
ja Martta Elisabeth Jalka-
nen, Samuli Impola ja Tiina 
Maarit Johanna Tapio, Pasi 
Petteri Kipinä ja Jatta Han-
na Tuulia Sandvik.

Seurakunnan 
vapaaehtoisten kirkkopyhä

Vietämme seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhää su 
20.9. klo 10. Erityisesti eri vapaaehtoistoiminnoissa (dia-
konia, lähetys, lähimmäispalvelu, yhteisvastuu ym.) mu-
kana olevat ihmiset toivotetaan tervetulleiksi jumalan-
palvelukseen. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvi 
seurakuntatalolla.

Onko sinulla aikaa ja 
kiinnostusta toimia vapaaehtoistyössä?

Tule peruskoulutukseen pe-la 9.–10.10., ti 13.10. (ilta) ja 
la 17.10. Tyrnävän srk-talolle, Mankilantie 1.

Peruskoulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille ja niille vapaaehtoisille, jotka eivät ole 
aikaisemmin koulutuksessa olleet. Peruskoulutuksen ta-
voitteena on tarjota osallistujille perusvalmiudet olla mu-
kana vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksen pituus on 18 
tuntia. Kouluttajina ovat Vuokko Keränen Oulun Seu-
dun Setlementti ry:stä sekä Raakel Piri Lakeuden palve-
luyhdistys ry:stä.

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

Ala-asteikäisten kerhotoimintaa

Keskiviikkoisin 1.–4.-luokkalaisille klo 16–18
Torstaisin 5.–6.-luokkalaisille klo 16–18. 
Tuunauskerho, tehdään vanhasta uutta. 

Kerhot kokoontuvat Tyrnävän srk-talossa

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja Lukkarilta 
p. 044 7372 617.

nuorten diakoninen 
palveluryhmä 

Toiminta alkaa to 17.9. klo 
16 Tyrnävän srk-talon tak-
kahuoneessa. Ensimmäi-
sellä kerralla suunnitte-
lemme toiminnan sisältö-
jä ja sovimme syksyn ko-
koontumiskerrat. Terve-
tuloa mukaan kaikki il-
moittautuneet ja muut-
kin nuoret, jotka haluat-
te auttaa tyrnäväläisiä ih-
misiä heidän arjessaan. Li-
sätietoja Salme Kinnunen 
p. 044 7372 631.

Kirkkoherranvirasto 
sekä seurakuntatoi-
mistot kiinni pe 11.9. 
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MuHOKSEn SEuRAKunTAPASTORI 
SIMO PEKKA PEKKAlA

Käsky vaati alun perin sitä, että kun tuomarin edessä jotakuta syytettiin ri-
koksesta, syytteen esittäjän ja todistajien oli puhuttava ehdottomasti totta. 
Raamatun aikoihin ei ollut poliiseja eikä virallisia syyttäjiä, joten syytteen 
esittäminen ja todistaminen oli jokamiehen pyhä velvollisuus. Käsky ei kui-
tenkaan estänyt väärinkäyttöä, mistä on monia todistuksia Raamatussa. Yk-
si esimerkki on Jeesuksen oikeudenkäynti.

Rehellinen ja puolueeton oikeuslaitos on kansakunnan selkäranka. Voim-
me joutua joskus oikeuteen kutsuttuina todistamaan lähimmäisestämme. 
Silloin kädessämme saattaa olla toisen ihmisen tuomitseminen tai vapaut-
taminen. Tämä ei ole sinänsä ongelma, kristittyinä tiedämme olevamme si-
dotut ehdottomaan totuuteen. Epäoikeudenmukainen tuomio on niin suuri 
vääryys, että jokainen sitä edesauttanut joutuu kerran vastaamaan siitä Vii-
meisen Tuomarin edessä, joka on ehdottoman lahjomaton ja järkkymättö-
män totuudenmukainen. 

Aikojen saatossa kahdeksannen käskyn merkitys on avartunut huomatta-
vasti ja esimerkiksi Martti Luther on katekismuksissaan laajentanut sen viit-
taamaan myös kaikenlaisiin arkielämän tilanteisiin. Kaikenlainen perättö-
mien puhuminen eli valehtelu, luottamuksen pettäminen ja juoruilu on eh-
dottomasti kielletty. 

Lutherin mukaan kymmenen käs-
kyn noudattamiseen ei kuitenkaan rii-
tä vain pahan tekemisestä pidättäytymi-
nen, vaan siihen kuuluu myös hyvän ak-
tiivinen tekeminen ja sen edistäminen: 

meidän on puolustettava lähimmäisiämme, puhuttava hyvää ja pyrittävä tul-
kitsemaan kaikkea parhain päin hänelle. Erityisesti Luther nostaa esille niin 
kutsutun kultaisen säännön: Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, 
tehkää myös te samoin heille.

Miten vaikeaa onkaan rehellisyys ja totuudenpuhuminen! Valitettavasti täs-
säkin toteutuu sama ilmiö, kuin muissa vastaavissa asioissa: me haluamme 
toisilta rehellisyyttä ja totuudenmukaisuutta, mutta katsomme sormiemme 
läpi omia pikku lipsahduksiamme. Perusitsekkyytemme antaa meille ky-
seenalaisen luvan ajatella omaa etuamme. Selittelemme itsellemme päämää-
rän pyhittävän keinot. 

On olemassa ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan osaa pysyä totuudessa ja 
valehteleminen on heille elämäntapa. Kun he sitten huutavat sutta, ei kukaan 
tule apuun. Kun ihminen on valehdellut tarpeeksi kauan, hän saattaa itsekin 
ruveta uskomaan omiin sepitelmiinsä. Kun sukellamme pintaa syvemmäl-
le, joudumme huomaamaan, että sanoilla on elämässämme suurempi valta, 
kuin olemme uskoneet. 

PuuTARHuRI 
RIITTA SAlMI

Kaikki kymmenen käskyä eivät ole mielestäni samanarvoisia. Osa niistä on 
hyvinkin arkisia ja niitä rikkoo helposti. Tätä käskyä tulee helposti rikottua 
ja puhuttua lähimmäisistä pahaa. Jokainen on varmasti joskus rikkonut tä-
tä käskyä. Jotkut käskyistä ovat taas niin itsestään selviä, ettei niitä halua rik-
koa. Esimerkiksi ”Älä tapa” on sellainen. 

Mielestäni kahdeksannen käskyn perusmerkitys on se, ettei oikeudessa saa 
valehdella ja todistaa väärää valaa. Lisäksi 
käsky merkitsee sitä, ettei saa puhua toisesta 
palturia, sillä toisen maineen voi pilata täy-
sin, jos juoruaa perätöntä tietoa. Sekään ei 
ole oikein, jos ei oikaise toisesta kuulemaan-
sa väärinkäsitystä, vaan antaa juorun levi-
tä laajemmalti. Kaikilla juoruilla on yksi hy-
vin samankaltainen piirre: ne eivät ole ikinä positiivisia. Vaikka juoruilla jos-
kus voisikin olla pientä totuuden perää, ehtivät niin sanotut pahat teot suus-
ta suuhun levitessään kertautua ja muuttua moninkertaisesti pahemmiksi. 

Monet ihmiset ovat tehneet elämässään paljon tuhmuuksia ja eläneet raila-
kasta elämää. Silti tuomitseminen ja pahan puhuminen ei kuulu toisille. Ke-
nenkään ei tarvitse leikkiä moraalista tuomaria ja kuvitella olevansa hurs-
kaampi kuin muut. Kuten Matteus Raamatussa mainitsee: ”Kuinka näet ros-
kan veljesi silmässä, jos omassa silmässäsi on hirsi?” Tuskin kukaan pystyy 
täysin synnittömänä tuomitsemaan ja oikaisemaan toisten lähimmäisen te-
koja sekä elämäntapaa. 

Ennen vanhaan pienissä kyläyhteisöissä eläessä kunniallinen maine oli hyvin 
tärkeä ja se vaikutti kaikkeen elämässä naimakaupoista julkiseen asemaan. 
Nykyään täysin puhtaan maineen ja kunnian säilyttäminen ei ole enää se tär-
kein pointti elämässä. Esimerkiksi politiikan saralla valehtelusta kiinni jää-
neet ihmiset pääsevät päättäviin ja johtaviin asemiin. Elämme nykyään isom-
missa piireissä ja asumme laajemmilla alueilla, joten ihmiset eivät välttämät-
tä tunne toisiaan, vaikka asuvat naapuruksina.  Pahan puhuminen ja juorui-
lu on siirtynyt sentraalisantrojen ja kylän ämmien suusta virtuaalisiin yhtei-
söihin, blogeihin sekä juorulehtiin. 

Ihminen on utelias ja työntää aina nokkansa toisten asioihin, hyvässä ja pa-
hassa. Ihmisiä kiinnostavat muiden ihmisten tapahtumat, ehkä siksi ettei hei-
dän tarvitse keskittyä omaan tylsään elämäänsä. En usko, että juoruilu ja pas-
kanpuhuminen ikinä loppuvat. Juoruilu tulee pysymään myös tulevaisuudes-
sa, vain muodot muuttuvat teknologian kehittyessä. Meillä riittääkin miet-
timistä siinä, miten pystyisimme parantamaan tässä suhteessa tapojamme, 
sillä sanat vahingoittavat meitä samalla tavalla ja vielä jopa pahemmin kuin 
fyysinen väkivalta. 

Kristittyinä tiedämme 
olevamme sidotut 
ehdottomaan totuuteen.

En usko, että juoruilu ja 
paskanpuhuminen ikinä 
loppuvat. 

8. ”Älä lausu 
väärää todistusta 
lähimmäisestäsi.”

TeKSTi: maaRiT iTKoNeN
KUVaT: eLSi HUTTUNeN 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.


