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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon epävi-

rallinen pää-äänenkannattaja Kotimaa teki 

keväällä rohkean ratkaisun. Se päätti käyt-

tää voimavaransa laadukkaan painetun lehden 

toimittamiseen. Verkkosivuille keksittiin muuta 

käyttöä.

Kotimaan päätös vaati uskallusta. Aika näyttää, 

mitkä ovat sen seuraukset. Vaikka päätöksen taus-

talla oli taloudellisia seikkoja, täysin päinvastainen 

ratkaisukin olisi ollut mahdollinen eli painetun leh-

den olisi voinut lakkauttaa ja käyttää vapautuneet 

voimavarat verkkopalvelujen kehittämiseen.

Todennäköisesti se olisi ollut kohtalokas virhe. 

Siksi Kotimaan päätökseltä sopii odottaa hyviä 

hedelmiä. Sitä on toteuttamassa pätevä toimitus-

Aatoksia

Kirkon lehdet kulkevat omia polkujaan

Missä äidin ja lapsen 
uskonnonvapaus?
Suomen kouluissa on opetettu us-
kontoa iät ja ajat. Aikoinaan koulu-
laisten uskonnonopetukseen osallis-
tuminen oli pakollista. 

Uskonnonopetuksen vaihtoeh-
doksi kehiteltiin elämänkatsomus-
niminen oppiaine.

Ajat ovat muuttuneet. Uskonnon-
opetus ei ole enää tunnustuksellista. 
Se ei ole toisin sanoen kirkon ope-
tuksen mukaista, mikä on oppiai-
neen kehityksen kannalta hyvä asia. 
Elämänkatsomustietokin lienee ke-
hittynyt alkukangertelujen jälkeen.

Erään ystäväni määrätietoinen ala-
asteikäinen poika halusi vaihtaa us-
konnonopetuksesta elämänkatsomus-
tietoon. Opettaja kertoi äidille, ettei 
lapsi voi osallistua elämänkatsomustie-
don tunnille, mikäli lapsi ja hänen äi-
tinsä kuuluvat kirkkoon. Alle 15-vuo-
tiaan lapsen äidin ja lapsen oli siis opet-
tajan mukaan erottava kirkosta, jotta 
lapsen tahto voisi toteutua. Lapsi pysyi 
keskustelujen jälkeen kannassaan ja äiti 
erosi vastentahtoisesti kirkosta.

Toinen tapaus sattui muutamaa 
päivää myöhemmin. 

Tulkitsivatko opettajat perusope-
tuslakia molemmissa tapauksissa op-
pilaan uskonnonvapauden kannalta 
mielivaltaisesti? Laista käy ilmi, että 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulu-
maton voi huoltajan ilmoitettua asi-
asta osallistua uskonnonopetukseen.

Samanhan täytyy päteä myös toi-
sin päin. Kirkkoon kuuluvan täytyy 
voida osallistua huoltajien pyynnös-
tä et:n opetukseen. Missään lain koh-
dassa ei oppilaan tai huoltajan edelly-
tetä eroavan kirkosta, jotta lapsi voisi 
saada et:n opetusta.

Laissa sanotaan myös, että uskon-
nolliseen yhdyskuntaan kuulumaton 
oppilas voi huoltajan pyynnöstä osal-

listua myös sellaiseen uskonnon ope-
tukseen, joka oppilaan saaman kasva-
tuksen ja kulttuuritaustan perusteel-
la vastaa hänen uskonnollista katso-
mustaan.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan 
kuuluvan on voitava huoltajan pyyn-
nöstä osallistua et:n opetukseen 
eroamatta yhdyskunnasta.

Edellä mainituissa surullisissa 
esimerkeissä tietämättömät opetta-
jat taisivat rikkoa paitsi perustuslais-
sa taattua yksilönvapautta, myös us-
konnonvapauslakia. 

Maailma muuttuu kulttuurisessa ja 
myös uskonnollisessa mielessä. Enää ei 
ole syytä mustavalkoiseen ajatteluun. 
Oppilaille on taattava mahdollisuus 
– riippumatta heidän uskonnollisesta 
taustastaan – halutessaan nauttia us-
konnon tai et:n opetuksesta. On myös 
tärkeää, ettei koululaitos edes tahatto-
masti riko laissa taattua uskonnonva-
pautta. 

Ongelmassa on mielenkiintoisin-
ta se, että tiedustellessani asiaa Ou-
lun kaupungin opetustoimen johtajal-
ta hän päätyi samaan tulkintaan kuin 
kyseiset opettajatkin. Onkohan edellä 
kuvailemani tulkinta kovinkin yleinen 
suomalaisissa kouluissa?

Juha Valppu
Tuiran seurakunnan kappalainen

3.9.2009

Valikoitua vapautta
”Tähän asti olen hämmästellyt sitä, että 
niin sanottu vapaa-ajattelu ei vaikuta kovin 
vapaalta, vaan usein uskonnollisia ääriliik-
keitäkin dogmaattisemmalta. Valtionkirk-
ko lymyää joka nurkan takana ja uskonto 
aiheuttaa pahan allergian. Vaikka kirkko 
tekisi hyvää, sillä on määritelmän mukaan 
joka tapauksessa ketunhäntä kainalossa.

Luettuani Vihreästä Langasta Vapaa-
ajattelijain liiton puheenjohtajan Jussi K. 
Niemelän mietteitä on pakko hiukan tar-
kistaa kantaani. Paljon tämän vapaam-
maksi ei ajattelu taida päästä. Niemelä ei 
nimittäin tyydy vastustamaan vain us-
konnonopetusta, vaan tekisi koko kou-
lunkäynnistä vapaaehtoista. Koululaitos 
ja armeija edustavat hänelle absoluuttis-
ta pahaa. Hän ei ylipäänsä voi sietää sitä, 
että ihminen pakotetaan tekemään jota-
kin, mitä tämä ei halua. Todellinen indi-
vidualisti siis.

Vaikka vastustaakin armeijaa pakko-
valtana, Niemelä toivoisi Suomen liittyvän 
Natoon. Islam on hänestä niin militantti 
uskonto, ettei sen kurissa pitämiseen auta 
puhe. Kolmannen maailman heikkojen ih-

misten pelastamiseen tarvitaan keppiä. Li-
beraali militarismi on hyvä lääke liian us-
kovaisten muslimien rokottamiseen. Us-
konnot sortavat ja ovat uhka ihmisoikeuk-
sille. Jos maailma olisi uskonnoton, se olisi 
varmaankin paratiisi.”

Pauli Juusela
Vantaan Laurissa 27. elokuuta

Kuka kysyisi 
ihmisiltä?
”En muuten ole kuullut, että missään 
seurakunnassa tehtäisiin systemaatti-
sesti kyselyjä siitä, mitä ihmiset kirkol-
ta toivoisivat, vaikka pitäisi viestiä sel-
keästi, että kirkon piirissä ollaan kiin-
nostuneita. Esimerkiksi elinkeinoelä-
mässä isot yritykset tekevät vuosittain 
tuhansia asiakkaiden toiveita ja asentei-
ta kartoittavia selvityksiä. Vähäiset kir-
kon tekemät tutkimukset jäävät nekin 
usein virastojen hyllyille.”

Diakoniajohtaja Matti Helin
Sana-lehdessä 27. elokuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

kunta.

Kirkollinen media uskaltaa uida vastavirtaan 

muillakin tavoilla. Seurakuntalehdet ovat pärjän-

neet suhteellisen hyvin vaikeina aikoina. Monilla 

niistä ilmoitusmyynti on jopa kasvanut. Sivuja on 

lisätty ja väkeäkin on voitu palkata. Esimerkiksi Rau-

han Tervehdys julkaisee tänä vuonna toimitettua 

aineistoa melkein sata sivua enemmän kuin viime 

vuonna. Seurakunnat ovat halunneet näkyä ja kuu-

lua ihmisille.

Sähköinen viestintä ei silti ole jäänyt kirkolta 

unohduksiin vaan sitä on kehitetty ja kehitetään 

yhä monin eri tavoin.

Painettujen lehtien kehittäminen ja niihin inves-

toiminen kirkollisessa viestinnässä ei silti kerro van-

hanaikaisuudesta. Se voi olla pikemminkin merkki 

edellä kulkemisesta.

Täytyy näet muistaa, että painetulla lehdellä on 

vielä toistaiseksi yksi ylivoimainen etu sähköisiin 

verkkopalveluihin ja -lehtiin verrattuna: painettu 

lehti voidaan tuoda ihmiselle, mutta sähköinen pal-

velu pitää aina itse hakea. Toiseen riittää passiivi-

suus, toiseen tarvitaan aktiivisuutta.

Vaikka aktiivisuus tarkoittaakin vain muutamaa 

napin painamista, voi se käytännössä olla vuoren 

korkuinen este sanoman lähettäjän ja vastaanot-

tajan välissä. 

Niin kauan kuin tätä vuorta ei onnistuta madal-

tamaan, kannattaa painokoneisiin sijoittaa rahaa.
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Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi sitoutui Jyväskylän 
Kirkkopäivillä Kättä päälle -so-
pimuksella tukemaan tavoitetta 
saada jokaiseen pohjoisen seura-
kuntaan vähintään yksi niin sa-
nottu maallinen, nuoria lähel-
lä oleva ennakkoäänestyspaikka 
seuraavissa seurakuntavaaleissa 
marraskuussa 2010. 

Sopimuksen tehnyt piispa ha-
lusi kertoa näin, että kirkko on 
valmis kuuntelemaan tarkasti 
nuoria ja lisäämään heidän vai-
kutusvaltaansa. 

Nuorten keskuksen vt. kam-

Äänestäminen helpoksi nuorille

Jyväskylässä sopimusta solmineet nuoret Amanda Kaura, Saara Antturi ja Christina 
Elving-Andersén lupasivat puolestaan äänestää vaaleissa ja kertoa vaaleista toisille 
nuorille. 

panjapäällikkö Kari Kanala toi-
voo, että piispa Salmen lupaus in-
nostaa myös muita hiippakuntia 
toimimaan samoin. Viime vaa-
leissa vain murto-osassa seura-
kuntia oli maallinen äänestys-
paikka.

Kanalan mielestä koulu oli-
si yksi hyvä äänestyspaikka, kun 
16-vuotiaat saavat äänestää en-
simmäistä kertaa seurakunta-
vaaleissa.

Kirkkoherra Leila Ikonen ar-
vioi, että Tyrnävän kaltaises-
sa maalaisseurakunnassa ei ole 
suurta väliä, onko äänestyspaik-

Nan i  Hä r kö n e n

Uudet verkkosivut 
eivät ole päällekkäisiä, 
vakuutetaan Oulun 
seurakuntayhtymästä

Oulussa voi syksystä alkaen ryh-
tyä vapaaehtoiseksi kahdella 
verkkosivustolla: Suurella Sydä-
mellä-sivustolla ja Oulun Setle-
mentin Vares-hankkeen sivus-
tolla.

Ouluun kaksi vapaaehtoistyöpankkia
Molemmilla verkkosivuilla on 

vapaaehtoistyöpankki, josta ha-
lukkaat voivat valita itselleen so-
pivia tehtäviä. 

Onko resurssien tuhlausta pe-
rustaa kaksi eri palvelua, jotka 
ovat lähes samankaltaisia?

Oulun seurakuntayhtymän 
Yhteisten seurakuntapalvelujen 
johtaja Jouni Riipinen ja diakoni 
Heikki Kaikkonen vakuuttavat, 
että samankaltaisuudesta huoli-

matta kaksi erillistä verkkosivua 
on hyvä ratkaisu.

Riipinen kiteyttää Suurella 
Sydämellä -verkon idean: Tar-
koituksena on kartoittaa seura-
kuntien vapaaehtoistyöntekijät ja 
hallita tietoa heistä. Sivulle koo-
taan tietoja muun muassa vapaa-
ehtoisista, vapaaehtoisten vakuu-
tusturvasta ja palkitsemisesta. 

Sivuilla on linkitykset toisiin-
sa. Jos joku ei löydä mieleistän-
sä tehtävää Suurella Sydämellä 
-sivulta, hän  voi siirtyä Vares-
hankkeen sivulle ja päinvastoin.

Vareksen sivuilla ilmoitta-
vat tehtävistään muun muassa, 
Oulun seudun sosiaali- ja ter-
veysjärjestöt, Oulun kaupunki 
ja muutama lähikunta, mutta ei 
Oulun seurakuntayhtymä.

Suuren sydämen 
ilme uusitaan
Kaikkosen mukaan seurakun-
tayhtymä ei saa tulevaisuudessa 
yhtään vapaaehtoista, jos Suu-
rella Sydämellä -hankkeeseen ei 
mennä mukaan. Tällä verkko-
sivulla tehtävät ovat lähes aina 
yksinkertaisia ja jäävät muuta-
maan kertaan. Näin vapaaehtoi-

sen on helpompi astua mukaan 
seurakuntien toimintaan. 

– Suurella Sydämellä -hank-
keen idea on värvätä nuoria ai-
kuisia, jotka elämäntilanteensa 
vuoksi eivät voi sitoutua isoihin 
juttuihin, Riipinen sanoo.

Sivun ilme muokataan nuoril-
le sopivaksi. Nyt se sopii lähinnä 
ikääntyneille.

Sivulla värvätyn vapaaehtoi-
sen perehdyttäminen on Kaik-
kosen ja Riipisen mukaan yksin-
kertaista. Vapaaehtoista haas-
tatellaan kaksi tuntia ja hänelle 
annetaan tietoisku seurakuntien 
vapaaehtoistyöstä.

Seurakuntayhtymällä  on pe-
rehdytys myös vaativimpiin teh-
täviin. Tällöin koulutus kestää 
kauemmin. 

Naapurit voivat 
hypätä verkkoon mukaan
Suurellä Sydämellä -verkkosivul-
la on valtakunnallinen osio. Seu-
rakunnat, myös Oulun seurakun-
tayhtymä, rakentavat sivulle omia 
alasivujaan. Oulun osioon voi-
vat naapuriseurakunnat perustaa 
omia alasivujaan maksua vastaan.

– Valtakunnallisesti Suurella 

Vapaaehtoiseksi netissä
Suurella Sydämellä on netissä oleva vapaaehtoistyöpankki. Sivuilta 

löytää eri kaupungeissa tarjolla olevia vapaaehtoistöitä. Vapaaeh-

toistyöpaikkoja tarjoavat ev.lut. seurakunnat sekä yhteistyökump-

panit. Tehtäviin ilmoittautumiseen tarvitaan vain sähköpostiosoi-

te ja puhelinnumero.

Oulun Setlementin hallinnoima Vares-hanke järjestää eri vapaa-

ehtoistoimijoille perus- ja joskus myös jatkokursseja. Jatkokursseja 

pitävät myös Vares-hankkeeseen kuuluvat osapuolet. Koulutus on 

avoin kaikille Vareksen toimijoille. Tällä tavalla osapuolten ei tar-

vitse aina itse kouluttaa vapaaehtoisiaan vaan työn voi jättää Va-

reksen tehtäväksi.

Vares ei itse osallistu käytännön vapaaehtoistyöhön vaan värvää 

vapaaehtoisia verkkosivullaan.

ka kirjasto vai kirkko.
– Mihinkään ”diskoon” tääl-

lä ei tarvitse äänestyskoppia pys-
tyttää, sillä nuoret oppivat meillä 
tuntemaan kirkon rippikoulussa. 
Jos he haluavat vaikuttaa vaaleis-
sa, kirkon portaat eivät ole heil-
le ”liian korkeat” tulla äänestä-
mään. Kirkko on keskellä kylää.

Ikonen huomauttaa kuiten-
kin, että suurissa kaupungeissa 
todellisuus on erilainen ja siksi 
piispan tekemä sopimus on pe-
rusteltu.

Riitta hiRVoNeN

Sydämellä on tarkoitus luoda ko-
ko kirkon vapaaehtoistyölle yhte-
näinen ilme kautta Suomen Siio-
nin, Kaikkonen sanoo.

Riipisen ja Kaikkosen mukaan 
vapaaehtoiseksi tarjoutuva ei ai-
na löydä tehtäviä,  vaikka klikkai-
si molempia sivuja. Kysyntä ei aina 
vastaa tarjontaa eikä tälle tosiasial-
le mahda mitään. Joskus huoma-
taan, etteivät tehtävät sovi avuntar-
joajille. Ihmiset hakeutuvat hana-
kasti tehtäviin, joihin heistä ei ole.

Oulun yhteinen kirkkoneuvos-
to myönsi keväällä Suurella Sydä-
mellä -hankkeelle 4 500 euroa. 
Käyttökustannuksiin on myön-
netty 3 000 euroa. Kirkkohallitus 
osallistuu käyttökustannuksiin.

Keväällä ei sen sijaan myön-
netty varoja Suurella Sydämellä 
-verkkosivun markkinointiin. 
Eikö rahaa muistettu pyytää? 

Kaikkosen mukaan ensin 
katsotaan, millainen sivusto 
on. Vasta sen jälkeen ryhdytään 
markkinoimaan sitä. Sivusto 
otetaan Oulussa käyttöön syk-
syllä ja markkinointi aloitetaan 
loppuvuodesta.

pekka heliN
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Uskon hyppy ja komiat kellot
Jumalan olemassaoloa on vaikeaa aukot-
tomasti kiistää tai todistaa. Molemmissa 
vaihtoehdoissa asian pohdiskelija tarvit-
see uskon hyppyä viimeistelemään näkö-
kantansa.

Vaikka en ole mikään kiihkouskovai-
nen, kuulun niihin, jotka ovat päättä-
neet uskoa Korkeimpaan voimaan. On 
myös luontevaa olla seurakunnan jäsen, 
koska näin tulee johonkin kuulumisen 
tunne. Olen valinnut ev.-lut. seurakun-
nan jäsenyyden, mutta mielestäni kukin 
voi olla jäsenenä missä ikinä lystää, kun-
han vain kyse on laillisesta toiminnasta.

Seurakunnalta olen aina saanut laa-
dukkaat kirkolliset palvelut, eikä ole 
tarvinnut kulkea vapaamatkustajana. 

On myös lohdullinen ajatus, että joskus 
sen vihoviimeisen valssin jälkeen, kellot 
soivat komiasti, ja matka puupalttoos-
sa maan poveen hoituu asiallisen arvok-
kaasti.

Seurakunta ei ole täydellinen. Sitä 
ei kai kukaan väitä. Mutta kannattaa 
silti tarkkaan harkita ennen kuin pai-
naa eronappia jonkin sivuseikan takia. 
Kirkosta eronneille, ja sitä mielessään 
harmitteleville vinkiksi se, että voi si-
tä liitttymisnappiakin painaa.

Juha häkkilä
Mr. Tango 2009 Oulu
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Rauhan Tervehdyksessä 20.8. oli Maata 
kiertelemässä -artikkeli kristittyjen ase-
masta Iso-Britanniassa ja pääministeri 
Brownin kommentteja uskonnosta työ-
paikoilla.

“Kristittyjen ei tarvitse piilotella 
uskoaan.”

Olen täysin samaa mieltä. Mutta vain 
siihen pisteeseen asti, missä vakaumus 
alkaa haitata työtä, johon uskovainen on 
palkattu.

Jutun kolmesta esimerkistä syrjin-
nästä työmaailmassa kaksi oli täysin ty-
periä: Miten joku voi ajatella, että vää-
ryys on tapahtunut, kun lapsen hoitaja 
saa potkut yritettyään käännyttää hoi-

dokkiaan omaan uskoonsa?
Miten jonkun mielestä voi olla epä-

oikeudenmukaista, että valtion virka-
mies maistraatissa menettää työnsä, 
koska kieltäytyy hoitamasta virkaan-
sa?

Nämä eivät ole esimerkkejä uskon-
nollisesta syrjinnästä vaan huonoista 
työntekijöistä. Jos nämä olivat vakuut-
tavimmat esimerkit, mitä kristillinen 
uutistoimisto oli saanut aiheesta kerät-
tyä, britti-kristityillä ei oikeasti taida ol-
la mitään hätää työpaikoillaan.

Juha himanka
Oulu

Kristityillä ei hätää työpaikoilla

Lukijat ovat kyselleet Rauhan 
Tervehdyksen toimitukselta, 
kuinka lehteä julkaisevan yhdis-
tyksen päätöksenteko toimii ja 
onko riviseurakuntalaisilla mah-
dollisuutta osallistua siihen.

Rauhan Tervehdys ry on yhdis-
tys, jonka jäseninä on ev.-lut. seu-
rakuntia. Yhdistyksellä on vuo-
sittain kaksi sääntömääräistä ko-
kousta, joihin jäsenseurakunnat 
lähettävät edustajansa tekemään 
päätöksiä.

Edustajien määrä riippuu seu-
rakuntien jäsenmääristä. Seura-
kunta voi lähettää kokoukseen 
yhden edustajan jokaista alkavaa 
5 000:ttä jäsentä kohti, mutta ei 
kolmea enempää. Edustajat va-
litsee seurakunnan kirkkoneu-
vosto, Oulussa yhteinen kirkko-
neuvosto.

Osa seurakunnista valitsee 
edustajat erikseen jokaiseen ko-
koukseen, osa taas valitsee edus-
tajat koko vuodeksi.

Kuka päättää ja 
miten?

Rauhan Tervehdys ry:n toi-
mintaa säätelee yhdistyslaki. Sik-
si edustajien valintaa ei ole juuri-
kaan rajoitettu. Edustajan ei tar-
vitse olla seurakunnan työntekijä 
tai luottamushenkilö.

Halukkuutta kannattaa ilmais-
ta esimerkiksi oman seurakunnan 
kirkkoherralle tai päättäjille.

Jokaisella seurakunnan edusta-
jalla on Rauhan Tervehdyksen ko-
kouksessa yksi ääni. Kokouskutsut 
lähetetään seurakunnille viimeis-
tään 30 päivää ennen kokousta.

Kevätkokous pidetään huhti–
toukokuussa ja siinä käsitellään 
yhdistyksen tilinpäätös.

Syyskokous on syys–loka-
kuussa. Siinä päätetään seuraa-
vaan vuoden talousarviosta, leh-
den tilaushinnasta sekä valitaan 
yhdistyksen hallitus.

Sääntömääräiset kokoukset ei-
vät voi tehdä päätöksiä lehden si-
sällöstä muuten kuin välillisesti 
talousarvion kautta.

Hailuodon seurakunta

Haukiputaan seurakunta

Kiimingin seurakunta

Limingan seurakunta

Lumijoen seurakunta

Kempeleen seurakunta

Muhoksen seurakunta

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Oulunsalon seurakunta

Pudasjärven seurakunta

Siikalatvan seurakunta

Siikasalon seurakunta

Tyrnävän seurakunta

Postia

– Hiippakunnan lähetysjuhlat on-
nistuivat hyvin, kertoo Kempe-
leen kirkkoherra Pekka Rehumä-
ki. Kempeleessä vieraili viime vii-
konloppuna bussilasteittain lähe-
tysväkeä. 

– Me onnistuimme hymyil-
len ja iloiten viemään juhlat lä-
pi, Rehumäki kehaisee seurakun-
nan työntekijöitä ja 200 vapaaeh-
toista.

– Tehtävämme oli palvella vie-
railijoita mahdollisimman hyvin. 
Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä, 
ohjelma oli monipuolista ja aika-
tauluissa pysyttiin, kirkkoherra 
jatkaa.

– Lähetysjuhlille odotettiin 
800–1000 vierasta, ja eri tilai-
suuksien kävijämääräksi enna-
koitiin mitä tahansa kolmen ja 
viiden tuhannen väliltä. Vie-
raiden määrä jäi ehkä alarajal-
le, mutta ohjelma veti, sillä kä-
vijämäärä nousi lähelle viittä 
tuhatta.

– Vierailijoiden määrä riippuu 
niin satunnaisista tekijöistä. Sää 
ei meitä suosinut. Kempelehallin 
suojissa ei kukaan kastunut, mut-
ta moni saattoi jäädä kotiin sadetta 
pitämään, Rehumäki sanoo.

– Vierailijoita oli eniten Toi-
von juhlassa lauantaina, vajaa 
700 henkeä. Sunnuntain piis-
panmessussa oli noin 500 vieras-
ta, konserteissa ja muissa tilai-
suuksissa kolmen sadan molem-
min puolin. Kanavatarjonta tun-
tui kiinnostavan, niissä kävi kai-
kissa melkein täysi tupa. 

Konsertissa oli Rehumäen mu-
kaan paljon nuoria. Omia nuoria 
oli juhlilla paljon myös vapaaeh-
toisina. Vieraina nuoria ei ollut toi-

Kempeleen lähetysjuhlat 
vietiin iloiten läpi

vottua määrää.
Juhlilla esiintyi muun muassa 

Johanna Kurkela, Lähetysseuran 
Amani–kuoro ja rockbändi Tera. 

Vierailijoita tuli Israelista, Kii-
nasta, Nepalista ja Namibiasta.

Menestyksestä huolimatta Re-
humäki ei ollut aivan tyytyväi-
nen juhlien hienosäätöön.

ei rauhaa 
ilman oikeutta
Rehumäellä oli lähetysjuhlilla 
oma suosikkinsa.

- Minua kiinnosti eniten juh-
lien nepalilaisvieras K.B. Roka-
ya. Hän kuuluu Nepalin kansal-
liseen ihmisoikeuskomiteaan, jo-
ka suunnittelee uutta perustusla-
kia yhdessä Aasian kuumimmis-

ta paikoissa, Rehumäki selostaa.
– Nepal on maailmanpoli-

tiikan polttopisteitä siksi, että 
se juuri toipunut pitkästä sisäl-
lissodasta, jossa vastakkain oli-
vat maolaiset ja hallituksen jou-
kot. Rauhasta huolimatta tilan-
ne maassa ei ole vakiintunut, ja 
perustuslain toivotaan rauhoit-
tavan etnisesti kirjavan Nepalin.

Rokaya on myös Suomen lä-
hetysseuran yhteistyöjärjestön 
NCCN:n pääsihteeri. Hän ajat-
telee Rehumäen mukaan jykevän 
vanhatestamentillisesti:  ei ole 
rauhaa ilman oikeudenmukai-
suutta. Ajatus pitää kutinsa tä-
näkin päivänä.

pekka heliN

Pe k ka H e l i n

K.B. Rokaya kertoo Nepalin kuumasta poliittisesta tilanteesta.

Rauhan Tervehdys ry:n jäsenet
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Maata  kiertelemässä Pienille pojille 
oma muskari
Oululainen muskaritarjon-
ta laajenee harvinaisella ta-
valla, kun 10.9. alkaen Kar-
jasillan kirkolla kokoontuu 
ainoastaan pojille tarkoi-
tettu Oulun NMKY:n mus-
kariryhmä. Järjestösihteeri 
Erja Paso-Hietalan mukaan 
NMKY:n poikakuoro Ynnin 
Poikien musiikkileikkikou-
lun tarkoitus on antaa mo-
nipuolista ja tavoitteellista 
musiikin varhaiskasvatusta. 

– Muskaripojat saavat ryh-
mässä musiikillisia elämyksiä 
ja taitoja, jotka muodostavat 
pohjan myöhemmälle mu-
siikkiharrastukselle, Paso-
Hietala sanoo. 

Pelkästään pojille suun-
nattu musiikkileikkikoulu 
on uutta muskarikulttuuria 
Oulussa. 

– Muun muassa Cantores 
Minores -kuoron järjestä-
mästä poikamuskarista saa-
dut kokemukset osoittavat, 
että pienet pojat viihtyvät 
keskenään musiikin parissa, 
Paso-Hietala tietää.

Musiikkileikkikouluun 
ovat tervetulleita 4–6-vuoti-
aat pojat. Lukukausimaksu 
on 85 euroa.
Ilmoittautumiset muskari-
ohjaaja Jenni Koskenkorval-
le viimeistään 7.9. mennessä, 
p. 044 3161 428. 

Lankisesta 
Diak Pohjoisen 
johtaja
Oulun hiippakunnan hiip-
pakuntasihteerinä työsken-
nellyt TM Jouko Lankinen 
on nimitetty Diak Pohjoisen 
yksikönjohtajaksi. Lankinen 
näkee uudessa työssään tär-
keäksi huolehtia, että kilpai-
lutilanteessa diakonia-alan 
peruskoulutus säilyy Poh-
jois-Suomessa.

– Meidän pitää saada 
nuoret kiinnostumaan kir-
kon töistä ja tavoitella ky-
vykkäitä opiskelijoita kou-
lutukseemme. Jotta saamme 
nuoret innostumaan kirkol-
lisista ammateista, oppilai-
toksen on tehtävä yhteistyö-
tä seurakuntien ja tuomio-
kapitulin kanssa.

– Nuorille on tärkeää esi-
merkin ja esikuvien voi-
ma. Mieluinen seurakunnan 
työntekijä on oivallinen idoli 
ja saattaa persoonallaan hou-
kutella useita nuoria kirkon 
palvelukseen, Lankinen to-
teaa.
Yksikönjohtajana toiminut 
Kari Ruotsalainen siirtyy 
Diak Idän Pieksämäen yksi-
kön palvelukseen.  

Ehdotus terveydenhuollon uu-
distuksesta, jota presidentti Ba-
rack Obama ajaa, saa kaupungin-
taloilla vastaansa raivostuneita 
mielenosoittajia ympäri Yhdys-
valtoja. Monet uudistuksen vas-
tustajat huutavat ja heiluttavat 
kylttejä kuulemistilaisuuksissa.

Voimakasta vastarintaa on pi-
detty republikaanien masinoima-
na hyökkäyksenä, jonka tarkoitus 
on vaikeuttaa Obaman asemaa.
Taustalla saattaa olla myös uusi 
uskonnollisen oikeiston joukko, 
jota asiaa tutkinut rabbi James 
Rudin nimittää kristokraateiksi.

Rudinin mukaan kristokraatit 

Kristokraatit Obaman kimpussa
pyrkivät saamaan suuremman vai-
kutusvallan maan asioihin. He ha-
luavat muuttaa Yhdysvallat kristil-
liseksi valtioksi, jossa Jumalan lait 
asetetaan perustuslain yläpuolelle. 
Rudin korostaa, että Jumalan lait 
olisivat sellaisia kuin kristokraatit 
itse ne määrittelevät.

Kristokraatit eivät ole perinteis-
tä uskonnollista oikeistoa. He ovat 
pettyneitä kristittyjen poliitikko-
jen toistuviin skandaaleihin ja mo-
raalittomiin elämäntapoihin. 

Kristokraattien toiminnan ta-
varamerkiksi on muodostunut 
natsisymbolien yhdistäminen 
päättäjiin. Poliitikkojen kuviin 

piirretään viiksiä ja hakaristejä. 
Käsite ’holocaust’ eli juutalaisten 
kansanmurha yhdistetään mel-
kein mihin tahansa, kuten abort-
tikeskusteluun.

Obama on joutunut reagoi-
maan kristokraattien metelöin-
tiin. Pari viikkoa sitten hän ve-
tosi eri uskonnollisiin ryhmitty-
miin, jotta nämä asettuisivat ter-
veydenhuoltouudistuksen taakse.

Presidentti syytti ”eräitä ta-
hoja” väärän todistuksen anta-
misesta”. Tällä hän viittasi kris-
tokraatteihin, jotka ovat väittä-
neet uudistuksen merkitsevän 
aborttien rahoittamista veroilla. 

He ovat myös kertoneet, että uu-
distuksen myötä perustettaisiin 
”kuolemanlautakuntia”, jotka 
päättäisivät, ketkä vanhukset saa-
vat hoitoa ja ketkä jäävät ilman.

Obama on kiistänyt väitteet.
Siitä huolimatta kristokraattien 
sanoma näyttää menevän perille. 
NBC:n gallupin mukaan 50 pro-
senttia vastaajista uskoi väittee-
seen, että verorahoilla tullaan edis-
tämään abortteja. 45 prosenttia us-
koi, että hallitus alkaisi uudistuk-
sen myötä sanella, milloin vanhus-
ten hoitaminen on lopetettava.

RNS / RauhaN teRVehDYS

Australialainen professori 
säväytti Kirkkopäivillä 
väittämällä, ettei diakonia 
alun perin tarkoittanut 
palvelemista.

Perustuuko diakonian virka vää-
rinkäsitykseen? kysyttiin Jyväs-
kylän Kirkkopäivillä elokuun lo-
pussa. Kysymykseen oli vastaa-
massa ”kyllä” australialainen, 
katolinen professori John N. Col-
lins. Hän on tutkinut kreikan-
kielisen diakonia-sanan alkupe-
räistä merkitystä. 

Tutkimuksissaan Collins on 
päätynyt käsitykseen, ettei diako-
niassa ollut alun perin kysymys 
nöyrästä palvelemisesta, vaan 
seurakunnan lähettinä tai val-
tuutettuna olemisesta – eri pai-
koissa kulkemisesta. 

Diakoni oli varhaisen kirkon 
työntekijä ilman laupeudentyön 
merkitystä. Hänen tehtäväkent-
tänsä oli laaja. Siihen kuului myös 
jumalanpalvelusten toimittami-
nen ja sakramenttien hoito, Col-
lins puhui Jyväskylässä.

lähimmäisen rakkaus 
säilytti kristinuskon
Dosentti, diakonian yliopettaja 
Kari Latvus Diakonia-ammat-
tikorkeakoulusta uskoo myös, 
etteivät diakonit keskittyneet 
varhaiskirkossa erityisesti sosi-
aaliseen palveluun. Hänen mu-
kaansa tällainen ajatusmalli syn-
tyi vasta reformaation aikana eli 
noin 1500 vuotta luultua myö-
hemmin.

– Varhaiskirkossa oli usei-
ta seurakunnallisia virkoja, joi-
hin kaikkiin liittyi lähimmäisis-
tä huolehtimista. Vastuu henki-
sestä ja aineellisesta auttamisesta 

Diakonia-sana selitettiin 
uusiksi Kirkkopäivillä

oli tuohon aikaan kaikilla kristi-
tyillä eikä pelkästään yhdellä am-
mattiryhmällä. 

Latvus väittää jopa, ettei kris-
tinuskoa olisi ehkä enää olemas-
sa, mikäli varhaiskirkossa ei oli-
si eletty evankeliumia todeksi lä-
himmäisiä rakastamalla. 

ei pikaisia 
johtopäätöksiä
Kirkon diakonian ja yhteiskun-
nallisen työn johtaja Kalle Kuu-
simäki arvioi, ettei Collinsin 
päätelmiä tarvitse kokea ongel-
malliseksi diakoniatyöntekijöi-
den ammatti-identiteetin kan-

nalta. Hän muistuttaa, että suu-
rimmalla osalla diakoniatyönte-
kijöistä innostus sosiaalis-karita-
tiiviseen työhön lähtee Jeesuksen 
esimerkistä. 

– Muun muassa kertomus lau-
piaasta samarialaisesta on jo var-
hain ollut seurakunnan diakoni-
sen toiminnan innoittaja ja mit-
tapuu.

Kuusimäki toteaa, että kirk-
kojärjestyksen mukaan diako-
nia on kaikkien seurakuntalais-
ten tehtävä. Vaikka vapaaehtoi-
set voivat olla monessa diakonia-
työntekijöiden apuna, tarvitaan 
seurakunnissa myös diakonian 

ammattilaisia. Esimerkiksi mie-
lenterveys- ja päihdetyössä tarvi-
taan diakoniatyöntekijöiden eri-
tyisosaamista.

– Diakoniatyöntekijät ovat seu-
rakunnan diakoniatoiminnan in-
nostajina, kehittäjinä, ohjaajina ja 
toteuttajina korvaamattomia. Nyt 
ei pidä tehdä äkkinäisiä johtopää-
töksiä, vaan keskustelu tutkimus-
tuloksista ja niiden mahdollisista 
käytännön seuraamuksista diako-
nian viran eli niin kutsutun diako-
naatin kannalta tulee käydä kun-
nolla.

Satu lapiNlampi

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

Kirkkopäivillä Jyväskylässä pohdittiin railakkaasti diakoniatyön alkuperäistä sisältöä. Kuvassa Oulun seurakuntayhtymän 
diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto kohtaa kaupunkilaisia Oulussa 2007.  
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Haukiputaan seurakunnassa on haettavana

KANTTORIN SIJAISUUS

ainakin noin vuoden ajaksi alkaen 15.10.2009. Tehtävä 
edellyttää AMK:ssa suoritettua kanttorin tutkintoa tai 
vastaavaa kelpoisuutta. Palkkaryhmä on 502. Tiedustelut 
kirkkoherra Jaakko Kaltakari p. 045 6577 755 ja kanttori 
Hannu Niemelä p. 040 5471 660.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset lähetetään 15.9.2009 
mennessä osoitteella: PL 5, 90831 Haukipudas. Kuoreen 
tunnus ”Kanttorin sijaisuus”. Kirkkoneuvosto

SLS:n afromusiikkiryhmä 

Amani 
etsii tenori- ja bassolau-
lajia sekä perkussionis-
tia. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä p. 040 767 0196

Herättäjän kirkkopyhä: Su 6.9. klo 12 messu Temmeksen kirkossa ja 
Siioninvirsiseurat Eila ja Pasi Törmällä, Haapalassa.

Myyjäiset: La 5.9. klo 9-13 Syysmyyjäiset tulevien Oulun Herättäjäjuh-
lien hyväksi Keskustan seurakuntatalolla. Tarjolla lohisoppaa, lakkasop-
paa ja riisipuuroa, leivonnaisia ja käsityötiä, lättykahvit. Kirpputori.

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 6.9. klo 14 Alueellinen syyskauden 
avaus Oulujoen pappilassa. Su 6.9. klo 17 Herättäjänseurat seurakunta-
lolla, Utajärvi. 

Oulun seudun virsikuoron harjoitukset 7.9. alkaen maanantaisin Kau-
kovainion kappelissa klo 18.30. Myös uudet laulajat ovat tervetulleita 
joukkoomme!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan, Esi-
 rukouksen Ilta. TERVETULOA! 

To 3.8. klo 18 Miestenilta. Pe 4.9. 
klo 18 Hannat, naisten yhteiskris-
tillinen rukouspiiri. Su 6.9. klo 18 
Sunnuntain kokous, Juha Pätsi. 
Ke 9.9. klo 18.30 Alfa-kurssi. To 
10.9.klo 18 Raamattupiiri. Su 13.9. 
klo 18 Sunnuntain kokous, Simi-
lä. Ke 16.9. klo 18.30 Alfa-kurssi. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 6.9. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS 

Vierailijana pastori Viktor Blishik 
Ukrainasta

Ke 9.9. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

”Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu” Ps. 23:1

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 4.9. klo 19 LIFT– ilta. Su 6.9. klo 11 Ehtool-
lisjuhla, Markku Tossavainen, srk-kuoro. 
Perhelounas tilaisuuden jälkeen. Su 6.9. klo 18 
Israel-ilta, Mirja ja Halvor Ronning, Outi-Mari 
Karppinen ja Suoma Levy. Ke 9.9. klo 19 Sana 
ja rukous, Pasi Markkanen, Saara Vähäaho. 
TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Mirja ja Halvor 
Ronning 

Israelista 

Oulun 
Helluntaiseurakunnassa 

6.9.2009 
klo 18.00 

Kahvio avoinna! 

Su 6.9. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat. Tervetuloa!

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymän yhteisten seurakunta-
palvelujen yksikössä on haettavana

SAIRAALASIELUNHOITAJAN 
VIRKA

Oulun kaupungin mielenterveysyksiköiden osastoille
sijoituspaikkana sielunhoidon erityispalvelujen sairaalatiimi

SAIRAALASIELUNHOITAJAN 
VIRKA

Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrisen klinikan osastoille
sijoituspaikkana sielunhoidon erityispalvelujen sairaalatiimi

LAPSI- JA PERHETYÖN 
DIAKONIAN VIRKA

sijoituspaikkana lapsi- ja nuorisotyön erityispalvelujen tiimi

SOITTOKUNNAN TOIMINNAN-
OHJAAJAN VIRKA

sijoituspaikkana lapsi- ja nuorisotyön erityispalvelujen tiimi

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkoihin päättyy 24.9.2009 klo 15.

Siikasalon seurakunta hakee 

LASTENOHJAAJAA 
Seurakuntamme hakee Vihannin kappeliin lastenohjaajaa toistai-
seksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhde alkaa sopimuk-
sen mukaan. Edellytämme, että olet evankelis-luterilaisen kirkon 
jäsen ja että sinulla on lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai sitä 
edeltävät vastaavat opinnot. Hakemukset on jätettävä 18.9.2009 
mennessä osoitteella Siikasalon seurakunta, kirkkoneuvosto, 
Onnelantie 8, 86400 Vihanti, kuoreen merkintä ”Lastenohjaaja”.

Lisäksi seurakunnassamme on haettavana lastenohjaajan äitiys-
loman sijaisuus loka-marraskuulta 2009 alkaen. Huomioimme 
valinnassa myös epäpätevät. Hakemukset viimeistään 14.9. osoit-
teella Siikasalon seurakunta, Ruukin kappeli, Heikikuja 2, 92400 
Ruukki. Kuoreen merkintä ”Lastenohjaaja”.

Katso tarkemmin Kotimaa 3.9., www.siikasalo.fi  tai www.mol.fi .

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

Tänään Opiskelijailta klo 19 Matti Silvo-
la: SL. 21:2. Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

To 3.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua. Pe 4.9. 
klo 18.30 Varkki-ilta Martimäellä Limingassa. 

La 5.9. klo 10-15.30 Yksi Sydän – Vapaakirkkopäivä, klo 18 Yksi sydän – yleisö-
tilaisuus, Merja Pitkänen, Kristian Vilkman, nuoret. Su 6.9. klo 11 Ehtoolliskirkko, 
pyhäkoulu & Saint`s club, Risto Wotschke, Kristian Vilkman. Ti 8.9. klo 13 Päiväpiiri. 
Ke 9.9. klo 18 Nuortenilta. 19.-20.9. evankelista Peter Youngren Kanadasta. Terve-
tuloa! www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Su 6.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 7.9. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto alkaa klo 18.00. SYDÄMELLISESTI TERVE-
TULOA!

Paikkoja avoinna

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 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

Testaamme painojälkeä

    Kellonkartano 2009:   
         




























         Tervetuloa Kellonkartanoon! 

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  3.9.2009 

2 palstaa x noin 100 mm, värillinen ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
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Kotimaa on luottanut yli 100 vuotta tehtäväänsä 
kristillisyhteiskunnallisena lehtenä Suomessa. 
Se on entistä selkeämmin kirkon ja sen jäsenen 
puolella. Kotimaa uskoo kirkkoon, jossa on 
erilaisia liekkejä, mutta valo on yksi.

Kotimaa uskoo journalismiin. Se kertoo epäkoh-
dista ja herättää keskustelua, mutta tuo esille 
myös kaikkea hyvää, mitä seurakunnista löytyy.

Tuntuuko sinusta,
 että tiedon välitys on yksipuolista, tai että se on pinnallista 
 ja kaukana tavallisen seurakuntalaisen arvomaailmasta?

TILAAJA-
LAHJAKSI

TI
LA

U
SK

U
PO

N
KI

Va
st

au
sl

äh
et

ys
Tu

nn
us

 5
00

15
82

00
00

3 
HE

LS
IN

KI

KO
TI

M
AA

M
AK

SA
A 

PO
ST

I-

M
AK

SU
N

Ta
rjo

us
 o

n 
vo

im
as

sa
 3

0.
9.

20
09

 a
st

i j
a 

ko
sk

ee
 v

ai
n 

uu
si

a 
ti

la
uk

si
a.

 O
so

it
et

ie
to

ja
 v

oi
da

an
 

kä
yt

tä
ä 

ja
 lu

ov
ut

ta
a 

su
or

am
ar

kk
in

oi
nt

it
ar

ko
it

uk
si

in
 h

en
ki

lö
tie

to
la

in
 m

uk
ai

se
st

i.

K
yl

lä
, k

iit
os

!
Ti

la
an

 K
ot

im
aa

-l
eh

de
n 

IT
SE

LL
EN

I 
TA

I 
LA

HJ
AK

SI
 e

ri
ko

is
ta

rj
ou

ks
en

a 
VA

IN
 2

7,
50

 €
/5

 k
k.

Sä
äs

tä
n 

21
,5

0 
€

 (
no

rm
. 4

9 
€

)!
Li

sä
ks

i s
aa

n 
ti

la
aj

al
ah

ja
ks

i S
uo

la
 a

ik
ak

au
sk

ir
ja

n  
(a

rv
o 

8,
50

 €
)

se
kä

 k
ät

ev
än

 s
ää

as
em

an
 (

ar
vo

 2
9,

00
 €

).

Ti
la

us
 o

n 
m

ää
rä

ai
ka

in
en

 ja
 lo

pp
uu

 a
ut

om
aa

tt
is

es
ti

 ja
ks

on
 lo

pu
tt

ua
. T

ila
us

 a
lk

aa
 s

eu
ra

av
as

ta
 

m
ah

do
lli

se
st

a 
nu

m
er

os
ta

. V
oi

t 
ja

tk
aa

 h
el

po
st

i t
ila

us
ta

si
 o

tt
am

al
la

 y
ht

ey
tt

ä 
til

aa
ja

pa
lv

el
uu

m
m

e.
 

Ni
m

i

Lä
hi

os
oi

te
  

Po
st

in
ro

 ja
 -

to
im

ip
ai

kk
a 

 

Pu
he

lin
 (

m
yö

s 
su

un
ta

) 
 

Sä
hk

öp
os

tio
so

ite
  

Al
le

ki
rjo

itu
s

Ti
la

aj
a/

m
ak

sa
ja

Le
ik

ka
a 

irt
i k

at
ko

vi
iv

aa
 p

it
ki

n 
ja

 p
os

ti
ta

. 
Po

st
im

ak
su

 o
n 

m
ak

se
tt

u 
pu

ol
es

ta
si

.

Ni
m

i

Lä
hi

os
oi

te
  

Po
st

in
ro

 ja
 -

to
im

ip
ai

kk
a 

 

Pu
he

lin
 (

m
yö

s 
su

un
ta

) 
 La
hj

at
ila

uk
se

n 
sa

aj
a

. Suola aikakauskirja 
  (arvo 8,50 €)

. Sääasema
  (arvo 29,00 €)

Nyt 5 kk
VAIN 27,50 €

Säästät 21,50 €
Toimi nopeasti!

Tarjous on voimassa vain syyskuun ajan! 
Edut yhteensä 59 €!

Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen,
saat kerran viikossa valtakunnallista 
tietoa, raportteja kirkon ja yhteiskunnan 
ytimestä. Löydät hyvin kerrottuja 
juttuja ja tarinoita sekä ratkaisumalleja 
ajan haasteisiin.

Nyt edulliseen 

tarjoushintaan  

27,50 €/5 kk.

SR
K

Katja Ståhl: Aikuisen 
täytyy olla kosketuksissa 
omiin tunteisiinsa 
ymmärtääkseen lastansa.

Naisten alkoholin kulutus on li-
sääntynyt ja naiset juovat aiem-
paa selvästi humalahakuisem-
min, kertoo tuore Terveyden ja 
hyvinvointilaitoksen juomatapa-
tutkimus.

– Juomalla tukahdutetaan tun-
teet tai oikeastaan se tyhjiö, jos-
sa tunteet pitäisi olla. Johan lähtee 
grogilla estot ja tunne siitä, ettei 
minua ikuista seinäruusua huo-
mata, Talent-tuomarina tunnet-
tu, Apulanta Oy:tä johtava Katja 
Ståhl pohti viime viikolla nuorten 
juomisen syitä Oulun seudun am-
mattiopiston Myllytullin yksikös-
sä järjestetyssä NICEet-Special-ta-
pahtumassa.

Pelkästään naisille tarkoite-
tuissa bileissä juontajana vierail-
lut Ståhl, kahden pienen lapsen 
äiti, peräsi vanhempien vastuuta 
nuorten juomisesta. 

Ståhlin mielestä on tärkeää, 
että kodeissa näytetään tunteita.  
Vanhempien täytyy olla koske-
tuksissa omiin tunteisiinsa, jot-
ta he voisivat ymmärtää lapsiaan.

– Jos itse ei uskalla tuntea mi-
tään, on vaikea kuulla ja ymmär-
tää, mitä toiselle oikeasti kuuluu 

Juominen täyttää tunteiden tyhjiön
tai aistia ylipäänsä mitään vivah-
teita toisesta.

Ståhlin omassa kodissa lapset 
saavat näyttää niitä tunteita ”jot-
ka he parhaaksi näkevät”.

– Minun tehtäväni on katsoa, 
mihin nuo tunteet kohdistuvat, 
espoolaisäiti sanoo.

 
tunteet piilossa 
pitkän ajan 
Ståhl pelkää, ettei häntä edeltä-
villä sukupolvilla ollut mahdol-
lisuutta tunteille, kun ”Kannak-
selle oli painuttava joka tapauk-
sessa”, kuten hän kuvailee.

– Sodan jälkeen ryhdyttiin 
jälleenrakentamaan Suomea, 
eikä vieläkään ollut aikaa tun-
teille ja tunteilla. Nyt taas tilan-
ne on aivan päinvastainen. Ny-
kypäivän lapset ja nuoret voivat 
keskittyä liiaksikin siihen, mil-
tä mikäkin tuntuu. Sekaisinhan 
siitä menee, ja vanhemmat ei-
vät uskalla tuottaa pahaa miel-
tä lapsilleen.

Ståhlin mielestä ”vanhem-
pien on pidettävä kakaristaan 
huolta tiukalla otteella”. Hän 
ei pelkäisi myöskään myön-
tää ääneen, että kasvattaminen 
on mennyt häneltä välillä päin 
mäntyä.

– Otan mielelläni vastaan 
kommentteja lasten kasvattami-
sesta.

Viina tekee 
aikuisemman olon 
Oulun kaupungin päihdetyön ke-
hittäjä Sari Vatjus-Anttila huo-
mautti naisten bileissä, että tytöt 
juovat myös ollakseen tasavertai-
sia poikien kanssa. Humala ei ole 
enää pelkästään miesten reviiriä.

– Nuoret juovat myös siksi, että 
olisi aikuisempi olo, totesivat Vat-
jus-Anttilan ja Ståhlin kanssa tilai-
suudessa keskustelleet nuoret Tii-
na Ranta ja Kristiina Räisänen 
Kempeleestä sekä Jenni Nisula ja 

Elisa Klaavuniemi Haukiputaalta.
Nuoret eivät osanneet vastata, 

mitä he tekisivät, jos heidän oma 
lapsensa tulisi humalassa kotiin.

– Mutta mitä enemmän kielle-
tään, sitä enemmän kieltoa uhma-
taan juomalla lisää, tytöt totesivat.

Katja Ståhl uskoo, että ani har-
va nuori myöntää juovansa liikaa. 

– Näin on. Liiallista käyttöä ja 
vaikeuksissa olemista on vaikea 
tunnustaa itselleen, nuoret vahvis-
tivat. 

Riitta hiRVoNeN

Oulun seurakuntayhtymän oppi-
laitospalvelu osallistui NICEet-Spe-
cial-tapahtumaan markkinoimalla 
siellä muun muassa Elossa.fi.-sivus-
toa. Oppilaitosdiakoni Salla Tuo-
minen halusi kertoa tilaisuuteen 
osallistuville nuorille, ettei sellais-
ta mieltä askarruttavaa kysymystä 
ole olemassa, mitä heiltä, seurakun-
nan työntekijöiltä, ei saisi tulla kysy-
mään. ”Kukaan ei saa olla kysymyk-
siensä kanssa yksin”, Tuominen ter-
vehti opiskelijoita.

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

Katja Ståhl (vas.) ja Sari Vatjus-Anttila keskustelivat nuorten kanssa päihteiden käytöstä Oulun seudun ammattiopiston naisten bileissä.
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LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

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

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

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

§

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Sydämellisesti tervetuloa keskustelemaan 
ajankohtaisista teemoista ja osallistumaan 
yhteisiin ilmastotalkoisiin!

Seminaariohjelma www.kainuunopisto.fi 
ja puhelimitse p. 0207 856 833

Ekumeeninen 
Ilmastoseminaari

Kainuun Opistolla, Paltamossa
17. - 18.9.2009  

”... Jalanjäljissä...”

Kaikille avoin

Tapahtumat

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina Matero

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

Palveluja tarjotaan

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

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

 www.bible.fi   |    PL 54    |     00241  HELSINKI    |    puh 010 838 6520   

Suomen Pipliaseura   

 -  markkinoiden laajin raamattuvalikoima - 

UUSI TESTAMENTTI JA PSALMIT
Trendikkäät retrokannet. 

UUSI TESTAMENTTI  THE BOOK
Aikakausilehden ulkoasu, 
korkealuokkaiset valokuvat.

SUOMI-ENGLANTI  
RAAMATTU
Reunahakemisto, kultasyrjät.
Nahkajäljitelmäkannet, 5 väriä.

MANGAEVANKELIUMI
Aito japanilainen sarjakuva 
Jeesuksen elämästä. 

saatavana myös kirjakaupoista

Pipliaseura

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Testaamme painojälkeä

Oulun seurakuntayhtymässä pi-
dättäydytään toistaiseksi kätte-
lemisestä A(H1N1)-viruksen eli 
niin sanotun sikainfluenssan le-
viämisen estämiseksi. Kättelyä 
vältetään niin jumalanpalveluk-
sissa kuin kaikessa muussakin 
toiminnassa, tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen kertoo. 

Pikkaraisen mukaan seura-
kuntatyö Oulussa jatkuu kui-
tenkin muutoin normaalisti 
f lunssaepidemian odotuksesta 
huolimatta.

– Jos tilanne äityy jossakin 
vaiheessa todella pahaksi, olem-
me valmiita supistamaan muun 
muassa jumalanpalveluksien 
määrää. Tämä on luonnollisesti 
edessä vasta, jos töitä ei saada si-
jaisten avulla järjestettyä.

Kirkollisen lainsäädännön 
mukaan on mahdollista, et-
tä myös maallikot, esimerkiksi 
luottamushenkilöt, toimittavat 
supistetun jumalanpalveluksen, 
Pikkarainen huomauttaa.

Myös Muhoksen seurakun-
nassa vältetään kättelyä sikain-

Käsi taskuun seurakunnissa

fluenssan vuoksi.
– Esimerkiksi kerhojen alussa em-
me kättele entiseen tapaan jokaista 
erikseen, vaan tervehdimme alussa 
sanallisesti kaikkia yhdessä, kirk-
koherra Jouni Heikkinen kertoo 
tämänhetkisestä käytännöstä. 
Siikalatvan seurakunnan juma-
lanpalveluksissa ei ole ollut käy-
täntönä kätellä kirkkovieraita. 

Siksi tautitilanne ei muuta siltä 
osin mitään, kirkkoherra Erkki 
Piri selvittää.

Muutoin Siikalatvan seura-
kunnassa kyllä kätellään ja sitä 
jatketaan totutusti, Piri kertoo ja 
on painottanut alaisilleen huolel-
lista käsihygieniaa.

Riitta hiRVoNeN

w w w.sxc . hu /  J y n  M eye r



9   Nro 27      3.9.2009

Joitain eroja Ruotsin ja Suomen kirkon välillä:
– Kummin ei tarvitse olla konfirmoitu, kaste riittää. Rippileirillä kastettu voi valita kummik-

seen esimerkiksi ystävänsä samalta leiriltä.

– Ruotsin kirkko hyväksyy upotuskasteen.

– Myös kirkosta eronnut kastettu henkilö voi toimia kummina.

– Kouluissa opetetaan uskontotietoa, jossa kaikki uskonnot ovat samanarvoisessa asemassa.

Rauhan Tervehdys vieraili 
Tukholman suomalaisen 
seurakunnan rippileirillä. Kesän 
ainoalla, jolla puhutaan suomea. 
Jätte kiva.

Seurakunnan kesäkoti Norrnäs sijaitsee 40 
kilometriä Tukholmasta. Saariston luonto 
on kaunis, kesäpaikka vanhoine punaisi-
ne puurakennuksineen viehättävä. Ranta-
sauna on kova juttu. Sitä ei monissa Ruot-
sin leirikeskuksissa ole.

”Täällä on kivempaa kuin luulin”
12.30 
Jumalanpalveluksen suunnittelu
Karkkipussi rapisee, jalat vispaavat edes 
takaisin. Aurinko paistaa huoneeseen, 
jossa viisi nuorta istuu ringissä pianon 
ympärillä. 

– Te varmaan huomasitte, että eilen meil-
lä oli tosi yksinkertainen ja lyhyt pitkäper-
jantain leirijumalanpalvelus, pastori Sanna 
Bäckvall herättelee porukkaa.

– Jaa. Joo, joku nuorista heittää.
– Nyt keskitytään riemuun. Päivän saar-

na on tanssi. Me halutaan, että pääsiäisenä 
on tällainen meininki, Bäckvall selittää in-
noissaan ja heiluttaa käsiään ilmassa.

Nuoret ovat kokoontuneet suunnitte-
lemaan leirijumalanpalvelusta. On pääsi-
äispäivän messun vuoro, pastorina toimii 
14-vuotias Aleksi Ruhanen. Paikalla ovat 
myös päivän kirkkoväärti, diakoni, kanttori 
ja vahtimestari.

Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät 
kokeilemaan roolia kirkon työntekijänä. 
Bäckvall puolestaan rukoilee, että osalle roo-
lista tulisi tulevaisuudessa ammatti.

Leiriviikolla sää on ollut harmaa. Sateen 
ropina on nuorilla tuoreessa muistissa, mikä 
näkyy esirukousaiheita mietittäessä.

– Rukoillaan, etteivät loppupäivät olisi 
tällaisia, olisi aurinkoista.

13.30 
oppitunti
Tytöt makaavat viltteihin kääriytyneinä. 
Pojat istuvat nurkassa. Jengi on eloisaa.

Puheensorina vaihtuu lyijykynien suhi-
naan, kun tunti aloitetaan oppimispäiväkir-
jan kysymyksillä: parisuhteen vaiheet, mikä 
Pyhä Henki on?

Rippikouluissa menetelmät ovat muut-

tuneet. Ulkolukua tai kuulusteluja ei enää 
suosita, tietää kesäteologi Sari Lanamäki.

 – Olen ollut Suomessa 13 rippileirillä. 
Niistä puolessa on ollut loppukoe, puoles-
sa oppimispäiväkirja. Lisäksi voi olla lop-
pukeskustelu.

Oppitunnin aiheena on kaste. Kädet nou-
sevat, kun Lanamäki kysyy aiheeseen liitty-
viä asioita. Taululle ilmestyy sanoja nopeas-
ti: valkoinen mekko, kummi, kynttilä, alku-
kristityt.

– Mitkä ovat kummin tehtäviä? Lana-
mäki kysyy.

– Pitääkö sen huolehtia, jos vanhemmat 
kuolevat tai jotain sellaista? kuuluu nurkas-
ta.

Lisää ehdotuksia sataa, mutta kummil-
le kuuluvaa kristillistä kasvatustehtävää ei 
tiedetä.

– Täällä tunnit aloitetaan nollasta. Aina 
ei välttämättä edes tiedetä, että Jeesus on 
osa kristinuskoa, Lanamäki kertoo.

15.00 
Jumalanpalvelus
Neljä nuorta kävelee saliin valkoisissa al-
boissa. Muut istuvat seurakuntana ringis-
sä. Jumalanpalvelus etenee mallikkaasti.

– Noustaan ylös lausumaan yhteinen us-
kontunnustus, Ruhanen ohjaa seurakun-

taansa.
Päivän tanssisaarna lähtee käyntiin 

Bäckvallin johdolla. Varovainen varpail-
laan hiippailu muuttuu ylösnousemisen 
riemuksi ja lauluksi. Hetkessä huone on 
täynnä ilmaan nousevia käsiä ja virsikir-
joja. Lanteet keinuvat ja suunpielet nou-
sevat hymyyn.

15.30 
kirkkokahvit
Ruotsissa noin kolmasosa nuorista konfir-
moidaan. Leirin nuoret ovat pääosin Tuk-
holman suomenkielisen koulun oppilaita, 
siis luokkatovereita. 

Isoset ovat leiponeet suklaapiirakkaa 
kirkkokahveilla tarjottavaksi. Kahvitte-
lun ohessa keskustellaan.

– Valitsin tämän leirin, koska mulle 
suomen kieli on tosi tärkeä. Mutta kyllä 
me sekoitellaankin kieliä, kertoo Johan-
na Blomster.

Pohdiskeleminen ja keskustelut ovat ol-
leet nuorelle tukholmalaiselle leirin mu-
kavinta antia.

– Täällä on kyllä ollut paljon kivempaa 
kuin luulin. Ajattelin, että tämä olisi ollut 
vaan sitä Jumalaa.

maRJo häkkiNeN

Ku va t :  Ma r jo  Hä k k in e n
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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
www.radiodei.fi
Su 6.9. klo 10 messu Oulujoen 
kirkosta. Messun toimittaa 
Antti Leskelä ja saarnan pitää 
Pentti Kortesluoma. Kantto-
rina on Lauri Nurkkala.
Su 6.9. klo 11.25 radiopyhä-
koulun pitää Kirsi Isola. Ai-
heena on lähimmäinen.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta, 
www.radiodei.fi.
Ke 9.9. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Opettaja Marjut Väih-
kösen kolumni.
To 10.9. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Opiskelija Susan-
na Sillanpää kertoo, kuinka 
saa mielekkäästi rytmitettyä 
työn ja opiskelun.

Radio pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 6.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää Kirsi Isola. Ai-
heena on lähimmäinen.
Su 6.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Saloisten kirkosta.
Ke 9.9. klo 17.05 Perhevar-
tissa keskustellaan siitä, että 
mikä auttaa jaksamaan, kun 
lapset ovat pieniä. Vieraina 
lastenohjaaja Maaret Sulka-
la ja äiti Minna Huusari.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 6.9. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Juha Sarkki-
nen ja häntä avustaa Jyrki 
Vaaramo. Urkurina on Mai-
ja Tynkkynen ja kanttorina 
Raimo Paaso. Messussa lau-
laa Oulun Laulu.

Eetterissä

Kontiolahtelainen Nardus-nuori-
sokuoro ja soitinyhtye esiintyvät 
Oulussa Pyhän Luukkaan kappelis-
sa lauantaina 5.9. klo 19 ja Hauki-
putaan seurakuntakeskuksessa sun-
nuntaina 6.9. klo 15. Lisäksi kuoro 
laulaa messussa Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa 6.9. klo 10. 

Kuoron musiikki on seura-
kunnan keskellä soivaa monityy-
listä käyttömusiikkia: virsiä, raa-
mattuaiheisia lauluja, gospelia ja 
afrikkalaisia lauluja. 

Nuorisokuoron rinnalle on 
kehittynyt laulu- ja soitinyhtye, 
jossa on mukana vuosittain noin 
40 aktiivista nuorta laulajaa ja 

Nardus esiintyy Oulussa ja Haukiputaalla
soittajaa. 

Kuoron ja yhtyeen johtajana 
toimii Kontiolahden seurakun-
nan kanttori Tiina Korhonen. 
Kuoron mukana on myös seura-
kunnan nuorisopastori Jaakko 
Muhonen. Hän juontaa molem-
mat konsertit.

Tilaisuuksien kolehtituotolla 
kartutetaan kuoron matkakas-
saa. Palkitun nuorisokuoron tie 
vie ensi keväänä Heinolaan val-
takunnalliseen Ilon kautta -nuo-
risokuorotapahtumaan. Nardus-
laiset esiintyivät myös Oulussa 
Ilon kautta -festivaalissa kaksi 
vuotta sitten.

Kirkon Ulkomaanapu ja 
Suomen Lähetysseura 
haastavat kaikki 
seurakunnat reilujen 
taukojen maaotteluun. 
Tavoitteena on pitää 
mahdollisimman monessa 
seurakunnassa 20.10. 
kahvitauko, jossa juodaan 
Reilun kaupan kahvia ja 
teetä. 

Vuosittain järjestetyllä Reilun kau-
pan viikolla 19.10.–1.11. järjeste-
tään tänä vuonna Reilun kaupan 
maaottelu, johon osallistuvat Suo-
mi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Maa-
ottelussa kilpaillaan siitä, mikä 
maista saa innostettua eniten osal-
listujia ottelupäivän aikana pidet-
täviin reiluihin taukoihin. 

Reilut tauot ovat tapahtumia tai 
tempauksia, joissa käytetään Rei-
lun kaupan tuotteita ja jotka jär-
jestetään maaottelupäivänä 20.10. 
klo 8–20.

Reilun kaupan maaottelu haas-
taa työpaikat, oppilaitokset, ker-
hot, yhdistykset ja muut yhteisöt 
käyttämään Reilun kaupan elin-
tarvikkeita. Kuka tahansa voi jär-
jestää oman reilun tauon ja kut-
sua ystävät ja työkaverit mukaan.

Suomen Lähetysseura ja Kir-
kon Ulkomaanapu kutsuvat eri-
tyisesti kaikki seurakunnat pitä-
mään reiluja taukoja. Myös Rei-
lun kaupan edistämisyhdistyk-
sen projektikoordinaattori Son-
ja Vartiala innostaa seurakuntia 
mukaan kisaan.

Hän muistuttaa, että maaottelu 
on kirkon Vastuuviikolla 18.–25.10.

– Maaotteluun saa helpos-
ti materiaalia Reilun kaupan yh-
distyksestä eli taukojen järjestä-
minen on mielestäni vaivatonta 
ja ennen kaikkea hauskaa, Var-
tiala sanoo.

Seurakunnat haastetaan 
pitämään reilu tauko

Sak ja Suomen 
World Vision ovat mukana
SAK on haastanut pohjoismai-
set palkansaajajärjestöt mukaan 
maaotteluun. Myös Suomen 
luonnonsuojeluliitto on haasta-
nut pohjoismaiset sisarjärjestön-

sä. Suomen World Vision -kum-
mit osallistuvat maaotteluun jär-
jestämällä omia reiluja taukoja. 

Viime vuoden Reilun kaupan 
viikkojen päätapahtumaan Maa-
ilman suurimpaan Reilun kaupan 
kahvitaukoon osallistui yli 52 000 

ihmistä yli tuhannella yksittäisellä 
kahvitauolla ympäri Suomea. Tä-
nä vuonna halutaan vieläkin use-
ampi Reilun kaupan ystävä mu-
kaan ja tehdä Suomesta maaotte-
lun mestari. 

Riitta hiRVoNeN
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Lesken ropo
”Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.”

Fariseuksilla oli oman ymmärryksensä mukaan syytäkin katsoa köyhää, paria pen-
nostaan tuovaa leskeä halveksien: ” tuollaisella uhrillako tuokin raukka luulee kelpaa-
vansa Jumalalle?” Viisaat ja oppineet olivat ymmärtäneet uhraamisen kuten ihmismieli 
sen luonnostaan ajattelee: mitä enemmän uhraat, sen paremman taivaspaikan saat. 

Mitä on uhrimieli? Meille, tämän ajan yltäkylläisyydessä eläville ihmisille on vai-
kea luopua omastamme. Ennen kuin luovumme ansioistamme, haluamme tietää, mitä 
saamme vastineeksi. Jostain syystä uhraaminen, vastikkeetta antaminen, pyyteetön 
hyvän tekeminen, ei oikein sovi nykyiseen ekonomis-yksilölliseen aikaamme.

Kuinka paljon hyväntekeväisyytemme pohjautuukaan vain omaan itsekkyy-
teemme? Jeesus puuttuu ihmisen itsekkyyteen ja ulkokultaiseen käyttäytymiseen suo-
raan  ja kaunistelematta. Fariseukset yrittivät tehdä vaikutusta hyvillä teoillaan huo-
mattavilla uhreillaan. Näinhän on nytkin. Haluaisimme antaa paremman kuvan itses-
tämme kuin olemmekaan. Haluamme, että hyvät työmme näkyisivät ja ne huomattai-
siin. Todellinen auttaminen ja lähimmäinen unohtuu kokonaan.

Jeesus näkee sydämeen ja sanoo: ” Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten sil-
missä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.”

Sitten tulee köyhä leskivaimo, joka panee kaikki rahansa arkkuun. Tällaisen anta-
misen halun synnyttää vain oikea usko, ”usko rakkauden kautta työtä tekee”. 

Ilman uskoa ihmisen on mahdotonta kelvata Jumalalle. Olkoonpa meillä miten val-
tavat lahjat tahansa, joudumme lähestymään Jumalaa tyhjin käsin, armoa kerjäten. Vie-
läkin saamme uskoa, että kaikki syntimme ovat sovitetut Jeesuksen nimessä ja sovin-
toveressä. Uskon kautta meille avautukoon leskivaimon tavoin oikea tärkeysjärjestys: 
Olen saanut niin paljon, kun olen saanut uskon lahjan, kaikki  syntini ovat anteeksi 
annetut. Siksi haluan antaa Jumalalle kaiken, mitä minulla on, nämä vaivaiset lanttini 
ja koko elämäni.

TUOMO KANGAS
Oulunsalon kanttori

14. sunnuntai helluntaista on omistettu lähimmäisen asialle. Aihe on lämmin 
mutta vaativa – olemmehan kaikki toisillemme lähimmäisiä. Evankeliumi-
kirjassa aiheesta todetaan:

”Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylit-
tää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähim-
mäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. 
Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rak-
kauden välikappaleena.”

Päivän evankeliumitekstissä Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja ”katseli, kuinka ih-
miset panivat siihen rahaa”. Rikkaat pistivät arkkuun paljon rahaa. Silti Jeesus kiinnitti 
huomionsa köyhään leskiäitiin joka laittoi kaksi pientä lanttia. Hän sanoi opetuslapsille: 
”Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki 
muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mi-
tä hän elääkseen tarvitsi.”

Temppeliaukiolla oli kolmetoista torvenmuotoista astiaa, joihin uhrirahat laitettiin. 
Myös muista kulttuureista – intialaisista, kreikkalaisista ja juutalaisista – tunnettiin sa-
manlaisia rinnakkaiskertomuksia. Juutalaisuudessa tunnetaan kertomus papista, joka 
kieltäytyi ottamasta lesken lahjoittamia jauhoja lahjaksi. Pappi sai unessa Jumalalta il-
moituksen . ”Älä halveksi leskeä. Hän ei ole antanut mitään vähempää kuin itsensä.”

Kertomus lesken rovosta oli tavallaan Jeesuksen julkisen toiminnan loppuhuipennus, 
sillä heti seuraavan luvun alussa Jeesus lähtee lopullisesti pois Jerusalemin temppelis-
tä, tuon ajan hengelliseltä estradilta. Samalla hän ennustaa ihmetteleville opetuslapsille 
temppelin hävityksen ja vaikeat lopunajat.

Kun Jeesuksen julkisen toiminnan kaari näin sulkeutui ympyräksi, oli selvää, että ris-
tiriita hänen ja hurskaiden lakijuutalaisten välillä oli liian syvä. Kärsimysajan tapahtu-
mien seurauksena kristinusko alkoi lopullisesti revetä irti juutalaisuudesta.

pekka tuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 112:5–9
Ensimmäinen lukukappale 
Ruut 1:8–11, 14–18
Toinen lukukappale Room. 13:8–10
Evankeliumi Mark. 12:41–44 

VK 326:7

Haltuusi uskon koko elämäni,

henkeni, voimani ja tehtäväni.

Oi, siunaa työni kunniaksesi

ja lähimmäisenikin parhaaksi, parhaaksi.

S a t u L a p in lam p i
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– Raamatun mukaan ihminen ei 
elä vain leivästä. Mutta on se toi-
sinpäinkin: ei ihminen elä ilman 
leipää, perustelee Henri Karja-
lainen sitä, mihin Kirkon Ulko-
maanapua tarvitaan.

Karjalainen ja hänen työtove-
rinsa Juho Pahkala ovat Kirkon 
Ulkomaanavun varainhankki-
joita. Heidän tehtävänsä on saa-
da mahdollisimman moni ihmi-
nen sitoutumaan kumppaniksi 
eli säännöllisen kuukausilahjoi-
tuksen antajaksi. 

Kertalahjoituksetkin ovat ar-
vokkaita, mutta kuukausittain tu-
leva tuki auttaa järjestöä suunnit-
telemaan toimintaansa pitkäjäntei-
semmin. Yksityishenkilöiden lah-
joituksia tarvitaan, koska seura-
kuntien Kirkon Ulkomaanavulle 
antama tuki saattaa monista syistä 
pudota merkittävästi.

Välinpitämättömyys 
on surullista
Karjalainen ja Pahkala käyvät eri-
laisissa tapahtumissa kertomassa 
Kirkon Ulkomaanavun toimin-
nasta. Lisäksi he kiertävät ovel-
ta ovelle. Yleensä miehet liikkuvat 
yksin, mutta toisinaan parinakin. 

Henri ja Juho ovat Kirkon Ulkomaanavun kasvot

Yksi ihminen kerrallaan
Silloin he menevät kerrostalossa eri 
rappukäytäviin ja tapaavat kierros-
ten välillä pihalla. Samalla he vaih-
tavat muutaman sanan.

Tähän mennessä kokemus on 
osoittanut, että mitä paremman 
näköinen asuinalue, sitä vähem-
män hädässä olevien tukeminen 
ihmisiä kiinnostaa. Eniten keskus-
teluja syntyy opiskelija-asunnoissa. 
Eikä ihmistä pidä arvioida ulkonä-
ön perusteella: mitä köyhemmän 
näköinen ihminen, sitä valmiimpi 
hän on monesti antamaan omas-
taan.

Surullisinta työssä on ihmis-
ten välinpitämättömyys, ”anne-
taan niille kortsuja, ettei niitä tu-
lee lisää” -vastaukset. Karjalainen 
ja Pahkala haluavat saada ihmiset 
ymmärtämään, miten muualla ele-
tään, vaikkei kuulijoista tulisikaan 
lahjoittajia.

– Haluan saada ihmiset ym-
märtämään, kuinka loistavasti 
asiat meillä ovat. Me mietimme 
uuden tuolin hankkimista tai uu-
sien housujen ostoa, ja katsomme 
onko jääkaapissa ruokaa, jos ra-
hat ovat vähissä. Jo se, että meillä 
on jääkaapit, on luksusta. Se ker-
too, että kuulumme yltäkylläi-

syyden keskellä elävään vähem-
mistöön, Pahkala muistuttaa.

madventures 
tärkeä vaikuttaja
Henri Karjalaisen kiinnostus hy-
vän tekemiseen ei herännyt yht-
äkkiä, vaan kyse oli prosessista. 
Vaihto-opiskeluaikana Espan-
jassa hänellä oli aikaa ajatella asi-
oita, miettiä millainen ihminen 
hän haluaa olla ja minkä puoles-
ta tehdä töitä.

Karjalaisen ajatteluun ovat vai-
kuttaneet myös Afrikalle omis-
tautunut U2-yhtyeen solisti Bono, 
Kirkon Ulkomaanavun hyvän tah-
don lähettinä toiminut Juha Tapio 
sekä Madventures-sarjan toinen 
tuotantokausi. Siinä puhuttiin pal-
jon maailman epäkohdista. 

Eräässä jaksossa näytettiin alle 
10-vuotiasta tyttöä, jonka piti ke-
rätä kaatopaikalta kovaa muovia, 
jotta hän saisi rahaa koulunkäyn-
tiin. Joinain päivinä muovia ei ker-
tynyt riittävästi, eikä tyttö päässyt 
kouluun. Ohjelman toimittaja me-
ni tytön viereen, kertoi hänen tari-
nansa, katsoi kohti kameraa ja käs-
ki ohjelman katsojien tehdä jotain. 
Se vaikutti Karjalaisen ajatteluun.

– Sillä tytöllä oli monenlai-
sia unelmia, jotka eivät ehkä kos-
kaan muutu todeksi. Joku niistä 
voi kuitenkin toteutua, jos tar-
peeksi moni ihminen tekee jo-
tain. 

Yhden ihmisen ei tarvitse lah-
joittaa paljoa, jos tarpeeksi mo-
ni lähtee mukaan. Kymmenellä 
eurolla saa kaksi ateriaa päivässä 
syövä ihminen ruokaa kuukau-
deksi. 50 eurolla lapsi käy koulua 
vuoden.

tehokasta 
auttamista
Kirkon Ulkomaanavun toiminta 
on kehitysyhteistyötä, kansain-
välistä diakoniaa. Siihen panos-
taminen ei Pahkalan ja Karjalai-
sen mukaan ole pois julistustyös-
tä. Heidän arvionsa mukaan ke-
hitysyhteistyö tukee lähetystyötä.

– Suhtaudun lähetystyöhön va-
rauksella. Sen sijaan voin tehdä 
oman uskoni mukaisia tekoja, jot-
ka ehkä saavat toisen ihmisen kiin-
nostumaan minusta ja arvoistani. 
Se on paras tapa kertoa omasta us-
kosta, Pahkala kuvailee.

Juho Pahkala on vaikuttunut 
Kirkon Ulkomaanavun tavasta toi-

mia: Auttaminen ei tapahdu ulko-
puolelta. Ulkomaanapu ei tule pys-
tyttämään johonkin kylään kou-
lua ja poistu paikalta rakennuksen 
valmistuttua. Koska kulttuurierot 
ovat valtavia, ei ulkopuolelta tule-
va apu toimi yhtä hyvin kuin pai-
kallisten oma toiminta. Sen vuoksi 
vastuu on paikallisilla. 

– Kirkon Ulkomaanapu pyr-
kii olemaan siellä, missä hätä on 
suurin. Pyrkimyksenä on luoda 
ihmisarvoinen elämä vaikeissa 
oloissa oleville ihmisille. On ihan 
eri asia lahjoittaa ihmiselle kala 
kuin opettaa hänet kalastamaan, 
Karjalainen tiivistää.

– Yksittäisen ihmisen hätä on 
se, mikä merkitsee. Tänäänkin 
30 000 lasta kuolee ruuan ja puh-
taan veden puutteeseen sekä hoi-
dettaviin sairauksiin, herättelee 
matematiikkaa Oulun yliopistossa 
opiskeleva Karjalainen.

– Olen laskimen kanssa laske-
nut tätä: Jos kerään elämäni aika-
na 30 000 lahjoittajaa, jotka ku-
kin antavat 10 euroa kuukaudes-
sa, pelastuvat siltikin vain yhden 
päivän lapset. Ja vuodessa on 365 
päivää. Kuinka monta ihmistä se 
tekeekään.

Henry Karjalainen (oik.) ja Juha Pahkala houkuttelevat uusia tukijoita Kirkon Ulkomaanavulle.
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Nuoret miehet istuvat kahvilan terassilla 
juoden kahvia. He kertovat kynä sauhuten 
kirjoittavalle toimittajalle ja toimitussihtee-
rille siitä, miksi heistä tuli Kirkon Ulkomaa-
navun varainhankkijoita.

Keskustelu polveilee, välillä nauretaan 
iloisesti, välillä vakavoidutaan. 

Kun haastattelu alkaa olla ohi, kääntyy 
Juho Pahkala haastattelijoiden puoleen ja 
kysyy, millaista hyväntekeväisyyttä he tu-
kevat. Toimitussihteeri tunnustaa, ettei tällä 
hetkellä tue mitään järjestöä. Aiemmin hän 
kyllä maksoi säännöllistä kannatusmaksua 
Greenpeacelle, mutta se on nyt jäänyt. 

Silloin Pahkala kaivaa kassistaan val-
takirjan ja esittelykansion ja ryhtyy kerto-
maan. Toimitussihteeri on sitä mieltä, että 
hän innostui asiasta jo haastattelun aikana, 
mutta haluaa kuitenkin kuulla vielä viralli-
sen esittelynkin. 

Niinpä mustakantinen esittelykansio ote-
taan käyttöön. Siinä on muovitaskuihin pu-
jotettuna Kirkon Ulkomaanavun toiminnan 
lyhyt esittely. On ympyrädiagrammia, lukuja 
ja kuvia. Kuvat kertovat ihmisistä, joita Ul-
komaanapu on auttanut.

Yhdessä kuvassa on afrikkalainen iäk-
kään näköinen nainen ja pieni kyynärsau-
voihin nojaava poika. Kuvaan liittyy järkyt-
tävä tarina. 

Kuva on Kongosta, joka on Afrikan luon-
nonvaroiltaan rikkain maa. Tarina alkaa 

Näin helposti se käy
1990-luvun lopulta, jolloin elektroniikka-
buumi länsimaissa oli kiihkeimmillään. 

– Matkapuhelinten ja monen muun elekt-
ronisen vempaimen valmistuksessa tarvi-
taan coltan-mineraalia. Kongossa on 60 pro-
senttia maailman coltan-varannosta. Län-
simaiden elektroniikkabuumi johti maassa 
sotaan, joka päättyi vuonna 2002, Pahkala 
kertoo.

Vaikka sodan päättymisestä on jo aikaa, 
kuolee Kongossa edelleen 1 200 ihmistä päi-
vässä muu muassa miinoihin, aliravitse-
mukseen ja saastuneen veden aiheuttamiin 
sairauksiin.

Arvioiden mukaan Kongossa raiskattiin 
sodan aikana noin 600 000 naista ja lasta, 
nuorimmat heistä kolmen kuukauden, van-
himmat 80-vuotiaita. Niin tehtiin, koska ha-
luttiin vahingoittaa yhteisöjä mahdollisim-
man lamaannuttavalla tavalla. Koska afrik-
kalaisessa yhteisössä nainen tekee työt, koko 
yhteisö lamaantuu, jos naista haavoitetaan. 

Naisia raiskattiin ja heihin haluttiin tar-
tuttaa hiv. Lisäksi heitä silvottiin niin, että 
heille tuli pidätysvaikeuksia. Koska raiska-
us on Afrikassa suuri häpeän aihe, raiskat-
tu nainen joutuu yhteisön ulkopuolelle. Eikä 
kukaan muutenkaan halua olla pahalta hai-
sevan naisen kanssa tekemisissä. 

Näitä naisia auttaakseen Kirkon Ulko-
maanapu on perustanut Kongoon sairaa-
lan, jossa heitä hoidetaan ja kuntoutetaan. 

Lisäksi heille opetetaan uusia taitoja, esimer-
kiksi ompelua. Sairaalasta päästessään nai-
nen saa mukaansa ompelukoneen. Tarkoi-
tus on, että uusi ompelutaito pitää hänet ir-
ti köyhyydestä. 

Kertomuksensa lopuksi Juho Pahka-
la muistuttaa, että yksittäinen ihminen voi 
auttaa aina yhtä ihmistä. Enempään ei tar-
vitse pyrkiä – mutta saa toki.

Tämän jälkeen toimitussihteeri saa kä-
teensä suoraveloitusvaltakirjan, jonka hän 
täyttää. Lomakkeessa kysytään perustie-
dot: nimi, osoite, tilinumero ja summa, jon-
ka haluaa kuukausittain lahjoittaa. Lisäksi 
tulee valita, mihin tarkoitukseen haluaa ra-
hansa lahjoittaa. Valita voi kohdentamatto-
man lahjoituksen, kehitysmaiden naisten tu-
kemisen, veden ja ruoan tai katastrofiavun. 
Toimitussihteerin kynä liukuu vauhdilla pa-
peria pitkin. Vain kohteen valinta saa käden 
pysähtymään.

– Valinta veden ja ruuan tai kehitysmai-
den naisten välillä oli hankala, mutta lopul-
ta päädyin naisiin, toimitussihteeri kertoo.

Hänen kaltaisiaan ihmisiä on varmasti 
paljon: sellaisia, jotka kyllä innostuvat aut-
tamaan, jos se tehdään heille helpoksi. 

Sitä varten varainhankkijat ovat liikkeel-
lä: he tekevät toisten auttamisen helpok-
si. Nimi vain paperiin ja tukisumma lähtee 
kuukausittain tililtä, vaivattomasti.

tekStit: Satu lapiNlampi

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n j a  S a t u  l a p in lam p i

Rauhan Tervehdyksen toimitussihteeri Elsi Huttusesta tuli hetkessä KUA:n uusi säännöllinen tukija.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 6.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttori Raimo 
Paaso. Oulun Laulu. www.
virtuaalikirkko.fi.
Viittomakielinen messu su 
6.9. klo 12 Piispantalon talli-
kappelissa. 
Messu su 6.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 6.9. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Marjo Heik-
kinen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kahvikeskustelu. Lähimmäi-
sen sunnuntai. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 6.9. klo 11 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarnaa 
Jonna Kalliokoski, avustavat 
Elina Hyvönen, Sirpa Kemp-
painen, Terttu Rahko, kant-
torina Taina Voutilainen. 
Valtakunnallinen kehitys-
vammaisten kirkkopyhä.
Messu su 6.9. klo 12 Kaukovai-
nion kappelissa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Lähimmäisen sunnun-
tai kirkkokahvien merkeissä. 
Mukulamessu su 6.9. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Esa Nevala, Nina Niemelä, 
Heidi Viitakangas, Kati Par-
viainen, Maria-Ritva Koivu-
kangas, kanttorina Riitta 
Piippo. Perhetapahtuma. 

Gospelmessu su 6.9. klo 15 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan Gospelryh-
mä YA1. Teejatkot seurakun-
tasalissa.
Vanhusten viikkomessu 
to 10.9. klo 12 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
avustavat Jaakko Tuisku, As-
ta Leinonen, Marjo Heikki-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Kahvitarjoilu.
Viikkomessu to 10.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sari Wallin.

Tuiran seurakunta
Messu su 6.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Hannu Oja-
lehto, Saila Luukkonen ja Ee-
va-Marja Laitinen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Lähimmäi-
sen päivä. Kirkkokahvit.
Messu su 6.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, saarna Ár-
pád Kovács, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Perhemessu su 6.9. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustavat Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää, Stiven Naatus 
ja Anu Marden, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Messu su 6.9. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Tommi Hekkala.
Iltamessu su 6.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 

Yliopiston ekumeeninen 
avajaisjumalanpalvelus ma 
7.9. klo 11 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa orto-
doksikirkkoherra Raimo Kiis-
kinen ja yliopistopastori Ari 
Savuoja, saarna Paavo Moi-
lanen.
Viikkomessu ke 9.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 6.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Radio Dei.
Messu su 6.9. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, avustaa 
Anna-Maija Sälkiö, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. 

YlIkIIMInkI
Sävelhartaus su 6.9. klo 18 
Ylikiimingin kirkossa. Timo 
Pikkarainen, laulu, Leo Rah-
ko, urut, Martti Pennanen, 
puhe. 

Hailuotos
Messu su 6.9. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Gospelmessu pe 4.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Sami Puolitaival. 

Messu su 6.9. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna An-
na-Liisa Valtavaara, kanttori-
na Hannu Niemelä. Musiikki-
ryhmä Nardus-kuoro ja soi-
tinyhtye, johtaa Tiina Korho-
nen. Messuun kutsutaan eri-
tyisesti kuluneen kesän rip-
pikoululaisia. Lähimmäisen 
sunnuntain tempaus, läh-
demme ulkoiluavuksi Kulta-
simppuun ja Pihlaja-kotiin. 
Ilm. viimeistään pe 4.9. Jo-
hanna Kerolalle, p. 045 1393 
993. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä. Ilm. diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11, p. 5472 
636.

kempele
Messu su 6.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Seija Helomaa, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Lähimmäisen sunnun-
tai. Kaikkien vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen ja lä-
hetysjuhlien talkoolaisten kii-
tosmessu. Kirkkokahvit.

kiiminki
Messu su 6.9 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Erja Haho kanttorina 
Marja Ainali. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu ja lähimmäisen 
päivän juhla seurakuntakes-
kuksessa. Messussa ja juhlas-
sa kuuroille tulkkaus. Kirkko-
kuljetus p. 040 584 4406.
Messu su 6.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, kantto-
rina Marja Ainali.

liminka
Messu su 6.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttorina Mika Kot-
karanta. Limingan Naisvoi-
mistelijat osallistuvat juma-
lanpalvelukseen ja tarjoavat 
kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

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

Muhos
Messu su 6.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, avustaa Leena Les-
kelä, kanttorina Ossi Kajava. 
Vanhemman väen kirkkopy-
hä, kirkkokahvit seurakunta-
talossa. 

Oulunsalo
Messu su 6.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Teuvo Aho, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Perhemessu su 13.9. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 6.9. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, avustaa Os-
kari Holmström, kanttori Juk-
ka Jaakkola.

Siikalatva
kESTIlÄ
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 

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

PULKKILA
Messu su 6.9. klo 12 Junno-
nojan rukoushuoneella. Toi-
mittaa Erkki Piri, saarnaa 
Esa Luomaranta, kanttori-
na Pekka Kyöstilä, avustaa 
SLEY:n Kainuun kuoro. Mes-
sun jälkeen lounas Laakko-
lan koululla ja klo 14 evan-
keliumijuhla rukoushuo-
neella, jossa mukana Timo 
Hakkarainen, Erkki Kivinie-
mi ja Tuulikki Tuovinen.

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus su 6.9. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Hannu Lau-
riala, kanttorina Arja Leino-
nen. Rantsilan 70- ja 75-vuo-
tiaiden sekä Piippolan, Pulk-
kilan ja Rantsilan 5-vuotiai-
den yhteiset syntymäpäivä-
juhlat seurakuntatalossa. 

Tyrnävä
Messu su 6.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

TEMMES
Messu su 6.9. klo 12 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Merja Jyrk-
kä, kanttorina Pentti Korkia-
koski. Herättäjän kirkkopyhä. 
Siionin-virsiseurat Eila ja Pasi 
Törmällä.

R
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Omaishoitajille  
elämäniloa kurssilta

enot oulussa 

Elämäniloa-voimaantumiskurs-
si on tarkoitettu Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset 
ry:n toiminta-alueella asuville 

omaishoitajille, joiden omaishoitoti-
lanne on päättynyt hoidettavan kuo-
lemaan. 

Tavoitteena on auttaa osallistujia 
löytämään uudestaan sosiaalisia ver-
kostojaan ja ylläpitämään fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintaky-
kyään sekä lisätä osallistujien koko-
naisvaltaista hyvinvointia. Mukaan 
kurssille valitaan 7 henkilöä. Kurssi 
pidetään päiväkurssina Lämsänjärven 
ja Hietasaaren kaupunkileirikeskuk-
sissa. Kurssi sisältää alustuksia, asian-
tuntijaluentoja, yhteisiä keskusteluja, 
itsehoitoa, iloa ja vertaistukea turval-
lisessa ryhmässä. 

23.9. kello 16 pidetään infotilaisuus 
kurssista Ommaiskortteerissa Oulus-

sa. 7.10., 8.10. ja 9.10. pidetään mennei-
syyttä käsittelevä intensiivijakso Läm-
sänjärven leirikeskuksessa. 4.11., 5.11. 
ja 6.11. on Hietasaaressa intensiivi-
jakson aiheena nykyisyys. 10. ja 11.12. 
on viimeinen intensiivijakso Lämsän-
järvellä. Sen aiheena on tulevaisuus. 
14.1.2010 on kurssin palautepäivä. 

Kurssille haetaan täyttämällä ha-
kemuslomake, osallistujat valitaan 
hakemusten perusteella. Kurssin hin-
ta on 30 € sisältäen ruokailut, kahvit ja 
kurssiin sisältyvän ohjelman. Haku-
lomakkeen voit tilata Minna Salmi-
selta p. 040 5665 865 tai hakea Om-
maiskortteerista. Hakuaika päättyy 
16.9. Kurssilla ovat mukana vertais-
tuen koordinaattori Minna Salmi-
nen, vapaaehtoistoiminnan ohjaa-
ja Leena Welling, diakoniatyöntekijä 
Paula Kyllönen sekä vierailevia luen-
noitsijoita. 

w w w.sxc . huHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 4.9. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 5.9. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.9. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Puhujana Leena 
Lehmuspuu.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 8.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Niilo Rauhala 
ja Pentti Eskola.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Rukousta, hiljai-
suutta, raamatuntekstejä, ru-
kouslauluja. Järj. myös Sina-
pinsiemen ry ja Oulun NNKY.
Ompeluseurat to 10.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 3.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Alfa-kurssi torstaisin 3.9.–
5.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Kristinuskon peruskurs-
si, jossa kenellä tahansa on 
mahdollisuus tutustua kris-
tinuskoon. Kurssi on kehitet-
ty englannissa ja kurssin on 
käynyt jo yli 9 miljoonaa ih-
mistä. Kurssi koostuu kymme-
nestä viikoittaisesta kerrasta, 
joiden  aluksi on ateria, jon-
ka aikana on hyvä mahdolli-
suus tutustua muihin. Alfa 
on paikka, jossa mikään kysy-
mys ei ole liian helppo tai lii-
an hyökkäävä. Kurssi on ilmai-
nen, kurssilla jaettavasta ma-
teriaalista voi maksaa vapaa-
ehtoisen maksun. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
kimmo.kieksi@evl.fi tai teks-
tiviestillä p. 050 3105 001. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
9.9. klo 11, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 10.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 10.9. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamarissa. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri to 10.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.

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
Oulun päivien konsertti su 
6.9. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso laulu, Maija 
Tynkkynen cembalo ja urut, 
Oulunsalo Ensemblen jousit-
rio Sinikka Ala-Leppilampi ja 
Saara Karhumaa viulu sekä 

Päivyt Kurki-Awad sello. Oh-
jelmassa Händelin, Haydnin 
ja Mendelssohnin musiikkia. 
Vapaa pääsy.
Virsilauluilta ti 8.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lähimmäisyyteen liittyviä 
virsiä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 7.9. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Virsilaulutuokio ke 9.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Runokvarkki ti 22.9. klo 12, 
Siipi. Ks. erillinen ilmoitus.
kirjavirtaa pappilassa ke 
23.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kirjat: Umberto Econ Ruusun 
nimi ja Tracy Chevalierin Tyt-
tö ja Helmikorvakoru. 
lukuteatteria Shake-
spearen näytelmien uusista 
suomennoksista su 27.9. klo 
18, Kastellin kirkko.
Tämän runon tahtoisin kuul-
la -runoilta toiverunoista su 
1.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Toiveet viimeistään 9.10. juha.
vahakangas@evl.fi tai kirjees-
sä Nokelantie 39, 90150 Ou-
lu, kuoreenmerkintä ”Tämän 
tahtoisin kuulla”.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten. Diakonian päi-
vystystä ei ole poikkeuksel-
lisesti 7.9

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
3219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39.
Diakonian piirit ja kerhot  
alkavat viikolla 37. 
Diakoniaryhmä ke 9.9. klo 
15–16.30, Maikkulan kappe-
li. Kaikenikäisten seurakun-
talaisten paikka toimia dia-
konian ja aluetyön eri teh-
tävissä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
4616 taloudellisen tuen hake-
mista varten. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäyn-
nistä voi sopia oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 
Työttömien ruokailu to 3.9. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Diakoni Sami Rii-
pinen paikalla.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 8.9. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ilta diakonian 
vapaaehtoistyön merkeissä. 
Illan aiheena Mitä tarkoittaa 
lähimmäisyys?

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET

nuortenilta pe 11.9. klo 17–
20. Retki Sanginjoelle. Lähtö 
pikkubusseilla Öbergin pihas-
ta klo 17 ja paluu klo 20. Il-
moittautuminen viimeistään 
7.9. Kaisalle p. 040 515 6935.

kuulOVAMMAISET
Diakoniavastaanoton ajan-
muutos. Diakoniatyönteki-
jän vastaanottoajat ovat 1.9. 
alkaen ti ja to klo 9–11, paik-
ka Öbergin talo.
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 4.9. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Psykiatri Kari 
Ruonala luennoi masennuk-
sesta. Mitä masennus tar-
koittaa ja mitä se merkitsee 
sairastuneen arjessa.
Viittomakielinen messu su 
6.9. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Raamattupiiri ma 7.9. klo 
13–14, Palvelukeskus Runola. 
uusi raamattupiiri ma 7.9. 
klo 14, kuurojen papin Urpo 
Luokkalan työhuone. 
kuurojen leiripäivä ma 28.9. 
klo 9.30–14.45, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ohjel-
mallinen leiripäivä yhdessä-
olon merkeissä. Hinta 10 € si-
sältää aamupalan, lounaan ja 
päiväkahvit. Ilmoittautumi-
set viimeistään 24.9. Anne-
Marille vastaanotolla 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 4.9. klo 13–15.30, Öber-
gin talo.

Lähetys
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 4.9. klo 12, 
Siipi. Raamattua: Jeesus, pa-
rantajamme, mukana Ulla 
Mäkinen.
lähetyssoppi 25 vuotta to 
10.9. klo 10–14, Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. erillinen  
ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 10.9. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 8.9. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, vir-
siä ja rukousta. Vastuuhen-
kilöinä Elvi ja Jaakko Loune-
la. Piiri tukee Paulinumin teo-

logisen seminaarin toimintaa 
Namibiassa Suomen Lähetys-
seuran kautta. Lisätietoja lä-
hetyspiiristä lähetyssihteeri 
Paula Rosbacka, p. 040 5752 
714 tai paula.rosbacka@evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho ti 8.9. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä. Hartauden jäl-
keen kahvitellaan, askarrel-
laan ja leikitään. Päätämme 
kerhon lasten ja aikuisten 
yhteisellä hetkellä.
Perhekerho to 10.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
koko perheen pyhärieha su 
6.9. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Ks. erillinen ilmoitus.
kolmen polven perheker-
ho ma 7.9. klo 10, Kairosko-
ti. Kerhoon kutsutaan alueen 
lapsiperheitä viettämään yh-

dessä aamupäivähetkeä van-
husten kanssa. Ohjelmassa 
on hartaus, askartelua ja lo-
puksi kahvitarjoilu.
Helmi-muskarit: 
Pyhän Andreaan kirkko: tiis-
taisin neljä ryhmää, klo 16.30–
17 alle 1-vuotiaat, klo 17–17.30 
1–2-vuotiaat ja klo 17.30–18 
2–3-vuotiaat vanhemman 
kanssa sekä klo 18–18.30 isät 
ja 2–3-vuotiaat. Lukukausi-
maksu 50 €. Tied. ja ilm. Jenni 
Koskenkorva, p. 045 1213 214.
Kastellin kirkon pappilan 
kamari: keskiviikkoisin klo 
17.30–18 3–4-vuotiaiden 
muskari. Lukukausimaksu 
50 €. Tied. ja ilm. Maria Por-
taankorva, p. 040 738 4355.
Perhekerho ma 7.9. klo 9.30, 
Metsokankaan monitoimiti-
la. Lasten ja aikuisten koh-
taamispaikka, johon lapsi tu-
lee yhdessä huoltajan kans-
sa. Kerho alkaa yhteisellä 
hartaushetkellä. Hartauden 
jälkeen kahvitellaan, askar-
rellaan ja leikitään. Päätäm-
me kerhon lasten ja aikuis-
ten yhteisellä hetkellä.
Perhekerho ti 8.9. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 

Perhekerho ke 9.9. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30–
11, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30–
11, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 9.9. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 10.9. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. 
tarkemmin Kansainvälisyys-
kohdasta.
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.
Pyhäkoulu su 6.9. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma
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luonto-
sunnuntai 

Sunnuntaisin 
6.9.–4.10. klo 12–15 
Timosenkosken 
koululla

Voit tehdä herkku-
ja nuotiolla ja kokeil-
la kädentaitoja muuta-
man kilometrin pitui-
sella metsäpolulla. Po-
lun voi kiertää koko-
naan tai osittain. 

Aloitus Timosenkosken 
koululta. 

Enkelileiri 
2.–3.10. 
Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa 

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

Ilmoittautuminen viim. 
18.9. p. 08 3161 340. 
Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen, p. 040 5060 315, An-
na-Leena Häkkinen, p. 050 
4620 759 ja Katja Ylitalo, p. 
040 831 5932.

lanpalveluksen yhteydessä.
Perhekerho ti 8.9. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Pateniemen kirkko. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 9.9. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Perhekerho to 10.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
luontosunnuntai sunnun-
taisin 6.9.–4.10. klo 12–15. 
Ks. erillinen ilmoitus.

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

Tuiran seurakunta
Teetupa to 10.9. klo 14, Pöl-
lönkankaan ostoskeskuksen 
nuorisotila. 4.–6.-luokkalai-
sille. Pelaamista, juttelua ja 
oleilua rennossa meinigissä. 
Tarjolla teetä ja pientä pur-
tavaa. Lisätietoja 040 5747 
069, matti.ketola@evl.fi.  

Nuoret
karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan isoskoulu-
tus ke 9.9. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. Isoskoulus-
kerta Kaukovainiolla. Jos et 
pääse paikalle, tule Heinäto-
rin opetuskertaan. Lisätieto-
ja Hannalta p. 040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
nuorten raamis ti 8.9. klo 
18–20.30, Maikkulan kap-
peli. Käydään läpi eri aihei-
ta yhdessä jutustelun ja tut-
kiskelun kautta. 
nuortenilta ke 9.9. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappe-
li. Lisätietoja p. 040 5747147.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus (2. kerta) ke 9.9. 
tai 16.9. klo 17–18.30, Koske-
lan seurakuntakoti. Aiheena 
Kuka minä olen? 
nuortenilta ke 9.9. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Nuortenilta on paikka, jossa 
voi pelailla ja tutustella uu-
siin 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 10–18-vuoti-
aille nuorille toimintapäivä 
la 26.9. klo 10, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Puuhai-
lemme yhdessä, käymme ui-
massa Edenissä ja syömme 
hyvää ruokaa. Päivän hinta 
10 €. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viim. 11.9. joko 
Saara Pajunpäälle 044 3301 
073, saara.pajunpaa@kump-
panuuskeskus.fi tai Sirpa 
Karjalaiselle 040 7186 925, 
sirpa.karjalainen@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
kappelive la 5.9. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli.  Elä-
vän musiikin ilta, esiintyjänä 
Nardus-kuoro. Vapaa pääsy. 
Lisätiedot Päivi Jussilalta, p. 
050 340 8992.
Yliopiston ekumeeninen 
avajaisjumalanpalvelus ma 
7.9. klo 11, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa ortodoksi-
kirkkoherra Raimo Kiiskinen 
ja yliopistopastori Ari Savu-
oja, saarna Paavo Moilanen.
Syysfestum-konsertti ja 
syyskauden avaushappe-
ning to 24.9. klo 19, Raatin 
nuorisotalo. Tarjoilua ja toi-
minnan esittelyä. Konser-
toimassa Mikko Salmi, Tom-
mi Kalenius sekä päätähtenä 
Korean-kiertueelta palannut 
Charles ”Risto-Kalle” de Plic-
que bändeineen. 

OPISkElIjAjÄRjESTöT
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 4.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta pe 4.9. ja ke 
9.9. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Seniorit
Yli 65-vuotiaiden mies-
ten kokkikurssi ke 23.9. klo 
11.30–14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Viisi kokoontumisker-
taa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset viim. 17.9. diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
nen, p. 040 5747 163. Kurssin 
vetäjänä kotitalousopettaja 
Tuula Matilainen.
Elämäniloa-voimaantumis-
kurssi on tarkoitettu Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:n toiminta-alueella 
asuville omaishoitajille. Tar-
kemmat tiedot sivun 15 ju-
tussa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 9.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Toiminta - ja keskusteluker-
ho to 10.9. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 10.9. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 7.9. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
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. 

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. 
Seniorien laulupiiri to 17.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 
Laulupiiri on kerran kuu-
kaudessa Tuiran kirkolla ja 
Pyhän Tuomaan kirkolla. 
Aloitamme yhteisellä kah-
vihetkellä ja jutustelulla 
ja laulamme yhteislauluja. 
Mukana kanttori Ulla Met-
sänheimo sekä diakonia-
työntekijät Paula Kyllönen 
ja Päivi Moilanen.
Seurakuntakerho to 3.9. klo 
14, Rajakylän seurakuntako-
ti. Mukana diakoni Sami Rii-
pinen.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.9. 
klo 14, Metsolan Hovi.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Enkelileiri 2.–3. 10. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten leiri 5.–8.10. 
Rokuan leirikeskus. Tule 
nauttimaan syksyisestä Ro-
kuan luonnosta ja yhdessä-
olosta. Leirin hinta 64 € si-
sältää matkat, majoituksen, 
täysihoidon ja Oulun seura-
kuntien jäsenille myös va-
kuutuksen. Etusijalla Karja-
sillan seurakunnan alueel-
la asuvat. Mukana diakonia-
työntekijät Nina Niemelä ja 
Terttu Rahko. Ilm. viim. 15.9. 
p. 08 3161 340.

Tuiran seurakunta
Työttömien leiri 12.–15.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
Tuiran seurakunnan alueen 
työttömillä. Leirimaksu 20 €, 
sisältää edestakaisen matkan 
ja täysihoidon. Työttömyys 
on voitava todentaa työvoi-
matoimiston asiakaskortilla. 
Ilmoittautuminen viim. 24.9. 
p. 08 3161 340. Valituille lähe-
tetään leirikirje. Leirin vetäji-
nä diakoniatyöntekijät Sami 
Riipinen ja Raija Yrjölä.

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

Sarastus-kuoro to 3.9. ja 
10.9. klo 18–20, Öbergin ta-
lo. Lisäinfoa taina.voutilai-
nen@evl.fi tai 044 3161 729.
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.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomiokirkkokuoro to 3.9. 
klo 17, Keskustan seurakunta-
talo. Uudet laulajat tervetul-
leita, yhteydenotot Henna-
Mari Sivula p. 040 7450 160.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 3.9. ja 10.9. klo 16, Pyhän 
Andreaan kirkko. Alakou-
luikäisille. Lisät. ja ilm. Sari 
Wallin 050 5251 882.
Cantio laudis -kuoro ma 
7.9. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Lisätiedot Juha So-
ranta p. 050 4067 286.
kastellin kirkkokuoro ma 
7.9. klo 18.30–20.30, Kas-
tellin kirkko. Lisää laulajajia 
kaivataan kaikkiin ääniin. Li-
sätietoja Ilkka Järviö. p. 040 
5747 160.
Oulun seudun virsikuoro 
ma 7.9. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Uudet laulajat 
tervetulleita.
Tervascanto-kuoro ti 8.9. 
klo 17–18.30, Kaukovainion 
kappeli. Mieskuoro tarvit-
see lisää laulajia. 
Maikkulan lapsikuoro ke 
9.9. klo 17, Maikkulan kap-
peli. 7–12-vuotiaille. Lisät. 
Riitta Piippo p. 040 5833 035.
karjasillan kirkkokuoro ke 
9.9. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Lisätiedot ja koelau-
luun ilmoittautumiset Juha 
Soranta p. 050 4067 286.

Tuiran seurakunta
Harmonisen laulun ryhmä 
ke 9.9. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ohjaa Marja-
Liisa Mustonen, p. 041 5507 
444.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 8.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Vastaanotto verenpaine- ja 
keskusteluasioissa to 3.9. 
klo 9, Koskelan seurakunta-
koti. 
Syysmyyjäiset la 5.9. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Miesten piiri ke 9.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Aikuisrippikoulu. Aikuis-
rippikoulun aikataulu: ti 
20.10. klo 17–19 aikuisrippi-
koulun startti Pyhän Andre-
aan kirkolla, su 25.10. klo 10 
messu Karjasillan kirkossa, 
viikonloppu 31.10.–1.11. lei-
rijakso Pyhän Andreaan kir-
kolla (yövytään kotona), to 
12.11. klo 18 konfirmaatio ja 
mahdollinen kaste Karjasil-
lan kirkossa. Osallistuminen 
on ilmaista. 20 ensimmäistä 
mahtuu mukaan. Ilm. viim. 
20.10. mikko.salmi@evl.fi 
tai p. 044 3161580. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 10.9. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Are you 
a parent staying at home 

Oulun päivänä sunnuntaina 6.9. pääsee opaste-
tulla kaupunkikiertoajelulla tutustumaan Oulun 
kirkkoihin ja erityisesti niiden kirkkotekstiileihin. 
Opastuksesta huolehtivat seurakuntien omat op-
paat yhdessä Oulun seudun oppaiden kanssa.
Kiertoajelulla tutustutaan Oulun tuomiokirkon li-
säksi Tuiran, Karjasillan, Oulujoen ja Pyhän Tuo-
maan kirkkoihin ja perehdytään kirkkotekstiilien 
taustalta löytyvään sanomaan

Lähtö kiertoajelulle on kello 11.30 kaupungintalon 
edustalta. Kierros päättyy samaan paikkaan noin kel-
lo 16. Retki on maksuton. Ilmaislippuja voi hakea Ou-
lu 10:stä (Torikatu 10) ma-to klo 8–17 ja pe 8–16. Lin-
ja-autokuljetuksesta vastaa V. Alamäki Oy. 

tuomiokirkossa konsertti
Oulun tuomiokirkko on avoinna 4.-6. syyskuuta per-
jantaina ja lauantaina kello 11–21 sekä sunnuntaina 
kello 11–19. Opas esittelee kirkkoa vierailijoille. Juma-
lanpalvelusta vietetään sunnuntaina kello 10. Messun 
jälkeen tarjotaan kirkkokahvit Keskustan seurakun-
tatalon alasalissa (Isokatu 17).

Sunnuntaina 6.9. kello 17 tuomiokirkossa soivat 
Händelin, Haydnin ja Mendelssohnin sävellykset. Pe-
rinteisessä Oulun päivien konsertissa laulavat tuomio-
kirkon omat kanttorit Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Maija Tynkkynen soittaa cembaloa ja urku-
ja. Lisäksi konsertissa esiintyy Oulunsalo Ensemblen 
jousitrio. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Oulun päivillä tutustutaan 
kirkkotekstiileihin

Vihreä kirjaliina. Valmistettu villakankaasta ja metallilangasta. 
Valmistaja: Airi Snellman-Hänninen 1997 - 1999. Oulun 
tuomiokirkko, kirkkotekstiilit. 
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Oulun tuomiokirkossa 
su 6.9. klo 17 

Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso laulu

Maija Tynkkynen cembalo ja urut

Oulunsalo Ensemblen jousitrio 
Sinikka Ala-Leppilampi ja Saara Karhumaa viulu 

Päivyt Kurki-Awad sello 
Ohjelmassa Händelin, Haydnin ja Mendelssohnin musiikkia. 

Vapaa pääsy 

Oulun päivien 
konsertti

Vartti runoutta 
Siiven suojassa

(Nokelantie 48 B)

ti 22.9. klo 12   
Maaria Leinosen lyriikkaa

ti 27.10. klo 12 
Pentti Murron lyriikkaa

ti 24.11. klo 12 
Niilo Rauhalan lyriikkaa

ti 15.12. klo 12 
Anna-Mari Kaskisen 

lyriikkaa

  

 

Karjasillan seurakunta 
viikolla 39 Karjasillan kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 11.9.
mennessä diakoniatyöntekijä Marjo Heikkiselle 
p. 040 5752 711.

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

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

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

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

Tuiran seurakunnan Musiikkileikkikoulu Trilli 
aloittaa syyslukukauden

Tiistaisin
9.00 Vauvaryhmä 3–8 kk
10.00 Taaperoryhmä 9–20 kk
11.00 Sisarusryhmä
12.00 Sisarusryhmä
Torstaisin
17.00 Muksuryhmä 2–3 v
17.45 Erityislasten ryhmä
18.30 Viikariryhmä 4–5 v

Muskarissa käydään vanhemman tai muun 
aikuisen kanssa yhdessä, poikkeuksena 
erityislasten ryhmä ja viikariryhmä, joissa 
lapset yleensä kulkevat yksin. Viikareilla voi 
olla vanhempi mukana tutustumassa muuta-
malla ensimmäisellä kerralla, jos ujostuttaa. 
Erityislasten kohdalla sovimme vanhempien 
kanssa yksilöllisesti lapsen kannalta parhaan 
ratkaisun. Hinta syyskaudelta on 70 euroa, 
sisarusalennus 50%.

looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents 
to get together on Thurs-
days from 1 pm to 2.30 pm 
at Pyhän Luukkaan kappe-
li, Yliopistokatu 7, Linnan-
maa. There is no enrollment 
of fee. More info: Anu Mar-
den 044 3161 718.

lähimmäisen päivän messut

Sunnuntaina 6.9. 

Klo 10 Tuiran kirkossa 
Kirkkokahvit seurakuntasalissa.

Klo 12 Kaukovainion kappelissa 

Teemana sairas lähimmäinen. Yhteiseen kahvihetkeen 
kutsutaan erityisesti omaisia ja ystäviä yhdessä kotona 
ja laitoksissa sairastavien lähimmäisten kanssa. 

Tarvitsetko apua pie-
nissä kodin korjausas-
kareissa? Ripa löysäl-
lä, sarana vinkuu, tau-
lu kaipaa seinälle… 

kaikenikäisten tapahtuma ja syksyn aloitus

Mukulamessu ja Pyhärieha 

Sunnuntaina 6.9. klo 12–15 
Maikkulan kappelilla

klo 12 Mukulamessu 
Lasten ehdoilla tehdyssä jumalanpalveluksessa laule-
taan Mukulalauluja musiikkiryhmän kanssa. Nuoret to-
teuttavat draamasaarnan. Esirukouksessa lasten aihei-
ta. Saat tuoda oman aiheen rukoukseen. Lapset voi-
vat tulla perheen kanssa ehtoolliselle tai siunattavaksi.

klo 12.45-15 Pyhärieha ulkona
Tarjolla kenttäkeittiöstä lounas: ilmainen makaronivuo-
ka, kahvit 1 €, onnenpyörä 50 snt, kasvomaalausta 20 
snt, enkelikaulakoruaskartelua 0 €, talutusratsastusta 
ponilla lapsille 2 €. Pihalla myös kaikkien osallistujien 
hyväntekeväisyysbasaari: voit perustaa oman myynti- 
tai palvelupisteen. Kierrätysidealla myytävänä pientä 
tavaraa, esim. leluja tai lehtiä. Lapsikin voi perustaa 
oman myyntipisteen tai esim. hartiahierontapisteen. 
Basaarien ja koko tapahtuman tuotto kappelin kummi-
kohteen Barinazin lukutaitoluokan hyväksi Venezuelas-
sa Suomen Lähetysseuran kautta.

Perhekerhojen 
syyskauden avaus
 

Sunnuntaina 6.9. 
klo 12 

Pyhän Tuomaan 
kirkossa 

Messun jälkeen kahvi- 
ja mehutarjoilu.

Tule mukaan laulamaan  
Karjasillan, Kastellin tai  
tuomiokirkkokuoron kanssa!
Viikoittaisten kuoroharjoitusten alussa 
lauletaan erityisesti tuntemattomam-
pia virsiä noin puoli tuntia. Tavoitteena 
on, että koko virsikirja tulisi tutuksi. 
Kaikilla kuoroilla viikoittaiset virret 
ovat samat. Virsilaulutuokiot ovat 
kaikille avoimia. Halukkaat voivat 
ilmoittautua tavoittelemaan virsitai-
tajan merkkiä/kunniakirjaa. Syksyllä 
lauletaan viikoilla 37–47 ja keväällä 
viikoilla 2–8. Loppuhuipennuksena on 
yhteislaulutilaisuus Oulun tuomiokir-
kossa 28.2.2010 kello 15.

Virsilaulutuokiot järjestetään: 
 Ma klo 18–18.30 Kastellin kirkossa 
 Ke 18–18.30 Karjasillan kirkossa 
 To 16.30–17 Keskustan seurakunta- 
 talon juhlasalissa, Isokatu 17. 

Lisätietoja antaa Juha Soranta p. 050 4067 286  
ja Taina Voutilainen p. 044 3161 729.  
Virsilistan saat www.oulunseurakunnat.fi/musiikki.

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 040 502 
50101. Huom! Emme suori-
ta muuttoja.

Oululaisia varhaisnuoria kutsutaan ensi sunnuntaina 
6.9. klo 16.30 Pyhän Luukkaan kappelille (Yliopisto-
katu 7) Pieni suuri seikkailu –orkesterin konserttiin. 
Ennen konserttia klo 15 muistellaan kesän 10-leiriä. 
Muisteloihin voivat osallistua leirillä mukana olleet 
lapset vanhempineen. 

Konsertti aloittaa syksyn Kymppiplus-toiminnan, jo-
ka on suunnattu 4.–6.-luokkalaisille lapsille. Toiminta 
on jatkoa kesän suositulle 10-leirille. Kymppiplus-toi-
minta tarjoaa syksyn aikana varhaisnuorille mukavaa 
tekemistä joka toinen viikko. Konsertin jälkeen alkaa 
ilmoittautuminen kerhoihin, joissa voi muun muassa 
kokata etnisiä ruokia, tuunata vanhasta uutta, kokea 
liikunnan riemua tai oppia erätaitoja. Ilmoittautua voi 
myös suoraan kerhon vetäjälle.

Syyslomalla 18.–21.10. järjestetään Syysmetsän salai-
suus -leiri Rokualla.

Lokakuussa lopulla on jälleen tiedossa hauskaa mu-
siikkia, kun Yhden Joukon perheyritys -konsertoi 31.10 
klo 14 Keskustan seurakuntatalolla (Isokatu 17).

Musiikista vastaa Jouko Mäki-Lohiluoma lapsineen. 
Kymppiplus-toiminnan päätösjuhlaa vietetään lauantai-
na 5.12. klo 14 Lämsänjärven  kaupunkileirikeskukses-
sa. Juhlaan voi jokainen lapsi pyytää mukaan yhtä itsel-
leen tärkeää aikuista.

Leiriä lukuun ottamatta toiminta on ilmaista. Lei-
rinhinta 40 euroa, joka sisältää leiriohjelman, matkat ja 
täysihoidon sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut.
srk:n jäsenille.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.9. alk.:
	 •	Herkkuhetki-kerho	Heinätorin	seurakuntakodilla	
   Kaija Siniluoto p. 050 5249779 
	 •	Tuunauskerho	Pyhän	Tuomaan	kirkolla
   Matti Ketola p. 040 5747069
	 •	Erä-kerho	Pyhän	Andrean	kirkolla
   Atte Kääriäinen p. 040 5060315
	 •	Liikunta-klubi	Hintan	seurakuntakodin	
   liikuntasalissa
	 •	Sirpa	Kajalainen	p.	040	7186925
   Syysmetsän salaisuus 10+ leiri Rokualla

p. 316 1340 (ma-pe klo 9–16).

Suosittu 10-leiri saa jatkoa 
syksyn tapahtumista
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3.–10.9.2009enot 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

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

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Pinja Johan-
na Pirinen, Siiri Sylvia Korka-
la, Elsa Aino Elina Kaarakka, 
Sisu Julius Kangas, Saara Ale-
xandra Kahelin.
karjasilta: Emilia Josefiina 
Viuhkola, Niklas Olavi Kais-
ko, Olli Antero Johannes 
Junkkonen, Eetu Johannes 
Kajula, Rauni Eeva Talvikki 
Marjomaa, Liinus Eelia Tak-
kinen, Philip Leonard de Jon-
ge, Josefiina Pia-Maria Kris-
tiina Orajärvi, Iida Linnea 
Pihlajamäki, Lara Enni Alek-
sandra Heikkilä, Veera Emi-
lia Joensuu, Luka Sebastian 
Rytilahti, Suvi Leea Hannele 
Karppinen, Hilda Adalmiina 
Hökkä, Jonatan Otso Mikon-
poika Kauppinen, Lauri Os-
kari Koivukangas, Olli Kaar-
lo Pietari Kortteinen, Lyydia 
Helmiina Kumpula, Jimi Os-
kari Eskola, Tuomas Johan-
nes Mattila, Ronja Elmiina 
Partanen, Miona Ava Ariel-
la Selkälä, Urho Kustaa Juha-
ni Vuorela, Oona Emilia Väi-
sänen, Sofia Sirkku Anna Pa-
lola.
Tuira: Toivo Kalle Juhani Lep-
pisaari, Lukas Leonardus Well-
ner, Pinja Nella Annika Huo-
tari, Aida Artemis Kastanio-
tis, Emilia Mariella Kämäräi-
nen, Eino Theo Julius Pakka-

Elämän polku
la, Sara Jessica Johanna Sal-
minen, Aleksi Nuutti Nikolas 
Sotaniemi, Chizoba Ukri Any-
anwu Festus, Aada Isabella 
Pöyskö, Henriikka Emilia Juu-
lia Liikanen, Jemina Ida Auro-
ra Kenttälä, Milja Maria Joen-
suu, Sanni Alisa Pohjonen, Je-
remias Matias Juhani Karjalai-
nen, Tuomas Anttoni Leppä-
nen, Eevi Alina Airovuo, Lauri 
Lennart Forstén, Alva Market-
ta Hannu, Venla Mervi Alina 
Hillukkala, Emilia Laura Julia 
Holappa, Lenni Aarne Aukus-
ti Hyöky, Toivo Otava Juhon-
salo, Siiri Anna Maria Luoto, 
Amanda Aino Kirsikka Malm, 
Maija Anni Katariina Myllyo-
ja, Sini Amanda Särkelä, Toni 
Olavi Trög, Aino Wilhelmiina 
Virkkunen, Jutta Kaarina Åk-
man, Tino Taneli Tapio Tuo-
mikoski, Aamos Aarni Otava 
Tanhua.
Oulujoki: Niko Eerik Moi-
lanen, Milla Anniina Säk-
kinen, Joel Severi Jokitalo, 
Karoliina Hilda Margareet-
ta Törmi, Sanni Aurora Vä-
häkangas, Aada Olivia Kok-
ko, Aana Irene Alviina Silta-
koski, Elias Aleksanteri Virk-
kunen, Linnea Aurora Ala-
kärppä, Aino-Maria Eskola, 
Lilja Amalia Heikkinen, Silva 
Anni Elmiina Kamula, Tatu 
Henrik Aleksanteri Härkin, 
Iiris Amanda Kosunen, Aa-

va Lilja Alina Lintumäki, En-
ni Maria Katariina Manelius, 
Varpu Helmi Valpuri Saasta-
moinen, Miina Marianna Tik-
kanen. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Tomi Tapa-
ni Mustonen ja Pauliina Sal-
menkorva, Jani Tapani Tikka-
nen ja Johanna Maria Talvikki 
Koskimies, Ville-Pekka Torve-
la ja Riikka Elina Ervasti, Kim-
mo Kalevi Pitkänen ja Heljä 
Maija Lantto, Miikka-Jaakko 
Taskila ja Henna Eveliina Leh-
tikangas, Matti Juhani Pikka-
rainen ja Laura Maria Kinnu-
nen, Panu Petteri Vikstedt ja 
Elsa Maija Katariina Ukon-
maanaho, Janne Petteri Ho-
lopainen ja Henna Kaarina 
Tolonen, Alpo Ilmari Korkala 
ja Pirkko Irmeli Skarp.
karjasilta: Mikko Petteri Nie-
minen ja Anni Elina Kokko, 
Mika Petteri Tanska ja Minna 
Kaisa Greus, Veli-Matti Suo-
panki ja Päivi Helena Peso-
nen, Tapio Antero Isopous-
su ja Elina Marjukka Holap-
pa, Arto Tapani Brusila ja Jen-
ni Maria Kuorilehto, Heikki 
Markus Halonen ja Mari An-
na-Kaisa Nalkki, Tero Juhana 
Siironen ja Katja Helena Re-
pola, Tuomas Samuel Kello-
koski ja Annu Helena Urpi-

lainen, Atri Juhani Kouri ja 
Eveliina Anne Maaria Mä-
kelä, Sami Kristian Hannila 
ja Jenna Eveliina Tyni, Mik-
ko Esko Tapani Jokelainen 
ja Sanna Mari Niskala, Antti 
Lauri Johannes Paasimaa ja 
Maarit Inkeri Törmänen, Juk-
ka-Pekka Ranta ja Kati Mar-
jaana Asukas, Tuomas Ante-
ro Ruotsalainen ja Heli Maa-
rit Huovinen, Pasi Hemminki 
Kemppainen ja Sirpa Kaarina 
Matilainen, Marko Tapani Te-
ro ja Petra Karoliina Ruusila, 
Timo Pekka Malinen ja Min-
na Anna Maria Nivala, Jari Ju-
hani Palola ja Johanna Päivik-
ki Nurmi, Tommi Tapani Kris-
to ja Tarja Maarit Bomström.
Tuira: Juho-Pekka Henrik Ek 
ja Niina Anita Kyllikki Myky-
lä, Tapani Markus Pynnönnie-
mi ja Merja Anneli Askola, Ja-
ni Petteri Mäkelä ja Johanna 
Katriina Kenttälä, Kimmo Ta-
pio Honkonen ja Pia-Maa-
rit Hannele Katajisalo, Heik-
ki Pekka Johannes Mikkola ja 
Reija Johanna Lahtinen, Veli-
Matti Kalliokoski ja Erja Riitta 
Hellevi Heikkinen, Jukka Tuo-
mo Olavi Laatikainen ja Riit-
ta Sinikka Sirviö, Arto Tapani 
Pekonen ja Jenni Maria Leh-
tonen, Kai Kristian Keränen 
ja Taru Tuulia Kaleva, Jukka 
Tapani Sieppi ja Elina Maa-
rit Immonen, Markus Mika-

el Hyyryläinen ja Aino Ma-
ria Katariina Hekkala, Tuo-
mas Tapani Jääskö ja Jonna 
Marjukka Kuosmanen, Las-
se Juhani Ylitolonen ja Han-
na Elina Palovaara, Markku 
Altti Johannes Ruhanen ja 
Katja Elisa Hyvönen, Antti Ii-
sakki Viitala ja Johanna Ma-
ria Linnilä, Tuomas Antero 
Luukkonen ja Päivi Karolii-
na Nissilä, Lauri Jaakko Nuri-
la ja Paula Kaisa Kitinoja, Oli-
ver Christoph Beihammer ja 
Eeva Kaisa Hyry, Toivo Ola-
vi Virrankari ja Marjut Leena 
Hannele Kuuppo, Vytautas 
Kraujalis ja Johanna Mirjam 
Ryan, Hannu Jaakko Elomaa 
ja Hanna Leena Alavainio, 
Petri Mikael Rautio ja Ma-
ri Anna Katariina Lukkarila, 
Mikko Sakari Pasanen ja Sa-
ri Pauliina Mannermaa, Mar-
kus Juhani Aitto-oja ja Elina 
Kaarina Jokitalo, Antti Tapio 
Siekkinen ja Minna-Maaria 
Hämäläinen.
Oulujoki: Marko Tapani Po-
sio ja Satu Maria Marjeta, 
Kalle Jere-Matti Härönoja 
ja Marjo Aino Katriina Lant-
to, Aki Juhani Peltola ja Su-
vi Pauliina Heikkinen, Jark-
ko Tapani Peltonen ja Mar-
jo Johanna Lamminen, Ville 
Martti Aleksi Junttila ja Sai-
la Kristiina Järvinen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Sirkka-Lii-
sa Jalas s. Christiansson 87, 
Martti Ronkainen 79, Var-
pu Lumikki Vanaja 68, Au-
ne Matleena Ervasti s. Kon-
tio 95, Heikki Johannes Jak-
kula 62, Anna Elisabet Maik-
kola s. Kajula 89.
karjasilta: Saara Vap-
pu Kurttila s. Okkonen 82, 
Hemmi Oikarinen 75, Lahja 
Kyllikki Rintatikkala s. Lai-
tinen 83, Jukka Olavi Hela-
nen 53, Pekka Kullervo Jänt-
ti 81, Mauri Jooseppi Niku-
la 88, Ella Maria Pullinen s. 
Mikkonen 97.
Tuira: Salli Elviira Hyttinen s. 
Keränen 87, Martta Kaatta-
ri s. Laakso 83, Greta Kyllikki 
Lidström s. Vahtola 90, Ree-
ta Euniika Moilanen s. Man-
ninen 102, Veikko Olavi Oi-
vo 80, Irja Orvokki Rämet s. 
Kettunen 81, Kauno Kaler-
vo Kiviharju 79, Joni Kristian 
Johannes Luttinen 29, Erkki 
Antero Pääskynen 61, Urpo 
Johannes Ämmälä 68.
Oulujoki: Kaarlo Henrik Hil-
tunen 88, Hilda Sofia Kirves-
oja s. Haipus 86, Reino Mati-
as Pöyskö 79, Terttu Kaija An-
neli Riikonen s. Hautajärvi 49, 
Mika Johannes Svensk 48.

lähetyssoppi 25 vuotta 

Soppi on avoinna torstaina 10.9. klo 10–14 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Klo 12 alkaen juhla ja täytekakkukahvit 

Lähetyssoppi on Oulun seurakuntien yhteinen myy-
jäis- ja kohtaamispaikka. Se on toiminut 25 vuotta 
lähetystyön hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta.

Myyjäiset 

Lauantaina 5.9. klo 9–13 Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa 

Myytävänä ruokaa ja käsitöitä. Myös kirpputori. Tule ja 
tuo myös myytävää mukanasi. 
Tuotto käytetään Oulussa 2011 järjestettävien Herättä-
jäjuhlien hyväksi. 

   Järjestää Herättäjäyhdistyksen 
   Karjasillan paikallisosasto.

lähetysteologinen 

luentosarja 

Tiistaina 22.9. klo 18 
Oulun Diakin audito-
riossa 

Mihin menet kristin-
usko? – kristinuskon 
globaalit trendit, do-
sentti Risto Ahonen.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

w w w.sxc . hu
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Kirkon peruskorjauksen esittely seurakuntalaisille 
ke 9.9. klo 18–19 kirkossa.

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.9.2009

liikuntasalin perhevuoro 
pe 4.9. klo 10–11 koulun lii-
kuntasalilla.
Musiikkituokio ja kirkon 
esittely la 5.9. klo 15 kirkos-
sa. Oulu-päivien retki.
Pyhäkoulu su 6.9. klo 12 
kirkolla.
Päiväkerho ke 9.9. klo 9.30 
kirkolla.
Päiväpiiri ke 9.9. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 10.9. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to 10.9. klo 14.30.
kirkkokuoro to 10.9. klo 
18.30 kirkolla.

Syyskauden toiminta alkaa

päiväpiiri keskiviikkoisin klo 10–11.30 Saarenkartanos-
sa: Jutustelua, kahvittelua, laulelua ja hiljentymistä.
kaverikerho torstaisin klo 10–11.30 kirkolla: Vauvas-
ta vaariin kaverin kanssa yhdessäoloa, laulua, askar-
telua ja leikkiä.
kirkkokuoro torstaisin klo 18.30–20 kirkolla. Uudet lau-
lajat myös tervetulleita!
liikuntasalin perhevuoro kotonaoleville lapsille ja äi-
deille / isille/isovanhemmille perjantaisin klo 10–11 kou-
lun liikuntasalilla (vanhempien vastuulla). 
pyhäkoulu parillisen viikon sunnuntaisin klo 12 kirkolla. 

limingan rovastikun-
nan perheleiri käsi 
kädessä 19.–20.9. Siika-
joella. Ilmoittautumiset 
Kaisamarjalle 10.9. men-
nessä p. 040 7430 381. 
Ks. lisätietoja Limingan 
ja Tyrnävän seurakun-
nan ilmoituksista.

Rukouspiiri to 3.9. klo 10 
Kurkelalla.
Hartaushetki to 3.9. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Päiväkerhot: Maanantai-
sin klo 10 päiväkerho 3-vuo-
tiaille ja klo 12.30 kokkiker-
ho A-ryhmä kerhohuoneel-
la. Tiistaisin klo 10 päiväker-
ho 4-v.-A-ryhmä ja klo 13 si-
sarusryhmä A. Keskiviik-
koisin klo 12.30 päiväker-
ho 4-v.-B-ryhmä. Torstaisin 
klo 10 sisarusryhmä B. Per-
jantaisin klo 10 päiväkerho 
5-v. ja klo 12.30 kokkikerho 
B. Perhekerho alkaa to 3.9. 
klo 10 srk-talollla, aihee-
na kirkkoon tutustuminen. 
Vanhat ja uudet Lumijoki-
set vanhemmat lapsineen 
tervetuloa mukaan!
keskipäiväkerho ke 9.9. klo 
12 srk-talolla. Matt. 11:25–30.
Hartaus ke 9.9. klo 14 Lu-
milyhdyssä.
kirkkokuoron harjoituk-
set ke 9.9. klo 18.30 srk-ta-

lolla.
Rauhanyhdistys: Vart-
tuneiden kerho to 3.9. klo 
13 A&R Männikön mökillä. 
Nuortenilta pe 4.9. klo 19  
Myllysellä ja raamattuluok-
ka Juha Klaavolla. Pyhäkou-
lu su 6.9. klo 12 I Salmela II 
Hannu Vanhala III Takkula 
ja seurat klo 17 ry:llä, Ant-
ti Kaisto ja Teuvo Tanhua. 
Päiväkerho ti 8.9., to 10.9. 

klo 17.30–19 ja ke 9.9. klo 
17–18.30. Ompeluseurat ke 
9.9. klo 19 ry:llä.
Partio: Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi. Tiedustelut han-
nu.luukinen@pohjanmaa.
partio.fi, p. 044 2128 722. 
limingan rovastikunnan 
perheleiri käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvi-
rastoon 10.9. mennessä. Ks. 
lisätietoja Limingan ja Tyr-
nävän ilmoituksista.
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.
kastettu: Okko Petteri 
Räihä.
kuollut: Heikki Johannes 
Jakkula 62.

Virasto 387 172

Vs. kirkkoherra p. 045 122 5787 
Diakonissa p. 045 638 1973
Suntio p. 045 630 6081
Talouspäällikkö p. 045 630 6082
Kerhohuone p. 387 512

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

Mielenterveyskuntoutujien retkipäivä ma 14.9. Roku-
an kuntokeskukseen. Päivän aikana mahdollisuus ul-
koilla ja osallistua sisäliikuntaan sekä nauttia luonnos-
ta. Päivän aikana kahvitarjoilu ja lounas noutopöydäs-
tä. Retken hinta 5 €. Ilmoittaudu Marjolle viimeistään 
3.9. p. 045 6381 973.

Perhekerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 36: To 3.9. 
klo 9.30–11 ja 12.30–14 Kel-
lon srk-kodissa, pe 4.9. klo 
10–11.30 kirkonkylän Vakku-
rilassa, Jokelan vanhalla kou-
lulla ja Martinniemen srk-ko-
dissa.
Missiokerho varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 15 Vieras-
kamarissa, Kirkkotie 10 C.
Ihmisenä maailmassa la 
5.9. klo 10 Kahvelissa, Revon-
tie 14. Vieraana Anna-Liisa 
Valtavaara. Aiheena Oletko 
huolehtijatyyppi? Osallistu-
minen 4 €, sis. kahvi ja pul-
la. Musiikki Päivi Meriläinen.
lähimmäisen sunnuntain 
tempaus. Jumalanpalve-
luksen jälkeen lähdemme 
ulkoiluavuksi Kultasimp-
puun ja Pihlaja-kotiin. Ilm. 
viimeistään pe 4.9. Johanna 
Kerolalle, p. 045 1393 993.
nardus-nuorisokuoron ja 
soitinyhtyeen konsertti 
Minne tie vie su 6.9. klo 15 
srk-keskuksessa. Johtaa Tii-
na Korhonen, juontaa pas-
tori Jaakko Muhonen. Va-
paa pääsy. Kolehti Narduk-
sen matkakassan kartutta-
miseksi.
Musiikkityö: Kuorot aloit-
tavat toimintansa syyskuus-
sa seuraavasti: Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro: Harjoi-
tukset torstaisin klo 18.30–
20.30. Syyskausi alkaa to 17.9. 
srk-keskuksessa. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia kaik-

kiin ääniin koelaulun kautta. 
Kuorolaisilla on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen äänen-
muodostuksen opiskeluun 
laulupedagogi Maija Laurin 
johdolla. Harjoitusten ajaksi 
järjestetään tarvittaessa las-
tenhoito. Tiedustelut, kuo-
ronjohtaja Hannu Niemelä 
p. 040 5471 660, hannu.nie-
mela@evl.fi.
lapsikuoro: Harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Syyskausi alkaa 
to 10.9. Uusia laulajia ote-
taan 10. ja 17.9. klo 16.30 
lähtien. Kuoro on tarkoi-
tettu 7–13-vuotiaille tytöil-
le ja pojille. Kuoroleiri Isol-

laniemellä lokakuun alussa. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja 
Kaisa Säkkinen p. 040 818 
974, kaisa.sakkinen@evl.fi.
Seurakuntakerho ma 7.9. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalolla, ke 9.9. klo 13 Kel-
lon srk-kodin kahviossa ja 
to 10.9. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Ker-
hokyytiä tarvitsevat, soitta-
kaa pe klo 9–11 diakoniatoi-
mistoon p. 547 2636. 
Rovastikunnallinen kir-
kon ulkomaanavun ilta 
ma 7.9. klo 16 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Aimo Kos-
kelo KUA:sta kertoo Kirkon 
ulkomaanavun toiminnasta.

lähetyspiiri ti 8.9. klo 13 
Lähetystoimiston Vieraska-
mari, Kirkkotie 10 C.
Omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ti 8.9. klo 13 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Raamattupiiri ke 9.9. klo 
18 srk-keskuksen Monitoi-
misalissa (Luuk.6). 
juttukahvila to 10.9. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Kyytiä tarvitsevat, soit-
takaa pe klo 9–11 diakonia-
toimistoon, p. 547 2636. 
keva-äitien virkistyspäi-
vä la 19.9. klo 14–21 Isonie-
men leirikeskuksessa. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset dia-
konissa Heli Puuperälle viim. 
to 10.9. p. 040 5898 362.
Toimiva perhe -kurssi al-
kaa syyskuussa, kurssi on tar-
koitettu vanhemmille ja kas-
vattajille, kurssilla opetellaan 
perheen ihmissuhdetaitoja ja 
vuorovaikutusta. Kokoontu-
misajat: 24.9., 1.10. , 15.10., 
29.10., 5.11., 12.11., klo 17.30–
20.30 Wirkkulassa (Kirkkotie 
10 D) ja 3.10. klo 10–16 Vak-
kurilassa (Kirkkotie 10 B). 
Lastenhoito järjestetään sa-
maan pihapiiriin tarpeen mu-
kaan. Kurssin materiaalimak-
su 20 € ja pariskunnalta 30 
€. Ilm. 11.9. mennessä Tarja 
Kainulainen p. 040 8245 861 
tai Laila Rantakokko p. 040 
8668 319 tai etunimi.sukuni-
mi@evl.fi. 
kellonkartanon toimin-
taa: Miesten päivä la 5.9., 

äänessä mm. rovasti Jorma 
Kalajoki, tilaisuudet klo 
12, 14.30, 18, ja klo 19 il-
lanviettoa, Kartanon kirk-
ko su 6.9. klo 13, saarna 
Jorma Kalajoki, toim. Ta-
pio Pokka, klo 15 seurat, 
Naisten päivä la 12.9., mu-
kana mm. Maija Nyman, ti-
laisuudet klo 14, 16, 18.30, 
iltaseurat. Kartanon kirkko 
su 13.9., saarna Liisa King-
ma, toim. Pokka.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Yhteispyhäkoulu 
su 6.9. klo 12 ja toiminta-
kauden avajaiset klo 13.30 
ry:llä. kello: Sisarilta to 
3.9. klo 18.30 Siiralla, Tak-
kurannantie 199, päiväker-
ho pe 4.9. klo 17 Kellon srk-
kodissa, pyhäkoulu su 6.9. 
klo 12 Isollaniemellä. jo-
kikylä: Kiimingin ry:n jär-
jestämät myyjäiset ry:llä la 
5.9., ruokailu klo 12, myy-

Tasauspäivänä la 12.9. Haukiputaan seurakunnassa tem-
paistaan Suomen Lähetysseuran tasauskeräyksen hyväksi. 
klo 10–14. Tapahtuman avaa lehtori Martti Asunmaa ko-
tiseutumuseon edessä klo 10. Museo on avoinna tapahtu-
man ajan. Avauksen jälkeen voi tutustua kävellen kirkon-
alueen historiaan Asunmaan johdolla.

Seurakuntakeskuksessa on Soiva Siili -konsertti lapsille ja 
lapsenmielisille klo 10.30 ja kansanlaulukirkko klo 13, joh-
taa Iin laulupelimannit. Makkarakeittoa voi käydä syömäs-
sä koko päivän monitoimisalissa. Hinta aikuisille 4 € ja alle 
12 v. 2 €. Pullakahvit 2 €.

Vakkurilassa on lasten toimintapiste klo 11–13 ja lelujen 
vaihtopiste. Lelun voi vaihtaa 50 sentillä. Haukiputaan Hei-
ton juniorit esittelevät painia Vakkurilan nuorisotilassa klo 
12–12.30.

Wirkkulassa on nuorten työpajoja: tuunauspaja, kengän-
lankkauspiste sekä kirpputori. Tasauskeräyksen kohteena 
on Kolumbian köyhät ja lukutaidottomat, ensisijaisesti nai-
set ja lapset.

Yhteystiedot

luonto ja jaksaminen

w w w.sxc . hu

jäiset klo 13, pyhäkoulut su 
6.9. klo 12 Asema e. Mar-
kus Klasila, Asema p. Juk-
ka Karsikas, Keskikylä Sa-
mi Mehtälä, Vänttilänperä 
Reima Niemelä, Taipaleen-
kylä Ari Luhtaniemi, seurat 
su 6.9. klo 16 ry:llä, ilmoit-
tautumispäiväkerho ti 8.9. 
klo 17.30 ry:llä, sisarpiiri to 
10.9. klo 18.30 ry:llä. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jussi Iisko Pellervo Kallio ja 
Maria Anniina Koskela.
kastettu: Arttu Antero Lau-
rikkala, Veeti Vinjami Oliver 
Ojala, Elea Katriina Kurkela, 
Eveliina Kaarina Mällinen, 
Amos Benjamin Nissilä, Leevi 
Aaron Holappa, Eemi Oliver 
Onnela, Iisa Meeri Ellen Kal-
liokoski, Silja Karoliina Kerä-
nen, Sandra Sylvia Takkula.
kuolleet: Reino Johannes 
Ruotsalainen 94, Marja-Liisa 
Annala 65.

Kaverikerho maatilalla.
w w w.sxc . hu

Porkkanamarkkinat

S a t u L a p in lam p i
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lähimmäisen sunnuntain messu su 6.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Seija Helomaa, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. kaikkien vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen ja lähetysjuhlien talkoolaisten kii-
tosmessu. Kirkkokahvit.

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.9.2009

kirkkoherranviraston au-
kioloajat 1.9. alkaen ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, ke klo 
9–14, to klo 9–17.
Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ma klo 
13–14.30 (7.9. alkaen), ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoita-
jille ja heidän hoitolapsil-
leen. Vanhassa pappilassa 
ke ja to klo 9.30–11, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ke 
klo 9.30–11 ja Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ti ja pe 
klo 9.30–11.

kirkkokuoro aloittaa ke 
9.9. klo 18 kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille aloittavat to 
3.9. klo 16.15 seurakuntako-
dilla ja pe 4.9. klo 15 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Lisätietoja p. 040 7790 337.
Aamurukous keskiviik-
koisin klo 6 kirkossa. 
limingan rovastikunnan 
perheleiri käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvi-
rastoon 10.9. mennessä p. 
5614 500. Ks. lisätietoja Li-

mingan ja Tyrnävän seura-
kunnan ilmoituksista.
kirpputori Ilonpisaran 
uudet aukioloajat syyskuun 
alusta lähtien: ti, ke, to klo 
14–17 ja la klo 10–13. Terve-
tuloa nyt myös keskiviikko-
ostoksille!
Varhaisnuorten kerhot 
aloittavat vkolla 36. Lisätie-
toja www.evl.fi/srk/kempe-
le/nuorisot_kerhot.htm.
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat: Aloi-
tusraamattuluokka pe 4.9. 
klo 18 ry:llä, kaikki ryhmät. 
Pyhäkoulut: Aloituspyhä-
koulu su 6.9. ry:llä klo 12, 
kaikki ryhmät. Seurat ja uu-
sien tutustumisilta su 6.9. 
klo 16 ry:llä. Päiväkerhot: 
Aloituspäiväkerho ma 7.9. 
ry:llä klo 17.30.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.9. klo 19 
ry:llä. Seurat su 6.9. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Henni Anna Ilo-
na Pisilä, Helka Matilda 
Valtonen, Emilia Anniina 
Kallunki, Mikael Eeli Ola-
vi Vahteri, Lyydia Sofianna 
Heikkala, Aaro Matti Jal-
mari Isosaari, Loviisa Tyt-
ti-Maaret Niemelä, Sampo 
Henrik Saari, Sofia Olivia 
Määtänniemi, Miko Mati-
as Ukura.
Vihityt: Mika Tapio Kum-
pulainen ja Katja Helena Ti-

Isä-lapsi-retki Ranuan eläinpuistoon 

Lauantaina 19. syyskuuta. Lähtö on klo 9, takaisin 
Kempeleessä ollaan noin klo 18.30. Retken hin-
ta on 15 € aikuiselta ja 5 € / lapsi. Hintaan kuu-
luu bussikyyti, lämmin ruoka perille saavuttaes-
sa, pääsylippu eläinpuistoon, välipala ennen ko-
tiin lähtöä ja vakuutus. Ilmoittautumiset nuori-
sotyönohjaaja Arto Pisilälle maanantaina 7.9. ja 
tiistaina 8.9. klo 13–17 välisenä aikana numeroon 
08 5614 562. Mukaan mahtuu 45 ensimmäistä. 

hinen, Jani Markus Sieppo 
ja Tarja Teresa Ervasti, Pertti 
Olavi Edvard Määttä ja Mer-
ja Eila Annikki Viitanen, Er-
no Yrjö Petteri Hautamäki 

jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 10.9. klo 17 vi-
raston neuvotteluhuonees-
sa. Tervetuloa suunnitte-
lemaan messua, joka pide-
tään puolentoista viikon ku-
luttua.
Viikkomessu ke 9.9. klo 13 
Jäälin Palvelukeskus. Toimit-
taa Raimo Salonen.
Hartaus to 10.9. klo 14 Vi-
rekoti. Toimittaa Raimo Sa-
lonen.
Poikakuoro to 3.9. klo 17 
seurakuntakeskuksessa.
kirkkokuoron aloitus to 
10.9. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa. Uudet lau-

lajat tervetuloa! Tieduste-
lut Jarkko Metsänheimo 
p. 0400 487 187 tai jarkko.
metsanheimo@evl.fi.
Diakoniapiiri ma 7.9. klo 
13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Avoin ryhmä askarte-
lusta ja käsitöistä kiinnos-
tuneille. Huom. aloitusaika.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 8.9. klo 13–14.30 
Montin-salissa. Kulj. pyyn-
nöt Seijalle p. 040 5793 247.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 8.9. klo 13–14.30 
Alakylän nuorisoseuralla. 
Kulj.pyynnöt Erjalle p. 0400 
775 164.

Huttukylän ystäväpiiri to 
10.9. klo 14–15.30 Huttu-
kylän nuorisoseuralla. Kulj.
pyynnöt Seijalle p. 040 5793 
247.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä joka torstai 
klo 14 Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä kotikäyn-
tipyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk), Seija  Lom-
ma p. 040 5793 247 ( Kk), 
Jaana Kontio (Jääli) p. 040 
579248.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 10–16 Tuohi-
maantie 12. Kysy matonku-
tomismahdollisuutta! Lähe-
tyssihteeri Arja Rajala p 044 
5760 019.
nuoret: Gospelmessu ja yö-
kahvila pe 4.9. klo 18.30–22 
Jäälin seurakuntakodissa.
Rovastikunnallinen nuor-
ten yö 18.–19.9. Haukipu-
taalla. Hinta 10 €. Ilm. viim. 
3.9. mennessä Sepille p. 040 
7431 903. 
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä 
ja Jäälin seurakuntakodissa 
Isien ja lasten ilta to 3.9. 
klo 18–20 seurakuntakes-
kuksessa. Isien ja lasten yh-
teistä toimintaa: kädentöi-
tä, tekemistä ja toimintaa. 
Isien ja lasten iltaan on äi-
deiltä pääsy kielletty!
Isovanhempien ja lasten 

toimintapäivä sunnuntai-
na 4.10. klo 10 perhemessu, 
lounas ja yhteistä toimin-
taa seurakuntakeskuksessa 
lapsille ja isovanhemmille n. 
klo 14 asti.
lasten parkki on avoin-
na keskiviikkoisin klo 12–15 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toiminta on tarkoitettu 3.–
6-v. lapsille. Ilmoittautumi-
set parkkiin tiistaihin klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 6.9. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Esko 
Takkula. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 4.9. klo 18 rau-
hanyhdistys. Päiväseurat su 
6.9. klo 13 rauhanyhdistys.
kastetut: Viljami Jaakko 
Eemil Halttu, Venla Frida 
Matilda Häkkilä, Iiro Olavi 
Jalmari Kvist. Eeli Veeti Vil-
jami Manninen, Eetu Mat-
ti Antero Tolonen, Henna 
Maria Tuulikki Erkkilä, Ja-
son Michael Klemola, Ee-
tu Viljami Tolonen, Jasmii-
na Alexandra Emilia Mus-
tonen. 
Vihityt: Petteri Kristi-
an Kemppainen ja Ei-
ja Marjaana Lohilahti, Ee-
rik Johannes Mäkitalo ja 
Reeta Karoliina Pehko-
nen, Tuomas Antti Roi-
ninen ja Jenni Matleena 
Oijusluoma,Hannu Tapani 
Halmetoja ja Marja-Leena 
Rivinoja.

Tuleva diakonian syksy on toimintaa täynnä. Toivottavas-
ti jokainen löytää itselleen mieluisen ryhmän.
Seurakuntakerhot eläkeläisille käynnistyvät syyskuussa ti 
1.9. klo 13 Jäälissä, kirkonkylällä ti 8.9. klo 13, Alakylässä 
ti 8.9. klo 13 ja Huttukylässä to 10.9. klo 14. Diakoniapii-
rit, käsitöistä kiinnostuneille, aloittavat toimintansa ma 
7.9. klo 13 Jäälissä ja ma 14.9. klo 13 kirkonkylällä Kola-
mäen kerhohuoneessa. 
Vapaaehtoisille ja lähimmäisille järjestetään virkistysil-
toja, joista ensimmäinen on 1.10. klo 18 Montin-salissa. 
Mielenterveyskuntoutujien omaisille suunnattu ryhmä 
kokoontuu ti 25.8. klo 17 Montin-salissa. Vertaistukiryh-
mä omaishoitajille kokoontuu ke 30.9. klo 13 Montin-
salissa. Päihdeongelmien kanssa kamppaileville naisille 
suunnattu toiminnallinen ryhmä kokoontuu torstaisin 
klo 14–15.30 Montin-salissa. Ryhmistä kaksi viimeistä to-
teutetaan yhteistyössä kunnan kanssa.
Keväällä aloitettiin Jäälin seurakuntakodilla Juttunurkka. 
Se on avoin kokoontumis- ja ajanviettopaikka kaikenikäi-
sille. Juttunurkka on avoinna maanantaisin klo 10–13. Sii-
hen yhteyteen tulee lisäksi uutena työttömien ruokailu 
klo 11–12, josta omavastuuhintana jokainen maksaa 2 €. 
Ota mukaan voimassa oleva työttömyyskortti.

Pizzaa ja parisuhdetta 

Pe 18.9. klo 18.30 Montin-salissa. ”vaikenemisesta 
vapauteen” – perheen erilaiset vaietut puheenai-
heet ja salaisuudet. Aihetta alustaa Juhani ja Har-
riet Tervonen.  Lastenhoito järjestetään kirkkopir-
tillä. Ilmoittautumiset ja lastenhoidon varaukset pe 
11.9. mennessä perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 
040 5609 678 tai sähköpostilla.

juttunurkassa 
maanantailounas työttömille! 

Kotikäyntikampanja 8.–10.9. Vuoden aikana paikkakunnalle 
muuttaneiden kotiovelle tuodaan tuore ruisleipä. Vapaaehtoiseksi 
jakajaksi ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Jaana Kontio p. 040 
5793 248.
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u

ja Sanna Maria Pietikäinen, 
Visa Veikko Björn ja Kir-
si Maria Laurila, Veikko Sa-
kari Kukkola ja Anu Marjut 
Annika Kreivi, Ilkka Aki Sa-

muli Leinonen ja Tiina Hele-
na Daavittila.
kuollut: Airi Sinikka Mel-
lenius s. Helaterä 71, Taisto 
Tuomas Elias Vanhanen 69.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

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

Raamattu-ja rukouspiiri ke 
9.9. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Cross Stits pe 11.9. klo 18–
22 Vanamo-salissa.
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä ma 14.9. 
Rokuan kuntokeskukseen. 
Lähtö klo 8.35 matkahuol-
to, paluu n. klo 16.45. Il-
moittaudu 4.9. aamuun klo 
10 mennessä Sinikalle p. 
044 7521 226 Hinta 5 €, voit 
maksaa diakoniatoimistoon 
etukäteenkin.
Seurakunnan syysretki 
ke 16.9. Tyrnävälle Mylly-
kirjastoon ja kesäkodille.
Lähtö klo 10 matkahuolto, 
paluu klo 15. Hinta 20 € (sis.
matka,ruoka,kahvi). Ilmoit-
tautumiset Sinikka Ilmoselle 
10.9. mennessä p. 044 7521 
226.
Äitiverkkoryhmä alkaa to 
17.9. Tupoksen Vanamossa 
klo 12–14. Ryhmä kokoon-
tuu joka kolmas viikko sul-
jettuna ryhmänä. Kysees-
sä on vertaistukiryhmä alle 
kouluikäisten lasten äideille. 
Sisältö: Keskustelua, yhdessä 
jakamista ja tekemistä osal-
listujien toiveiden mukaan. 
Ohjaajina toimivat diakonis-
sa Maisa Hautamäki ja psy-
kologi Laila Vainio. Perhe-
työntekijät vastaavat lasten 
hoidosta. Ilmoittautuminen/
tiedustelut Maisalle p. 044 
7521 227, marja-liisa.hauta-
maki@evl.fi 10.9. mennessä
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.
Varhaisnuoristotyö: Lä-
hetys- ja kansainvälisyysker-
ho 7–12-vuotiaille ke 9.9. klo 
15–16.30 Lähetysvintillä. Tu-
le mukaan matkalle maail-
maan! Matkaoppaana nuo-
risotyönohjaaja-Kirsi. Seura-
kunnan, kunnan ja 4H:n yh-
teiset kerhot alkavat viikolla 
37. Seuraa ilmoittelua!

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.
lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 7.9 klo 12.
nuoret: Nuorten raamis to 
3.9. klo 18 Lähetysvintillä. 
Kaikki rippikoulun käyneet 
nuoret tervetuloa tutustu-
maan Raamatun ihmeelli-
seen maailmaan Kimmo-
papin opastuksella. Nuor-

tenilta la 5.9. klo 18–20 Va-
namossa jatkuen yökahvi-
lana klo 23 asti. Isoskoulu-
tuksen aloitus to 17.9. Vana-
mossa. Uudet isot klo 12–16 
ja jatkoisot klo 15–18. Mo-
lemmat ryhmät osallistuvat 
klo 15 alkavaan jumalanpal-
velukseen. Nuorten palvelu-
ryhmän retki to 17.9. Ouluun. 
Lähtö koululta klo 15.10. pa-
luu n. klo 18.30. Ilmoittautu-
miset ja lisäinfoa Sinikalta p. 
044 7521 226. Nuorten lei-
ri 11.–13.9. Oulunsalon Um-
pimähkässä kansainvälisis-
sä tunnelmissa. Ilmoittaudu 
mukaan 6.9. mennessä Kirsil-
le p. 044 7521 225 tai Katrille 
p. 044 7521 236.
Perhekerhot aloittavat ti 
15.9. klo 9.30–11 Kotikololla 
ja ke 16.9. klo 9.30–11 Vana-
mossa. Uudet ja vanhat ker-
holaiset tervetuloa.
Partio: Partiokämpän vara-
ukset p. 044 2128 722 soitta-
malla tai tekstiviestillä. Ter-
vetuloa partioon -kurssi kai-
kille partiosta kiinnostuneille 
aikuisille. Sudenpentuosas-
ton aloitustapahtuma Ran-
takylän uimamontun katso-
molla to 3.9. klo 18–19. Toi-
mintaan voivat liittyä kaikki 
1–3-luokkalaiset lapset. Ter-
vetuloa myös Sudenpennuis-
sa jatkavat. Lippukunnan hal-
litus tutustumisretkelle Tai-
valkoskelle Siiranjärven erä-
leirikeskukseen. Lähtö Koti-
kololta klo 17. Kimppakyy-
ti. Retkivarustus, nyyttikes-

Ehtoolliskirkko to 3.9. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa. Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
Hartaus to 3.9. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Pyhäkoulu su 6.9. klo 
11.30–12.30 seurakuntata-
lon alakerrassa. Pyhäkoulu 
on ilmainen ja tarkoitettu 
kaikenikäisille lapsille.
Hartaus ti 8.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 8.9. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Iltahartaus ti 8.9. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 9.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
naisten ilta su 13.9. klo 18–
20 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, tarjoilu nyyttikes-
tiperiaatteella. Kysy ystävä 
mukaan!
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu su 6.9. 
klo 11.30–12.30 seurakun-
tatalon alakerrassa. Pyhä-
koulu on ilmainen ja tarkoi-
tettu kaikenikäisille lapsille.
limingan rovastikunnan 
perheleiri käsi kädessä 
19.–20.9. Siikajoella. Hinta 
55 € aikuiset, 27,50 € lap-

set 4–11 v, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Hintaan sis. kulje-
tukset, majoitus, ruokailut 
ja ohjelma. Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon 
10.9. mennessä p. 533 1284. 
Lisätietoja antavat Minna 
Matinlauri p. 044 7372616 
tai Helena Hakkarainen p. 
044 7521 230. Leirin järjes-
tää rovastikunnan lapsi- ja 
lähetystyö.
nuoret: Yökahvila nuok-
karilla la 5.9. klo 19–24. Rip-
pikoululaiset saavat merkin-
nän hartauden jälkeen klo 
21. Isoskoulutusinfo ja tun-
nit ke 9.9. klo 18–20 seu-
rakuntatalon yläkerrassa. 
Koulupastoripäivystys ylä-
koululla ja lukiolla to 10.9. 
klo 11–12.15. Nuorten gos-

pellauluryhmään otetaan 
uusia laulajia mukaan. Tie-
dustelut Rainerilta p. 040 
5851 057. 
Partio: Partioilta ma 14.9. 
klo 18 vanhemmille ja par-
tiosta kiinnostuneille ja 
mahd. apujohtajiksi har-
kitseville seurakuntatalos-
sa. Kesällä Islannissa Rover-
wayssa kansainvälisellä par-
tioleirillä olleet tytöt kerto-
vat ja näyttävät kuvia reis-
sustaan. Iltapala. Tervetuloa 
mukaan! 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 4–6-
lk pe 4.9. klo 19 ry:llä. Om-
peluseurat klo 19 ry:llä. Raa-
mattuluokka-iltakylä la 5.9. 
klo 19 7–8-lk Saarniolla, Ri-
tolantie 38. Lapsi- ja nuo-
risotyöilta klo 19 ry:llä. Py-
häkoulut su 6.9. klo 12: kir-
konkylä Filppula, Anttila 
Karppinen, Korivaara Ala-
saarela, Pälli Lyytikäinen, 
Suokylä Parviainen. Seurat 
klo 17 ry:llä. Päiväkerhot ma 
7.9. klo 18 ry:llä. Kotiseurat  
to 10.9. klo 19 Anna-Mari ja 
Petri Hyryllä, Pällintie 856.
laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
4.9. klo 19 koulun kodalla. 
Ompeluseurat klo 19 ry:llä. 
Päiväkerho la 5.9. klo 11 
ry:llä. Raamattuluokka klo 
19 7–8-lk ja iltakylä Saar-

niolla, Ritolantie 38. Pyhä-
koulut: su 6.9. klo 12 Hyrkki 
Luokkanen, Laitasaari Käl-
käjä, Huovila Alanen. Seu-
rat klo 17 ry:llä. 
kastettu: Heikki Olavi Sevä-
kivi, Sulo Johannes Väärälä, 

Severi Aukusti Väärälä, Ma-
ria Priscila Eveliina Saaranen, 
Signe Serafiina Parviainen.
Vihitty: Pekka Kristian Ku-
rimus ja Miia Mirjami Könö.
kuollut: Aino Elina Siekki-
nen s. Pirilä 82.

tit ja omat makkarat. Lippu-
kuntailta seurakuntatalolla ti 
8.9. klo 18–20. Uusien ja van-
hojen partiolaisten ilmoit-
tautuminen. Paraatiharjoi-
tus 1. to 10.9. klo 18–19 srk-
talolla myötäpäiville lähtevil-
le. Lippukuntamme järjestä-
mät partiopiirin syys-pt-kil-
pailut la 12.9. Lumijoella.
Rauhanyhdistys: Kodin-
seurat pe 4.9. klo 18.30 An-
na ja Tommi Karsikkaalla se-
kä Silja Ja Jarkko Joensuul-
la. Yhteinen pyhäkoulu ja 
raamattuluokka su 6.9. klo 
11.30 ry:llä sekä seurat klo 

18 Limingan kirkossa.
kastettu: Kasper Eetu Valt-
teri Granlund, Veikko Jo-
hannes Heiskari, Joakim Jas-
peri Hiltunen, Veeti Santeri 
Ihalainen, Miklas Väinö Sa-
kari Lepistö, Minea Eila Ar-
miida Möttönen
Vihitty: Mika Petteri Heik-
kilä ja Tanja Orvokki Gre-
us, Jukka Pekka Pirhonen ja 
Marjo Marika Tikkala, Mat-
ti Janne Artturi Rättyä ja Su-
vi Kaisa Pohjasniemi.
kuollut: Pekka Loponen 
75, Maija Liisa Pietilä e. Ma-
tila 77.

Hei muhoslainen nuori, haluaisitko olla avuksi, 
mutta et tiedä miten ja missä? 
Jos vastasit kyllä, tule mukaan!

nuORTEn PAlVEluRYHMÄ

on tarkoitettu rippikoulun käyneille 
ja sitä vanhemmille nuorille. 
Syksyn aikana järjestetään koulutus!

Ota yhteyttä 18.9. mennessä
diakoni Liisa Seppäseen p. 040 5470 784, 
niin saat tarkempia tietoja toiminnasta. 

Re i j a  Haa p a la in e n
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.9.2009

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

ke 14–17
pe 10–13

Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot suljettu 3.–4.9.

Pudasjärven seurakunta myy tarjousten perusteella 
Johannus Prestige 30 -sähköurut. Uruissa on kolme 
sormiota ja jalkio. Uruissa on 39 äänikertaa. Myyjällä 
on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjoukset. Tiedustelut 
kanttorit Jukka Jaakkola p. 040 5519 528 tai Keijo Pii-
rainen p. 040 5216 769.

Pyydämme lähettämään tarjoukset syyskuun lop-
puun mennessä osoitteella Pudasjärven seurakunta, 
taloustoimisto, PL 58, 93100 Pudasjärvi.

Seurakuntakerhoa ei jär-
jestetä to 3.9.
Hartaus ke 9.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tuomo 
Kangas.
Seurakuntakerho to 10.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula ja Vesa Äärelä
kyläkamari avoinna ma–
ke klo 11–14. 
Reppuiltaa ei ole pe 4.9.
Varkkari eli avoimet ovet 

7–12-vuotiaille maanantai-
sin klo 15–17 Repussa.
Heppakerho 7–12 vuotiail-
le maanantaisin klo 18–20 
Repussa. Alkaen 7.9. Lisä-
tietoja Kirsiltä. Muut vark-
karikerhot ilmoitetaan seu-
raavissa kirkollisissa.
Askareilta kaikille yli 
10-vuotiaille joka toinen 
tiistai klo 18–20 Repussa 
8.9. alkaen. 
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.
nuorisotyönojaajan päi-
vystys ke 9.9. klo 14–16 Re-
pussa.
Parkkikerho ke 9.9. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Tarkoitettu hoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen.
Perhekerho ke 9.9. klo 
9.30–11 Repussa (Opintie 2, 
Pitkäkangas).
Omaishoitajaryhmä 7.9. 
klo 12 toimitalolla. Vattu-
kuja 2. 
Yksinhuoltajien ”Olohuo-
ne” 8.9. klo 18 Pappilassa. 
Lastenhoito järjestetty.
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä 14.9. Ro-
kuan kuntokeskukseen. Lu-
vassa hyvää ruokaa, muka-
vaa yhdessäoloa ja liikku-
mista! Retken hinta 5 €. Ilm. 
ja lisätiedot to 3.9. mennes-
sä p. 044 7453 848. Retken 
järjestää Limingan Rovasti-

kunnan diakoniatyö.
limingan rovastikunnan 
perheleiri ”käsi kädessä” 
19.–20.9. Siikajoella. Ilmoit-
tautumiset khranvirastoon 
10.9. mennessä. Ks. lisätie-
toja Limingan ja Tyrnävän 
seurakunnan ilmoituksista.
Tule mukaan partioon 
elämäsi seikkailuun. Alaikä-
raja 7 v. Lisätietoja voi kysyä 
Ammalta p. 0440 743 009. 
Oulunsalon Norret ry.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Äitien ja isien virkistysilta 
la 5.9. klo 18 Umpimähkässä, 
”Kyläily” Timo Määttä. Mes-
su su 6.9. klo 10 kirkossa, Teu-
vo Aho. Seurat klo 16 ry:llä, 
Erkki Alasaarela, Pertti Lah-

Diakoniatoimisto 
Vattukuja 2 
vastaanotto 

ma–to klo 9–11 

Soita ja varaa aika, myös 
kotikäynneille.

Maija Sivula 
p. 044 7453 853 

Sanna Karppinen 
p. 044 7453 848

 

           

               

                 JUHLA 70-VUOTIAILLE  

                 9.9. KLO 14  

             SEURAKUNTATALOLLA  

           

 Tervetuloa tänä vuonna 70 vuotta  

  täyttävä.  

                                          DIAKONIATYÖ           

kuorot alkavat!

 Lapsikuoro ke klo 17–18 / Tuomo
 Naiskuoro ke klo 18.30–19.30 / Tuomo
 Musiikkikerho to 17–17.45 / Taru
 Aikuisten lauluryhmä to klo 18–19.30 / Taru

Tervetuloa musisoimaan ke 9.9. alkaen. Lisätietoja 
nettisivuilta ja kanttoreilta.

lapsityö etsii sijaisia!

Päivä- ja perhekerhot tarvitsevat tilapäisiä sijaisia. Jos olet 
kiinnostunut sijaisuuksista lapsityössä, ota yhteyttä!

riitta.huhtala@evl.fi tai p. 044 7453 850

Lapsia kutsutaan mukaan! 
 
PYHÄKOULUT ALOITTAVAT 
su 6.9. klo 12–13 
 
Salonpäässä 
Repussa (Opintie 2, pitkäkangas)  
Seurakuntatalolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lapsia kutsutaan 
mukaan!

Pyhäkoulut aloittavat
su 6.9. klo 12–13.

 Salonpäässä
 Repussa (Opintie 2, 
 Pitkäkangas) 
 Seurakuntatalolla

tinen. Varttuneiden kerho ke 
9.9. klo 12 ry:llä.
Salonpään ry: Messu 6.9. 
klo 10 kirkossa. Seurat klo 
14 ry:llä, Teuvo Aho, Erk-
ki Vähäsöyrinki. 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.
kastetut: Matilda Ella Ing-
rid Saarni, Jonna Juulia 
Lääkkö, Väinö Kalervo Kok-
ko, Kalle Hermanni Kokko, 
Viljo Eetvart Oikarinen.
Vihitty: Miika Ilari Liukko 
ja Saila Janika Kyllönen, Vil-
le Juhani Vartiainen ja Inga-
Liisa Monica Kouvalainen.

Omaishoitajat ma 7.9. klo 
11 seurakuntakodissa, kyse 
retkestä.
nuotioilta ti 8.9. klo 19  yh-
dessä thaimaalaisten kanssa 
Korpisen kylätalolla. 
kuorot: Nuorisokuoro to 
3.9. ja to 10.9. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 3.9. ja to 
10.9. klo 18, Vox Margarita 
ke 9.9. klo 18, lapsikuoro to 
10.9. klo 17.

Perhekerho to 3.9., ma 7.9. 
ja to 10.9. klo 10–13 seura-
kuntakodissa ja ke 9.9. klo 
10–13 Petäjärinteen kyläta-
lolla.
lapsiparkki ke 9.9. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Satumuskari ma 7.9. klo 
16.30–17.15. seurakunta-
kodissa ja to 10.9. klo 16–
17 Sarakylän koululla.
lapsityötä koskevissa 
asioissa ota yhteys lapsi-
työnohjaaja Marja-Sinikka 
Luokkaseen p. 8823 144 ja 
040 5714 629.
Virsi-ilta su 6.9. klo 18 Pe-
täjäkankankaalla Kurvilla. 
Arvontaa ja kahvit, tuotto 

lähetystyölle.
Rauhanyhdistykset: 
Myyjäisseurat la 5.9. klo 
19 Ervastissa ry:n mökil-
lä, Pekka Lehto. Seurat su 
6.9. klo 17 seurakuntako-
dissa, Tapani Mikkonen, 
Heikki Nissinen. Myyjäi-
set ja seurat la 5.9. klo 19, 
Jukka Lehto Hirvaskosken 
ry:llä. Syysseurat su 6.9. klo 
17 Hirvaskosken ry:llä, Juk-
ka Jaakkola, Tauno Kujala. 
Käsityöilta pe 11.9. klo 19 
Sarakylässä Pasi Kumma-
lalla.
kastettu: Lyydia Helmiina 
Kumpula, Joni Jahvet Ala-
talo, Taneli Artturi Pesälä, 
Lyydia Beata Pesälä.
Avioliittoon vihitty: Lau-
ri Olavi Korkiakoski ja Nii-
na Marika Heikkinen.
Haudattu: Tuomas Kum-

Gospellauluilta 
yhteislauluhengessä 
Sarapirtillä pe 4.9. klo 19. 
Laulattajina Keijo Piirai-
nen ja Marko Väyrynen.

nuorten yö 
Haukiputaalla 
18.–19.9.

Iin rovastikunnan Nuor-
ten yö järjestetään tänä 
vuonna Haukiputaal-
la. Mukana on ollut n. 
100–150 nuorta lähiseu-
rakunnista. Monipuolis-
ta ohjelmaa on järjes-
tetty läpi yön. Tarkem-
pi ohjelma luettavissa 
Rimmin ruokalan aulan 
ilmoitustaululta.

Pudasjärveläiset lähte-
vät matkaan seurakun-
tatalolta pe 18.9. klo 
16.15 ja palaavat takai-
sin lauantaiaamuna n. 
klo 8.30. Reissun hinta 
on 5 €. 

Ilmoittautumiset pe 5.9. 
klo 12 mennessä: tiina.
inkeroinen@evl.fi, p. 
040 5714 636 / Tiina tai 
marko.vayrynen@evl.fi, 
p. 040 7524 387 / Marko.

johannus Prestige 30 -sähköurut myytävänä

kerhonohjaajaksi ja 
taskurahaa tienaamaan

Kerhonohjauksesta kiinnostuneet uudet ja vanhat oh-
jaajat olkaa yhteydessä Tiinaan. Uusien kerhonohjaaji-
en koulutusviikonloput ovat Haukiputaalla 11.–13.9. ja 
20.–22.11. Kerhonohjaajille maksetaan palkkio kerhon-
pidosta. Ilmoittautumiset / lisätiedot: tiina.inkeroinen@
evl.fi, p. 040 5714 6 36 / Tiina.

Rippikoulun ryhmäjaot tulevat Rimmin 
ruokalan aulan ilmoitustaululle to 3.9. 
tai niitä voi kysellä nuorisotyönohjaa-
jilta aikaisintaan to 3.9.

Rippikoulun 1. lauantaipäivät (ns. tal-
vitunnit) seurakuntatalolla 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 lauantaipäivä ei so-
vi kalenteriisi, tunnit voi käydä suorit-

tamassa jonakin toisena lauantaina. 
Jos sinulla on erityisruokavalio, ilmoi-
ta lauantaipäivän vaihdosta etukäteen 
nuorisotyönohjaajille. 2. lauantaipäi-
vät pidetään tammikuussa 2010.

Rippikouluasioista ilmoitetaan pää-
sääntöisesti Rimmin koulun ruokalan 
aulan ilmoitustaululla ja keskusradios-
sa. Kysy rohkeasti lisätietoja rippikou-
lusta nuorisotyönohjaajilta: tiina.inke-
roinen@evl.fi, p. 040 5714 636 / Tiina 
tai marko.vayrynen@evl.fi, p. 040 7524 
387 / Marko.

Tärkeää tietoa rippikoulusta 2009–2010

mala 65, Veikko Hannu 
Halkola 67, Paavo Ilma-
ri Tolonen 73, Ritva Kaari-
na Kyngäs 65, Helli Kaarina 

Vähäkuopus 73, Esko Kaar-
lo Kenttälä 84, Heino Vää-
rälä 70, Taimi Inkeri Här-
mä 79.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Hartaus to 3.9. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Seurakuntakerho ti 8.9. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Ke 9.9. klo 16–18 Tyrnävän 
srk-talolla uudenpään ker-
hohuoneessa, 1-4 luokkalai-
sille. Tuunauskerho to 10.9. 
klo 16–18 5–6-luokkalaisille 
(tehdään vanhasta uutta). 
Lisätietoja Merja Lukkari p. 
044 7372 617.
Hartaus to 10.9. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset ke klo 18 Tyrnävän 
srk-talossa. Lapsikuoron 
harjoitukset to klo 16 Tem-
meksen srk-talossa, aloitus 
10.9.
Perheleiri: Limingan ro-
vastikunnan perheleiri ”kä-
si kädessä” 19.–20.9. Sii-
kajoella. Ilmoittautumiset 
khranvirastoon 10.9. men-
nessä. Ks. lisätietoja Limin-
gan ja Tyrnävän seurakun-
nan ilmoituksista.
Vapaaehtoiset: Ti 8.9. klo 
14.30 seurakunnan ja kun-

nan vapaaehtoisten tapaa-
minen Temmeksen srk-ta-
lolla. Paikalle saapuu Varek-
sesta Vuokko Keränen, joka 
informoi lokakuussa järjes-
tettävästä vapaaehtoistyön 
koulutuksesta. Kaikki kiin-
nostuneet tervetuloa! 
Alfa-muistelot ke 9.9. klo 
18 Temmeksen seurakunta-
talolla. Viime keväänä kurs-
sille osallistuneet tervetuloa 
muistelemaan Alfan antia ja 
suunnittelemaan tulevaa.
Mielenterveyskuntou-
tujien retkipäivä Roku-
an kuntokeskukseen ma 
14.9. Lähtö klo 8.55 Tyrnä-
vän srk-talolta. Paluu klo 
16. Retken hinta 5 €. Järjes-
tää Limingan rovastikunta. 
Il-moittautumiset ja maksu 
diakoniatoimistoon viimeis-
tään 3.9. mennessä. p. 044 
7372 631. 
Päivä- ja perhekerhot 
aloittivat 24.8. Kaikille päi-
väkerhoihin ilmoittautu-
neille lapsille on lähetetty 
kerhokirje elokuun alku-
puolella. Kirjeessä on tär-
keää tietoa syksyn kerhois-
ta. Lisätietoja saa lasteno-
hjaajilta. Minna Matinlauri 
p. 044 7372 616 ja Soile Pie-
tarila p. 044 7372 615. 
Tulossa: Isoskoulutus uu-
sille ja vanhoille isosille pe 
11.9. klo 18–20 Tyrnävän srk-
talossa. Sinkkujen marja- ja 
ruskaretki la 19.9. Älä varaa 
tälle päivälle muuta!
Vapaaehtoisten perus-

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

kESTIlÄ
Ompeluseuramyyjäiset 
pe 4.9. klo 19 ry:llä.
Seurat su 6.9. klo 13 Pihla-
jistossa.
Ystävänkammari ke 9.9. 
klo 10 kerhokodissa.
Ompeluseurat pe 11.9. klo 
19 ry:llä. 
kerhot alkavat viikol-
la 37: Päiväkerho ti 8.9. 
klo 10–12 ja perhekerho to 
17.9. klo 11–13 kerhokodis-
sa. Nuorten kerhopäivä 
to, kellonaika ilmoitetaan 
myöhemmin. Kerhotyöstä 
vastaa Matti Saaranen p. 
0207 109 877.

kastettu: Laura Olivia Ra-
hikkala, Pinja Ulriika Tuo-
maala.
kuollut: Laina Elvi Katarii-
na Hyvärinen s. Mattila 86. 
PIIPPOlA
kuollut: Pentti Kalevi Ikola  
66, Irma Annikki Räisänen e 
Kilpi 74.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus pe 4.9. 
klo 13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 4.9. klo 
19 ry:llä.
Evankeliumijuhla su 6.9. 
Junnonojan rukoushuo-
neella. Klo 12 messu, jon-
ka jälkeen lounas Laakko-
lan koululla. Klo 14 evanke-
liumijuhla rukoushuoneella, 
Esa Luomaranta, Timo Hak-
karainen, Erkki Kiviniemi ja 
Tuulikki Tuovinen.
Seurat su 6.9. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä. 
kerhot: Perhekerho ma 7.9. 
klo 10 srk-talossa. Päiväker-
ho to 10.9. klo 10 srk-talos-
sa. Varhaisnuorten kerho to 
10.9. klo 16 srk-talossa.
kastettu: Silva Anni Elmii-
na Kamula, Julia Saana So-
fia Lehtilahti.
kuollut: Lilja Tellervo Karp-
pinen s. Ollila 87, Valde Jal-
mari Långström 86.

PYHÄnTÄ
Sydämelliset kiitokset 
kaikille teille, jotka muistit-
te Pyhännän 100-vuotista 
seurakuntaa. 

nuorten keskusteluilta 
la 5.9. klo 19 ry:llä. Aiheena 
kahdeksas käsky. 
Seurat su 6.9. klo 16 ry:llä, 
Mauno Mustapää.
Mll:n perhekahvila ti 8.9. 
klo 10–12 kerhohuoneessa. 
lauluseurat ke 9.9. klo 
18.30 ry:llä. 
Pappilan rantasaunan 
purku- ja aitankorjaustal-
koot to 10.9. klo 17. Talkoo-
väelle tarjoilua!
kappelineuvoston ko-
kous to 17.9. klo 18 srk-ta-
lossa. Pöytäkirja nähtävil-
lä ma 21.9. klo 9–12 srk-toi-
mistossa.
kerhot alkavat viikolla 
37: Päiväkerho ma 7.9. klo 
10–12, perhekerho to 10.9. 
klo 11–13. Nuorten kerho-
päivät ma Pyhännällä ja ti 
Tavastkengällä, kellonajat 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Kerhotyöstä vastaa Matti 
Saaranen p. 0207 109 877.
kastettu: Nooa Olli Vesse-
li Makkonen, Aarni Eemeli 
Siltanen.
Vihitty: Kimmo Allan Hol-
lanti ja Elina Marjukka Lau-
rila.
kuollut: Katri Emilia Pii-
ponniemi s. Konola 84.

RAnTSIlA
Ompeluseurat pe 4.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 6.9. klo 18.30 srk-
talossa, Pentti Kopperoinen.
70- ja 75-vuotiaiden syn-
tymäpäiväkahvit ja 5-vuo-

kirkkoneuvoston 
kokous ke 9.9. klo 18 
Kestilän srk-kodissa. 

kirkkoherranvirasto 
sekä seurakuntatoimis-
tot ovat kiinni ke 9.9. ja 
pe 11.9. 

tissynttärit su 6.9. klo 10 ju-
malanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa. 
Eläkeliitto ti 8.9. klo 11 srk-
talossa.
kodin ja koulun ilta pe 
11.9. klo 19 ry:llä. Alustus ai-
heesta ”Valvominen”, Jukka 
Kolmonen. 
lapsikuoro pe 4.9. klo 13 

Hovin koululla. 
kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Pikkunu-
put ti klo 10 ja Isot Nuput 
to klo 12 Nuppulassa. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 Nuppu-
lassa, Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30.
kastettu: Suvi Leea Hanne-
le Karppinen, Oulusta.

koulutus 9.–10.10. 13.10 ja 
17.10. Tyrnävän seurakunta-
talolla. Varaa aika kalenterii-
si ja ilmoittaudu! Lisätietoa 
koulutuksesta seuraavassa 
Rauhan Tervehdyksessä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Seurat su 6.9. klo 16 
ry:llä, Matti Määttä, Esko 

Syntymäpäiväjuhla

Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan 5-vuotiaiden yhteiset 
synttärit su 6.9. Rantsilan srk-talossa. Samalla juhlitaan 
Rantsilan 70- ja 75-vuotiaita. Klo 10 jumalanpalvelus ja 
sen jälkeen juhla seurakuntatalossa.

lapsi, joka haluat aloittaa kuoroharjoituksen

Voit vielä pyrkiä Rantsilan Lapsikuoro Stellaan! Soita Ar-
ja-kanttorille p. 0207 109 732, niin sovimme tarkemman 
ajan. Saat laulaa omavalintaisen laulun säestyksellä.

Enkelinäyttely

Tuo enkelisi Mikkelinpäivän su 4.10. enkelinäyttelyyn 
Pulkkilan seurakuntakodille. Otamme vastaan erilai-
sia enkeleitä, joista kokoamme näyttelyn. Laita en-
keliisi nimesi, jotta osaamme palauttaa sen oikeal-
le omistajalle. Ota yhteyttä Marketta Taipaleenmä-
keen, p. 0207 109 864. 

w w w.sxc . hu /  K r i s s  S zku r l a tow sk i

Kerhot aloittivat 2.9. toimintansa Tyrnävän 
srk-talossa. 

Keskiviikkoisin 1–4-luokkalaisille klo 16–18. Tors-
taisin 5–6-luokkalaisille ”tuunauskerho” klo 16–
18. Tervetuloa! Lisätietoja nuorisotyönohjaaja 
Merja Lukkarilta p. 044 7372 617.

Ala-asteikäisten kerhotoimintaa

w w w.sxc . hu /  D o ra  Pe te

Mettovaara.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.9. klo 19 
ry:llä. Seurat su 6.9. klo 16 
ry:llä.
kastettu: Annu Leena An-
neli Korkala, Oiva Kalle Jo-
hannes Kipinä, Jooa Ilmari 
Toivonen.
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kARjASIllAn SEuRAkunnAn VS. kAPPAlAInEn 
jAAkkO TuISku

Tämä käsky on arkipäiväinen käsky, joka seuraa meitä kauppareissulta lenk-
kipolulle. Silti sen merkitys yltää kaikkeen yritysmaailmasta yhteiskuntaan. 
Seitsemäs käsky suojelee jokaisen henkilökohtaista omaisuutta, mutta myös 
levittää ympärilleen oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden sanomaa. Käsky 
koskettaa jokaisen ihmisen perimmäistä oikeudentuntoa: mikä on minun, 
sitä ei saa ilman lupaa minulta ottaa.

Tutkijoita on hämmentänyt se, että varastamiskiellosta puuttuu objekti. Mi-
tä ei saa varastaa? Suomea puhuttanut miljonäärin tyttären kidnappaus tulee 
erityisen lähelle käskyn alkuperää. Alkuaan käskyn on ajateltu koskevan en-
nen kaikkea ihmisryöstöä. Kiellossa esiintyvä ”varastaa” verbi esiintyy kui-
tenkin Raamatussa monissa sellaisissa yhteyksissä, josta voidaan ajatella sen 
tarkoittavan esimerkiksi toisen ihmisen sydämen varastamista eli pettämis-
tä, karjaeläimen tai hopean, kullan ja mitä erilaisimpien tavaroiden varas-
tamista. Raamatun aikoina ajateltiin, että varastetulla tavaralla piti olla jo-
kin vähimmäisarvo ja esimerkiksi kasvavien viinirypäleiden tai viljan syön-
tiä kädestä suuhun ei pidetty varastamisena. 

Käskyn ymmärtämisen myöhempi perinne lisää käskyyn myös jalostu-
neemmat varkauden lajit, kuten henkisen omaisuuden varastamisen. Seitse-

männen käskyn erottaa kymmenennes-
tä käskystä se, että varastamisen kohtee-
na ei ole kiinteä omaisuus, kuten pellot 
tai talo, vaan elolliset olennot ja irtain 
omaisuus. Kun käskyn ymmärtämistä 
laajentaa oman omaisuuden piiristä esi-

merkiksi luontoon tai yhteisiin asioihin, omaisuudesta ajankäyttöön, käsky 
saa uusia piirteitä. Tarkoitus pysyy samana. Kaikki mikä tähtää oman edun 
ajamiseen toisen kustannuksella, kuuluu myös käskyn piiriin.

Seitsemäs käsky on arvokas käsky tämän ajan ihmiselle. Ahneus ja kateus 
seuraavat meitä kaikkina aikoina ja asuvat sydämessämme. Käskyn yhtey-
dessä voi kysyä itseltään, olenko tyytyväinen siihen mitä minulla nyt on, 
ja osaanko olla siitä iloinen. Käsky ei vaan ohjaa meitä passiiviseen oman-
sa vartiointiin vaan aktiiviseen lähimmäisen hyvän lisäämiseen. Luther 
ymmärtää käskyn laajassa merkityksessä lähimmäisen omaisuutta suo-
jelevana käskynä. Luther tulkitsi isossa katekismuksessa käskyä, ei vaan 
omaan, vaan kaikkeen ympärillä olevaan. ”Sitä ei siis pidä käsittää liian 
ahtaasti, vaan sen on annettava ulottua kaikkeen, missä olemme lähim-
mäistemme kanssa tekemisissä.”

MYYnTIASSISTEnTTI 
AnnE TAuRIAInEn

Muihin käskyihin verrattuna seitsemäs käsky tuntuu arkisemmalta. Oikean 
ja väärän merkitys opitaan, tai ainakin ne pitäisi opettaa jo lapsena: varasta-
minen on väärin. Mielestäni tämä käsky on annettu ihmisten sekä elinym-
päristön suojaksi.

Käskyn merkitystä miettiessä ensimmäisenä tulee mieleen, että siinä kiel-
letään toisen omaisuuden ja materian varastaminen. Toisen omaa ei saa vie-
dä. Toisaalta myös ympäristön tuhoaminen on varastamista. Jos esimerkiksi 
heittää jätteitä luontoon tai muuten tuhoaa 
sitä, varastaa silloin luonnolta ja muilta ih-
misiltä sekä tulevilta sukupolvilta. Kaikilla 
elävillä olennoilla pitäisi olla oikeus puhtaa-
seen ympäristöön. 

Sekin on väärin, jos ei oikaise väärinkäsityk-
siä. Esimerkiksi silloin, jos esimies antaa kiitosta hyvin tehdystä työstä, vaik-
ka olisi itse jo aikoja sitten delegoinut tehtävän jollekin toiselle. Tällaisissa ta-
pauksissa saattaa helposti sellaisen kunnian itselleen, joka ei edes kuuluisi. 
Työelämässä tämä on varmasti yleistä, onneksi itselläni ei ole tästä henkilö-
kohtaista kokemusta. 

Jos ihmisellä on sairaus, esimerkiksi kleptomania, voin hänen käytöksensä 
ymmärtää. Mutta minulta ei heru myötätuntoa ihmisille, jotka haluavat ra-
haa, mainetta ja kunniaa käyttämällä toisia ihmisiä sekä ympäristöä. Tahal-
linen ilkivalta on kamalinta mitä tiedän. 

Seitsemännen käskyn noudattaminen on minulle helppoa, koska olen niin 
umpirehellinen, että joskus ihan itseänikin ärsyttää. Alle kouluikäisenä me-
nin kaverini kanssa varastamaan naapurin vanhan mummon kasvimaalta 
ruohosipuleita. Isosisko näki tapahtuman ja kertoi vanhemmille, jotka sitten 
pakottivat tunnustamaan asian mummolle ja pyytämään anteeksi. Oppi me-
ni perille. Tunnustaminen tuntui nöyryyttävältä enkä ole sen jälkeen varas-
tanut keneltäkään. 

Minusta tuntuu, että nykyajan lapset ja nuoret pääsevät helpommin pälkä-
hästä. He eivät joudu välttämättä vastuuseen teoistaan. Tämä voi johtua van-
hempien kiireestä sekä välinpitämättömyydestä. Ennen oltiin yhteisöllisem-
piä. Kylän lapsia vahtivat ja komensivat kaikki aikuiset ja heitä toteltiin. Ny-
kyään pahimmassa tapauksessa saa itse syyt niskoilleen, jos menee komen-
tamaan toisten lapsia. Eihän nykyään edes tiedetä, ketkä naapurissa asuvat. 
Tällöin myös kynnys varastamiseen nousee, sillä on helpompi varastaa tun-
temattomalta, kasvottomalta ihmiseltä. 

Käskyn perusmerkitys ei ole mielestäni paljon muuttunut. Uskon, että Moo-
seksen aikana käsky tarkoitti enemmän materiaa. Ajan myötä se on saanut 
enemmän laajuutta ja sisältöä ja tulevaisuudessa siihen nivoutuvat taas uudet 
merkitykset. Silti käskyn perimmäinen ajatus on säilynyt ja sen tärkeys tulee 
säilymään vielä vuosituhansien ajan. 

Mikä on minun, sitä ei saa 
ilman lupaa minulta ottaa.

Tahallinen ilkivalta on 
kamalinta mitä tiedän. 

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.

7. ”Älä varasta.”

tekSti: maaRit itkoNeN
kuVat: Satu lapiNlampi Ja aNNi kiNNuNeN


