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Viime viikolla ilmestyneessä vanhoillislestadi-

olaisten Päivämies-lehdessä kehotettiin liik-

keeseen kuuluvia äänestämään aktiivisesti 

marraskuisissa seurakuntavaaleissa. Pääkirjoituksen 

mukaan äänestäminen on tärkeää nyt, koska uudet 

kirkolliset päättäjät joutuvat ottamaan kantaa sa-

maa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Pääkirjoituksessa vedottiin erityisesti nuoriin, 

koska 16-vuotiailla kirkon jäsenillä on ensimmäis-

tä kertaa äänestysmahdollisuus.

Niin sanottu tavallinen kirkkokansa, erityises-

ti nuoret, äänestävät seurakuntavaaleissa laiskas-

ti. Vanhoillislestadiolaiset ovat taas perinteisesti 

olleet ahkeria äänestäjiä. Siksi on hyvä kysyä, mil-

lainen muutos joidenkin pohjoissuomalaisten seu-

rakuntien luottamuselimissä on kenties edessä, 

kun rauhanyhdistysläiset saavat todennäköisesti 

suuren joukon uusia äänestäjiä uurnille.

Neljä vuotta sitten seurakuntavaalien äänes-

tysprosentti oli koko maassa 14,5. Juuri alhainen 

äänestysaktiivisuus merkitsee, että seurakuntavaa-

leissa jopa muutamilla kymmenillä äänillä heilau-

tetaan luottamuselinten voimasuhteita mieleisiksi.

Äänestysaktiivisuudessa ei ole mitään arvelutta-

vaa. Perusteltua on sen sijaan pohtia, mitä vaiku-

tuksia seurakuntatyöhön on sillä, jos yksi herätys-

liike saa ylivallan seurakunnan luottamuselimissä. 

Kirkolliskokouksen kolmisen vuotta sitten teke-

mä päätös äänestysiän laskemisesta merkitsee 

mitä todennäköisimmin rauhanyhdistyksen val-

lan kasvamista seurakunnissa.

Toisaalta voidaan ajatella niin, että vanhoillis-

lestadiolaisten aktiivisuus näyttää esimerkkiä lais-

kasti äänestäville kansankirkkolaisille, mitä ripey-

dellä saadaan aikaiseksi. 

Vaikuttaminen ja muutoksen tekeminen on 

tasavertaisesti kaikkien äänioikeutettujen mah-

dollisuus. 

Aatoksia

Rauhanyhdistyksen iskun paikka

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

19.8.2010

Kolehtiin    
tavaraa
Utajärven seurakunnan lähetyssihtee-
ri Ulla-Maija Moilanen kertoo vierailus-
taan Tansaniassa.

”Kirkossa kerättiin kolme kolehtia. Jos 
jollakin köyhällä ei ole varaa laittaa ro-
poja kolehtiin, hän tuo sinne tavaroita. 
Niinpä jumalanpalveluksen päätteeksi oli 
kirkon pihalla kolehtihuutokauppa. Huu-
tokaupassa myytiin tällä kertaa kanamu-
nia ja hedelmiä.

Joskus joku voi tuoda kolehtiin yhden 
tulitikun, joka huutokaupataan. Kuiten-
kin pienistä kasvaa iso virta, siunaus on 
mukana tässäkin.”

Tervareitti 17.8.2010

Sopua kotien ja 
koulujen välille
Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari 
Uusikylä suree koulujen ja kotien välisiä 
konfliktitilanteita.

”Sekä vanhempien että opettajien tu-
lee kunnioittaa toisiaan. Väärinkäsityksiä 
voi aina tulla, mutta jos aletaan rakentaa 
barrikadeja, se on surullista. Lapsen pi-
täisi olla aina tärkein.

Uusikylä muistuttaa, että opettajil-
la on koulutuksensa kautta ymmärrystä 
siitä, mitä koulutus on.

– Kuitenkin nykyvanhemmat saattavat 
tulla vaatimaan jo ekaluokkalaiselleen jo-
takin ekstraa. Se on melkein loukkaavaa.

Uusikylä sanoo, että hyvä olisi myös se-
kä koulun että kodin ymmärtää, että lapset 
kasvavat yksilöllisen aikataulunsa mukaan. 
Siksi kilpailu ja vertailu on turhaa.

– Jos joku ekaluokkalainen ei osaa vie-
lä lukea, sitä ei pidä leimata miksikään. 
Hän voi neljännellä luokalla olla vaikka 
minkälainen mestari.”

Kansan uutisten Viikkolehti 13.8.2010

Keskustelutaitoa 

Tänä kesänä aurinkoa on riittänyt. 
Lämpöennätykset ovat menneet uu-
siksi ja hellepäiviä on ollut enemmän 
kuin koskaan aiemmin. Kylmän ja 
runsaslumisen talven jälkeen saim-
me kuuman kesän.

Joidenkin mielestä hellettä on ol-
lut liikaakin. Aurinko häikäisee sil-
miä, polttaa ihon, kuihduttaa ku-
kat ja haalistaa terassihuonekalut. 
Toiset taas viihtyvät, kun kerrankin 
on kunnon kesä eikä tarvitse palel-
la. Sääasioista on varmasti keskustel-
tu tänä kesänä tavallista enemmän, 
puolesta ja vastaan.

Me suomalaiset tahdomme olla 
vähän sellaisia, että vaikka sää olisi 
millainen, niin aina löytyy joku, jota 
se ei miellytä. On liian kuumaa, liian 
kuivaa, liian kylmää tai liian sateis-
ta. Eikä tämä koske pelkästään sääti-
laa. Erilaiset yleisönosastot, keskus-
telupalstat ja tekstiviestipalstat täyt-
tyvät kommenteista – koskien mil-
loin säätä, milloin koirankakkaa ja 
milloin mitäkin. 

Valitettavasti monet kommentit 
ovat negatiivisia, jostakin valitetaan 
ja ollaan tyytymättömiä. Ja ikävä 
kyllä, usein hyväkin keskustelu me-
nee pilalle täysin asiattomien kom-
menttien takia. Varsinainen asia, oi-
kea keskustelun aihe unohtuu ivallis-
ten, tietämättömien ja jopa vihamie-
listen nälväisyjen taakse. 

Kuinkahan moni on miettinyt 
mitä keskustelu oikeastaan on? Mi-
tä sillä tarkoitetaan? Mitä ja millais-
ta keskustelun pitäisi olla? 

Aito keskustelu on mielipiteiden 
vaihtoa, pyrkimystä ymmärtää kes-
kustelukumppanin näkökulmaa. 
Siihen ei kuulu toisen osapuolen 
pilkkaaminen tai yritys käännyttää 

häntä oman mielipiteensä kannal-
le. Toisen myötäileminen, jees-lin-
ja ei myöskään ole oikeaa keskuste-
lua. Oikeassa keskustelussa edetään 
johonkin, pyritään tarkastelemaan 
asioita uusista näkökulmista, oppi-
maan ja ymmärtämään jotain. Vaik-
ka sitten sitä, miksi toinen tykkää 
auringonpaisteesta, kun itse ei siitä 
suuremmin välittäisi.

Annetaan auringon paistaa kun 
on paistaakseen. Syksyllä riittää kui-
tenkin pimeyttä ja sadetta, ja sitten 
muistelemme haikeana aurinkois-
ta kesää. Oma aikansa on auringon-
paisteella, oma sateella, ja molempia 
niitä tarvitaan. Hyvä on muistaa, et-
tä ilman aurinkoa me emme täällä 
pärjäisi. Vaikkemme aina itse pais-
tetta näe, aurinko paistaa kuitenkin 
siellä pilvien takana. Tällä hetkellä 
sataa vettä, ja hyvä niin. 

HANNELE KARHU

Kirjoittaja on oululainen filosofian tutkija, 
kauppatieteilijä ja äiti.

Meidän vai muiden?

Kotimaa-lehdessä 29. heinäkuuta emeritus-

piispa Paavo Kortekangas esitti toiveen, et-

tei ”toisten pitäisi laittaa vastauksia ja antaa 

esityslistaa kirkolle”. Hänen mielestään esimerkiksi 

media laittaa vastauksia kirkon suuhun. Sama toive 

on kuultu muiltakin kuin Kortekankaalta.

Toiveeseen liittyy jako meihin ja muihin. Meitä 

ovat varmaankin ne liki 80 prosenttia suomalaisista, 

jotka ovat kirkon jäseniä. Muita lienevät Suomen 

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomat.

Jako on ongelmallinen, sillä sekä median edus-

tajista että poliitikoista enemmistö kuulunee kirk-

koon. Jos eivät kirkon jäsenet – toimittajat ja polii-

tikot heidän joukossaan – saa herättää keskustelua 

omassa kirkossaan, ketkä sitten saavat?

Onko ainoastaan kirkollisella eliitillä ja sisäpiiril-

lä oikeus esittää toiveita ja puhua odotuksistaan?

Toivottavasti kirkossa ei enää eletä harvainval-

lan aikaa.
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Kirkon luottamuselimissä 
vallitsee räikeä epätasapai-
no. Ne eivät suinkaan ai-
na ole läpileikkauksia kir-

kon kirjavasta jäsenistöstä vaan 
vallankahvassa ovat vanhat. Esi-
merkiksi Oulussa tämänhetkisten 
kirkkovaltuutettujen keski-ikä on 
60 vuotta. Nuorista on pulaa, se on 
tiedossa. Mutta varhaisessa keski-
iässä oleviakin näkyy kirkon hal-
linnossa valitettavan vähän.

– Nuorilla aikuisilla on run-
saasti kiinnostuksen kohteita, joi-
hin valtuutettuna pääsee vaikut-
tamaan. Heitä kiinnostavat nai-
misiinmeno, kasteet, päiväker-
hot, varhaisnuorten työ ja niin 
edelleen. Mutta mitä nelikymppi-
nen kaipaa omalta kotiseurakun-
naltaan? Oulun seurakuntayhty-
män oppilaitostyön pastori Kata-
riina Pitkänen kysyy. 

Oulussa on tähän mennes-
sä perustettu puolenkymmen-
tä valitsijayhdistystä, joiden lis-
toille ehdokkaat jakautuvat. Jo-
ka seurakunnassa on omat lis-

On nuorennusleikkauksen aika!

30-vuotiaalla Mari-Leena Tal-
vitiellä on meneillään kolmas 
kausi seurakunnan luottamus-

tehtävissä. Hän on lopettelemassa kaut-
taan Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvoston varajäsenenä ja yh-
teisen kirkkovaltuuston varavaltuutettu-
na. Talvitie toimii myös hautaustoimen 
johtokunnan puheenjohtajana. 

Ensimmäistä kertaa hän pääsi kirk-
kovaltuustoon 18-vuotiaana Ilmajoella. 
Hän sai 40 ääntä, jotka nipin napin riit-
tivät valtuustopaikkaan.

– Siinä huomasi, että jokainen ääni oli 
tosi tärkeä. Jos en olisi itse äänestänyt it-
seäni, en olisi päässyt läpi, Talvitie nau-
rahtaa.

Valtuuston pulmusta opastettiin käy-
täntöihin perusteellisesti. Hän pääsi nuo-

risotyön johtokuntaan, jossa hän muun 
muassa suunnitteli rippileirejä.

Nyt Talvitie peräänkuuluttaa muita-
kin nuoria seurakunnan päättäjiksi. Pää-
töksenteko on heti monipuolisempaa, 
kun eri ikäluokat ovat edustettuina. 

Nuori valtuutettu välittää seurakun-
taan päin oman ikäluokkansa toiveita ja 
samalla kertoo arjessa seurakunnan toi-
minnasta kavereilleen.

– Seurakuntaan tarvitaan aivan taval-
lisia ihmisiä. Kirkkovaltuustossa puhu-
taan toiminnasta ja taloudesta, ei se ole 
mitään hepreaa.

Ehdokkuuteen riittää, kun on intoa ja 
kiinnostusta ottaa asioista selvää. Joskus 
seurakunnan kokoukset erottaa muista 
kokouksista vain alussa ja lopussa veisat-
tava virsi.

Juuso Mäkisen silmät tuikkivat. 
19-vuotias suu kääntyy vähän vä-
liä hymyyn, kun puhutaan syksyn 
seurakuntavaaleista. Mäkinen halu-

aa Oulujoen seurakuntaneuvostoon. Ta-
voitteetkin on mietitty.

– Haluaisin, että seurakuntalaiset te-
kisivät enemmän asioita yhdessä. Voi-
simme ottaa enemmän vastuuta juma-
lanpalveluksessa. Siten seurakunnasta 
tulisi hengellinen koti kaikille, eikä se 
jäisi ohjelmatoimistotasolle, Mäkinen 
pohtii.

Nuorena miehenä Mäkinen haluaa 
tietenkin ajaa nuorten asiaa. Nuortenil-
toihin hän kaipaa lisää hengellistä sano-
maa, jotta illat eivät typistyisi puhtaaksi 
hengailuksi. Mäkinen ei kuitenkaan ole 

huolissaan, vaikka jokaiselle ikäryhmäl-
le ei erikseen järjestetä omia kokoontu-
misia.

– Seurakunnalla on aina tarjottavaa 
kaiken ikäisille, kyllähän perusevanke-
liumi koskettaa kaikkia. 

Mäkisen mielestä seurakunnan tär-
kein tehtävä onkin julistaa ja opettaa 
Jumalan sanaa ja toimia yhteyspaikka-
na seurakuntalaisille Jumalan sanan ää-
ressä. 

Juuso Mäkinen uskoo, että seurakun-
taneuvostossa hän pääsisi näkemään ku-
lissien taakse ja oppisi ymmärtämään 
seurakunnan toimintaa paremmin. Ko-
koustamiskokemusta hän on jo saanut 
lukion oppilaskunnasta.

Kirkkovaltuustoon 
18-vuotiaana

Juuso tuo neuvostoon 
nuoruuden innon

Mari-Leena Talvitie pääsee pian näkemään, mitä seurakunta tarjoaa lapsiperheille.Juuso Mäkinen haluaa katsella kotiseurakuntaansa uudesta vinkkelistä. 

Ty t t i  Pää k kö n e n Ty t t i  Pää k kö n e n

tansa. Nuorten aikuisten valit-
sijayhdistystä ei näillä näkymin 
olla perustamassa, joten nuoret 
voivat hakeutua mielensä mu-
kaiseen ryhmään ehdolle. Eh-
dokkaaksi voi ilmoittautua syys-
kuun puoleenväliin saakka.

Katariina Pitkänen painot-
taa, että harvalla on sisäsyntyi-
nen palo asettua ehdokkaaksi. 
Valitsijayhdistysten täytyy aktii-
visesti rohkaista uusia, vaikut-
tamisesta kiinnostuneita seura-
kuntalaisia mukaan.

– Menkää tilaisuuksiin ker-

tomaan vaaleista. Seurakuntien 
työntekijöiltäkin kannattaa ky-
syä vinkkiä, ketä kannattaisi ka-
lastella ehdokkaaksi. Moni on voi-
nut vuodesta toiseen toimia aktii-
visesti seurakunnassa. Sellaisilla 
on paljon sanottavaa ja ehdotet-
tavaa, Pitkänen kannustaa.

Varat pannaan siihen 
mihin päätetään 
Käytännössä valtuutetut pää-
sevät vaikuttamaan esimerkik-
si siihen, rakennetaanko uu-
sia kirkkoja, millaisia diakonia-

avustuksia annetaan ja kuinka 
kauan rippileirit kestävät. Ku-
kaan ei kiellä sitä, että kirkol-
la on jatkossa vähemmän rahaa 
jaettavana. Kokouskammareis-
sa päätetään, mikä työ tehdään 
palkkatyövoimalla, mikä taas 
vapaaehtoisesti. 

Monessa Rauhan Tervehdyk-
sen tilaajaseurakunnassa ehdok-
kaiden haaliminen on vasta al-
kutekijöissään. Siikalatvan seu-
rakunnassa oli viime vaaleissa 
käytössä vain yksi lista, jossa oli 
edustajansa joka kappeliseura-

kunnasta. 
– Menettelyllä haettiin yhte-

näisyyttä ja siinä myös onnis-
tuttiin, Siikalatvan seurakunnan 
vaalilautakunnan puheenjohtaja 
Erkki Kauranen kertoo.

Hyväksi koettua yhden listan 
käytäntöä jatketaan todennäköi-
sesti tänäkin vuonna.  

Lumijoella oli edellisissä vaa-
leissa kolme valitsijayhdistystä, ja 
äänestysprosentti ylsi yli kolmen-
kymmenen. Nykyisessä kirkkoval-
tuustossa on kirkkoherra Markku 
Töllin mielestä hyvä ikäraken-
ne. Siinä istuu niin parikymppisiä 
kuin eläkeikäisiäkin. Tölli toivoo 
nuorten aikuisten ottavan vastuu-
ta myös tulevalla kaudella.

– Pienessä seurakunnassa 
päättäjien pitää keskittyä perus-
toiminnan turvaamiseen. Ensi 
vuonna on lisäksi korjattava kir-
kon ikkunat, koska muuten ne 
tippuvat helisten maahan, kirk-
koherra kaavailee.

TEKSTiT: TYTTi PÄÄKKÖNEN
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Rauhan Tervehdyksessä 5.8. 
oli kirja-arvostelu tunne-
tun ateistin ja evolutionis-
tin Richard Dawkinsin kir-
jasta Maailman hienoin esitys 
– evoluution todisteet. Miksi 
sitten monet ateistit ovat in-
nokkaita evoluution puoles-
tapuhujia? Dawkins kirjoit-
ti aiemmin (The God Delusi-
on, p. 253, 2006): "No, mut-
ta tietenkin kertomus Aada-
mista ja Eevasta oli vain sym-
bolinen, eikö ollutkin? Sym-
bolinen? Siis vakuuttuakseen 
asiastaan, Jeesus kidutti ja te-
loitutti itsensä sijaiskärsijä-
nä symboliselle synnille, jon-
ka teki ei olemassa oleva yksi-
lö. Kuten sanoin, järjetöntä..." 
Biologisten tieteiden professo-
ri, ateisti William Provine on 
todennut: "Antakaas kun teen 
yhteenvedon siitä mitä minun 
mielestäni moderni evoluu-
tiobiologia kertoo meille ko-
vaan ääneen ja selvästi: Ei ole 
jumalia..." (Origins Research 
16 (1), p.9, 1994). Nämä ateis-
tit ovat ymmärtäneet sen, et-
tä jos evoluutio on totta, sil-
loin loogisesti ajattelevan ih-
misen maailmankuvassa kris-
tinusko muuttuu järjettömäk-
si, kuten kosmologi Kari En-
qvist sanoi (Kaleva 12.12.09): 
"Uskonto näyttää psykoosilta. 
Voisiko sitäkin vastaan kehi-
tellä lääkkeen?" 

Mutta ateistit tarvitsevat 
liittolaisia tuhotakseen kris-
tinuskon ja siksi he yrittävät 
saada keskustelutilaisuuksiin 
yms. mukaan ateistien ansaan 
joutuneita evoluutiota puolus-
tavia kristittyjä. Niinpä ateis-
ti, evoluutiobiologi, Jerry Coy-
ne (The New Republic: A Jour-
nal of Politics and the Arts, 4 
February 2009) on todennut: 
"Taktisista syistä, sellaiset ryh-
mät kuten kansallinen tietei-
den akatemia [National Aca-
demy of Sciences] väittää, että 
uskonto ja tiede eivät ole risti-
riidassa keskenään." Tieteellä 
hän tarkoittaa tässä tietenkin 
ateistis-naturalistista tulkin-
taa tieteestä, joka on täysin eri 
asia kuin tieteelliset tosiasiat. 

Asiallinen keskustelu täs-
täkin aiheesta edellyttäisi sitä, 
että molempien puolten näkö-
kulmat esiteltäisiin kunnol-
la. On valitettavaa, että moni 
kristitty Suomessa ei tiedä, et-

Evoluutio leimaa 
kristinuskon psykoosiksi 

tä Dawkinsin uusimpaan kir-
jaan on kirjoitettu vastine. 
Messiaanisen juutalaisen, fy-
sikaalisesta kemiasta tohtorik-
si väitelleen Jonathan Sarfatin 
(creation.com) kirja The Gre-
atest Hoax on Earth? (Creati-
on Book Publishers, 2010) ku-
moaa Dawkinsin väitteiden 
tieteelliset perusteet yksi toi-
sensa jälkeen niin perusteel-
lisesti, että vaatii lujaa uskoa, 
jos kirjan jälkeen vielä pystyy 
uskomaan evoluutioon. Mik-
seivät sitten monet evoluuti-
on tieteellisen järjettömyyden 
osoittaneet kirjat ole romah-
duttaneet evoluution asemaa? 
Emeritusprofessori Petter Por-
tinin (Kaleva 25.11.2009) sa-
noja lainaten Darwinin Lajien 
synty -kirjasta: "Kyseessähän 
on modernin ihmisen maail-
mankuvaan ja elämänkatso-
mukseen mitä syvällisimmin 
vaikuttanut opus." Monen ih-
misen elämänkatsomuksen 
perustassa Raamatun paikan 
on syrjäyttänyt Lajien synty. 
Erityisesti moni nuori huomaa 
loogiset johtopäätökset ja hyl-
kää kristinuskon. 

Tarjoathan nuorelle apua, 
joka voi auttaa häntä säilyttä-
mään kristillisen maailman-
kuvan, esim. lääkäri Pekka 
Reinikaisen kirjan Dinosau-
rusten arvoitus ja Raamattu 
(Kuva ja Sana 2003) tai vaa-
tivampaan makuun mikro-
biekologian professori Sieg-
fried Schererin ja teologian 
tohtori Reinhard Junkerin kir-
jan Evoluutio – kriittinen ana-
lyysi (Datakirjat 2007). 

ERKKi JoKiSALo
farmasian tohtori

Kiiminki

Kiitokset
Osallistuin Kempeleen seu-
rakunnan järjestämälle mat-
kalle, joka suuntautui Hengen 
uudistus kirkossamme ry:n ja 
Turun Mikaelin seurakunnan 
kesäjuhlille Turkuun 30.7.–1.8.

Kiitos Taivaan isälle juhlis-
ta, Kempeleen seurakunnalle 
matkajärjestelyistä ja matka-
tovereille mukavasta matka-
seurasta.

PÄiVi LiND 
Kerava

Pakistanin naapurimaassa 
Afganistanissa pitkään 
työskennellyt lumijokinen 
Liisa Kingma on 
kauhuissaan lähihistorian 
suurimmasta kriisistä 
Pakistanissa.   

– Ihmiset, joilla ei ollut paljoa en-
nestäänkään, menettivät nyt kai-
ken lopunkin. He eivät selviä il-
man ulkopuolisten apua, lumijo-
kinen Liisa Kingma kuvailee jär-
kyttyneenä Pakistanin tulvakata-
strofin seurauksia. 

Liisa Kingman surun ymmär-
tää hyvin, sillä hän on Afganista-
nissa työskennellessään vieraillut 
naapurimaassa usein juuri niillä 
seuduilla, joita tulva on koetellut 
pahiten.

– Pakistanista lähetetyt uutis-
kuvat ovat tuntuneet kamalilta. 
Näin tv-uutisista kuvaa äidistä 
ja lapsesta, jotka olivat kaulaan-
sa myöten vedessä. Nuo kaksi pe-
lastuivat vain siksi, että äiti osa-
si uida. Naisten uimataito on hy-
vin harvinaista noilla seuduilla, 
Kingma sanoo.

Liisa Kingma ja muun muassa 
Lumijoen seurakunnan lähetys-
johtokunnan puheenjohtaja Au-
ra Anttila olivat viime lauantai-
na Lumijoki-päivillä myymässä 

Pakistaniin tarvitaan myös 
lumijokisten apua

arpoja tulvauhrien auttamiseksi. 
Arvat tekivätkin kauppansa. 

Elli Marttila ja Terttu Meskus 
totesivat, että tulvista kärsivien 
hätä koskettaa, mutta Pakistan 
sinänsä tuntuu etäiseltä. 

– Maailmassa tapahtuu niin 
paljon pahaa kaiken aikaa, nai-
set sanovat ja liittyivät arpoja os-
tamalla maiden rajat ylittävään 
auttamisketjuun.

”Afganistanissa jatkettava 
auttamista”
23 vuotta Afganistanissa miehen-
sä Ben Kingman kanssa työsken-
nelleellä Liisa Kingmalla on sel-
keä käsitys, ettei ulkomaisten 
avustusjärjestöjen tule vetäytyä 
Afganistanista elokuun alussa 
tapahtuneiden avustustyönteki-
jöiden surmien jälkeen. Surma-
tut olivat kristillisen Internatio-

nal Assistance Mission -järjestön 
palveluksessa.

– Jos maassa noudattaa pai-
kallisten antamia turvallisuus-
määräyksiä, siellä voi jatkaa työs-
kentelyä. Turvallisuusasioissa on 
tärkeää kuunnella juuri paikalli-
sia. He sanovat, ettei nyt ole eri-
tyistä syytä lähteä maasta pois. 

– Pitää muistaa, että Afganis-
tan on maa, jossa on aina mo-
nenlaisia riskejä, Liisa Kingma 
sanoo. Hän kertoo, että heidän 
perheensä joutui reilun kahden-
kymmenen vuoden aikana läh-
temään maasta turvallisuussyis-
tä vain yhden kerran. 

Kingman arvion mukaan Af-
ganistanissa on tällä hetkellä 
noin 10–20 suomalaista avustus-
työntekijää eri kristillisten järjes-
töjen palveluksessa.

RiiTTA HiRVoNEN

Milla Vanhanen osti Lumijoki-päivillä arvan, ja rahat menivät Pakistanin tulvauhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Pakistanissa on tulvien vuoksi avuntarpeessa enemmän ihmisiä 

kuin missään kriisissä vuosikymmeniin. Tulvan uhreja voi auttaa 

osallistumalla rahakeräyksiin.

• Suomen Lähetysseura: Sampo Pankki 800014-161130, viestiksi 

AUTA.

• Kirkon Ulkomaanapu: Nordea 157230-500504, viitenumero 1096.

• Suomen Punainen Risti: 221918-68000.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Floridalainen kirkko ilmoitti 
jokin aika sitten aikeestaan 
polttaa Koraaneja syys-
kuun 11. päivän muistopäi-

vänä. Kirkko kertoo näin nouse-
vansa Islamin pahuutta vastaan. 
Samalla se tekee kunniaa uhrien 
muistolle.

– Islam on piru itse, florida-
laiskirkko julistaa.

Yhdysvaltojen evankelikaalis-
ten kristittyjen liitto tuomitsee 
kirkon aikeet.

– Koraanien polttaminen oli-
si loukkaus kaikkia maailman 

muslimeita vastaan. Se syventäisi 
kristittyjen ja muslimien jännit-
teitä Yhdysvalloissa ja koko maa-
ilmassa, liitto huomauttaa.

Evankelikaalisten kristitty-
jen johtajat vaativat, että aikees-
ta luovutaan.

– Floridalaiskirkon pitää pe-
ruuttaa suunnitelmansa Jeesuk-
sen nimessä ja rakkaudessa. Se 
olisi oikeanlainen kannanotto, 
sanoo evankelikaalisten kristit-
tyjen johtaja Leith Anderson.

Juutalainen ihmisoikeusjär-
jestö Simon Wiesenthal -keskus 

yhtyy evankelikaalisten vaati-
mukseen.

– Muslimien pyhän kirjan 
polttaminen on moraalisesti in-
hottavaa, toteavat lausunnossaan 
keskuksen varajohtaja rabbi Ab-
raham Cooper ja keskuksen us-
kontojen välisen osaston johtaja 
rabbi Yitzchok Adlerstein.

– Vaadimme floridalaiskirk-
koa peruttamaan tämän halvek-
sittavan teon, joka vain innostai-
si joitakin muslimeja värväyty-
mään islamilaisiin äärijärjestöi-
hin ja terroristiryhmiin.

Myös Amerikan baptistit ovat 
tuohtuneet. He varoittavat isla-
min stereotypistämisestä.

– Amerikkalaisena ja kristit-
tynä olen järkyttynyt muslimi-
en ajamisesta sivuun yhteiskun-
nan valtavirrasta. Olen järkyt-
tynyt myös siitä, että amerikka-
laiset kristityt eivät puolusta tar-
peeksi rohkeasti musliminaapu-
reitaan, sanoo professori Robert 
Sellers teksasilaisesta Abilenen 
yliopistosta.

RELiGioN NEWS SERViCE

Maata  kiertelemässä

Evankelikaalit tuomitsevat 
Koraanien polttamisen

Kajaanilaisten 
rukoushetkestä 
kantelu
Kajaanin kirkossa järjestet-
tiin kesäkuun alussa rukous-
hetki samaa sukupuolta ole-
valle pariskunnalle. 

Yle Kainuun mukaan Ka-
jaanin kirkkovaltuuston va-
rajäsen Maija Laakso on 
tekemässä rukoushetkes-
tä kantelun kirkkohallituk-
selle. Kantelussa pyydetään 
kirkkohallitusta tutkimaan, 
onko päätös rukoushetkes-
tä kirkkojärjestyksen vastai-
nen.

Seurakunnan toimin-
taa koskevat kantelut osoite-
taan yleensä tuomiokapitu-
liin, mutta Laakso kertoo, että 
hän haluaa lähettää kantelun-
sa kirkkohallitukseen, kirkon 
ylimpään päättävään elimeen. 

Kantelun liite sisältää 
myös tutkintapyynnön Kuo-
pion piispasta Wille Riek-
kisestä. Laakson mukaan 
kirkkohallituksessa on sel-
vitettävä, onko Riekkinen 
tehnyt virkavirheen kiittäes-
sään julkisesti Kajaanin seu-
rakuntaa rukoushetken jär-
jestämisestä.

Antti 
Pentikäinen 
Yhdysvaltoihin
Kirkon Ulkomaanavun toi-
minnanjohtaja Antti Penti-
käinen siirtyy vuodeksi Yh-
dysvaltoihin Religions for 
Peace -järjestön palveluk-
seen. Pentikäisen sijaiseksi 
tulee Pauliina Parhiala. 

Pentikäinen ryhtyy lo-
kakuusta alkaen johtamaan 
järjestön maailmanlaajui-
sia konfliktinehkäisy- ja rau-
hantyön ohjelmia. 

Sofia 
Magdalena 
palkittiin
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan Sofia Magdalena 
-yhtye sai toisen palkinnon 
Kannuksen kuorofestivaalin 
kuorokatselmuksessa.

Ensimmäiselle katsel-
muksessa sijalle nostettiin 
virolainen Maarja kammar-
köör ja kolmannen palkin-
non sai venäläinen The Ros-
sica Choir.

Tuomaristo kiitteli kuoroa 
rohkeudesta, jota se osoitti 
valitsemalla perinteisiä yk-
sinlauluja ohjelmistoonsa. 
Myös taiteellisen osaamisen 
korkeatasoisuutta kiiteltiin.

Kanttori Raimo Paason 
johtamassa Sofia Magdale-
na -lauluyhtyeessä on 15 jä-
sentä.

Jo neljäsosa Kirkon 
Ulkomaanavun Naisten 
Pankki -rahaston saamista 
lahjoituksista tulee 
yksityishenkilöiden 
merkkipäivälahjoituksina.

Naisten Pankissa on iloit-
tu kuluvan vuoden aikana 
poikkeuksellisen runsaista 
merkkipäivälahjotuksista. 

Jo tähän mennessä lahjoituksia on 
noin 100 000 euroa, kun koko vii-
me vuoden aikana merkkipäivälah-
joituksia kertyi 1 800 euroa. 

Syntymäpäivämuistamisensa 
ovat ohjanneet Naisten Pankil-
le muun muassa ministeri Elisa-
bet Rehn ja Helsingin Sanomien 
päätoimittaja Reetta Meriläinen.

Kirkon Ulkomaanavun va-
rainhankinnan koordinaattori 
Liisa Melin kertoo, että lahjoit-
tajien joukossa on niin nelikymp-
pisiä kuin kahdeksankymmentä 
vuotta täyttäneitä.

– Kaikki ikäluokat ovat edus-
tettuina lahjoittajissa. Ajan hen-
ki tuntuu nyt olevan, että ihmiset 
eivät halua itselleen lisää materi-
aa, tavaraa, vaan ohjaavat juhla-
päivämuistamisensa hyvänteke-
väisyyteen. 

Melin muistuttaa, että jo yh-
den kukkapaketin hinnalla, 25 
eurolla, saa esimerkiksi Kam-
bodzhassa naiselle ammatin.

Huikeaa 
kasvua
Toukokuussa 2007 perustetun 
Naisten Pankin saamien lahjoi-

Tavaran sijasta muistamiset 
hyväntekeväisyyteen

tusten määrä on 
kolmessa vuodessa 
ylittänyt kahden miljoo-
nan euron rajan. 

Ensimmäinen miljoona saa-
tiin kokoon vuosi sitten. Lahjoi-
tusten vauhti on kiihtynyt, sillä 
toisen miljoonan kerääminen vei 
alle vuoden.

– Tämän rajapyykin saavut-
taminen näin nopeasti osoit-
taa, että olemme oikealla asialla 
ja teemme työtä oikealla taval-
la. Varainhankintaa on kehitet-
ty ja olemme järjestäneet paljon 
tapahtumia, Naisten Pankin oh-
jausryhmän puheenjohtaja Riit-

ta Vermas kertoo.
Naisten Pankille lahjoitetuil-

la varoilla tuetaan kyläpankke-
ja, ammattikoulutusta ja kym-
meniä tuhansia naisyrittäjiä ke-
hitysmaissa. Rahaston avulla ra-
hoitetaan muun muassa yli 200 
kyläpankin toimintaa. 

Toiminta 
kasvaa edelleen 
– Kunnianhimoisena tavoitteena 
on muutaman vuoden kuluttua 
kerätä vuositasolla viisi miljoo-
naa euroa, Vermas kertoo.

Jotta tavoite saa-
vutetaan, toivotaan 
Naisten Pankissa 
ihmisten innostu-
van yhä useammin 
ohjaamaan merkki-
päivämuistamisensa 
hyväntekeväisyyteen 
sekä ryhtyvän kuu-
kausilahjoittajiksi.

Tällä hetkellä 
Naisten Pankki tukee 
kahdeksaa kehitysyh-
teistyöhanketta, yk-

si projekti on jo saatu pää-
tökseen. Tämän vuoden aikana 
on tehty päätös kahdesta uudes-
ta hankkeesta Sierra Leonessa ja 
Kongon demokraattisessa tasa-
vallassa.

Naisten Pankki kerää varoja 
suomalaisilta yksityishenkilöil-
tä, yrityksiltä ja yhteisöiltä kehi-
tysmaiden naisten yrittäjyyden 
ja toimeentulon parantamisek-
si. Varojen käytöstä kehitysyh-
teistyöhön vastaa Kirkon Ulko-
maanapu.

RiiTTA HiRVoNEN
SATU LAPiNLAMPi



6    Nro 25     19.–26.8.2010

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 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

”Yhteisiä hetkiä muistaen, 
arvokkaita muistoja vaalien”

Ynninkulman historiallisessa miljöössä sijaitsevat lämminhenkiset 
juhlatilamme tarjoavat sinulle ja läheisillesi ainutlaatuiset puitteet 
tunnelmallisen tilaisuuden järjestämiseen.

Yksilöllisen palvelukokonaisuuden toteutamme asiakkaittemme 
toiveita kuunnellen ja tilaisuuden henkeä kunnioittaen.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com

Muut seurakunnat

• Su 22.8. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Esa Pieniniemi
• Ti 24.8. klo 19.00 Sana & rukous 
 Ari Leinonen
• Su 29.8. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Riitta Kakko
• Ti 31.8. klo 19.00 Sana & rukous
 Matias Posio

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 21.8. klo 18 Raam.kääntäjät
Annukka ja Willie Kinnaird 
Kamerunista. La 28.8. klo 18
Pirkko Vesavaara.  TERVETULOA!

Su 22.8. klo 18 Sunnuntain kokous
Pe 27.8. klo 18 Ilta lähetyksen
merkeissä, Esko Taipale ja
Sami Westerholm
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa 
niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuk-
sessa” Room. 8:1.
La 21.8.2010  Ei Jumalanpalvelusta, 
olemme TOTUUS -tapahtumassa.
La 28.8.2010 klo 10 Raamattutunti,

Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Seppo Ahava ja Hannu Iskala. Ma 30.8.2010
klo 18.00 alkaa Alfa-kurssi, ilmoittautumiset Jouko Minkkinen, puh. 044 567 1984.
Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 20.8. klo 19 Totuus -tapahtuman nuoriso-
tilaisuus rotuaarilla. Pe-La 20.-21.8. Totuus
-tapahtuma, yhteiskristillinen palvelutapahtuma.
Su 22.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Jukka Klapuri, 
Holy Wind. Pyhäkoulu ja lasten kokous. Su 22.8. 
klo 17 International Service (Communion).

Ke 25.8. klo 19 Sana ja rukous, Mika Keisu, Ahti Kurki.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!

Sun. 19.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Olet Tervetullut !

To 19.8. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvo-
nen. Pe 20.8. klo 18.30 Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. 
Su 22.8. klo 11 Aamukirkko, Risto Wotschke, Raa-

matunkääntäjät Willie ja Annukka Kinnaird Kamerunista. Su klo 12.30 Seurakunnan 
virallinen kokous (jäsenille). Ke 25.8. klo 18 Nuortenilta. To 26.8. klo 19 Lähde-ilta, 
Sini Niemelä, Esko Taipale, Thaimaan lähetti Sami Westerholm, God`s Bell, rukouspal-
velu, aihe: Säilytä usko ja hyvä omatunto. www.oulu.svk.fi    Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Herättäjän kirkkopyhä: su 22.8. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa ja seurat
Alueellinen syyskauden avaus: su 29.8. klo 15.00 Kempeleen vanhassa kirkossa
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 19.8. klo 19.00 Maunonpäiväseurat
Koortilan toimintakeskus Muhos, ti 31.8. klo 19.00 Limingan seurakuntatalolla

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Matalan kynnyksen 
ilta heinätorin srk-talossa 

tiistaisin 17., 24. ja 31. elokuuta
klo 18. Tervetuloa!

Su 22.8. klo 16:30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

• 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

Su 22.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 25.8. klo 19.00 SANAN JA

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

UUSIA VAPAA EHTOISIA PÄIVYSTÄJIÄ, 

jotka pystyvät päivystämään jollakin /usealla seuraavista kielistä: 
suomi, ruotsi ja englanti. Tarjoamme koulutuksen ja työn ohjauksen. 

Tiedusteluihin vastaa koordinaattori Salla Ahola,  
p. 050 505 0631 tai oulu@naistenlinja.fi

www.naistenlinja.fi

Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ilmoitus  

Rauhan Tervehdykseen 19.8.2010 

2 palstaa x n. 55 mm värillinen ilmoitus. 

Laskutusosoite: 

Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 

Luokotie 4, 90530 Oulu 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 111 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Turvallinen kasvupohja elämään 

Kristilliset päiväkodit Oulussa 
Ryhmissä tilaa vielä muutamalle lapselle. Ota yhteys päiväkodin johtajiin! 

Välivainiolla 

Kristillisen koulun päiväkoti 
Luokotie 4, 90530 Oulu 
Iiris Mwai, 044 040 2063 

Idyllisessä Hietasaaressa 

Päiväkoti Eväsreppu 
Mustasaarentie 7, 90510 Oulu 

Marja-Liisa Hyry-Mäkinen, 050 411 3957 

 Oulun kristillinen koulu 
  Luokotie 4.  www.oulunkristillinenkoulu.fi  
  Rehtori Petri Ojala 044 040 2061 

 Peruskoululuokat 1-7 tänä vuonna 
 Esikouluryhmä, aamu- ja iltapäiväkerhot. 
 Kouluun hakeminen, myös tuleville   
 vuosille, ota yhteys rehtoriin. 
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Elämää pappilassa -sarjassa 
seurataan ruustinnan 
elämää, pappilan 
puutarhoja ja pitoja sekä 
pappiloiden nykyeloa.

E L Ä M Ä Ä

Seitsemänsataa pestävää 
ikkunapintaa. Kolmesataa 
neliötä asuinpinta-alaa, 
kahdeksan huonetta ja 
piharakennukset päälle. 
Yhdeksän lasta, joista viisi 
vielä kotona. Kanttorilla 
vaimoineen on ilmiselvästi 
riittänyt tekemistä.

Kymmenen vuotta eh-
tii Haukiputaan kantto-
ri Hannu Niemelä perhei-
neen asua Salmelan histo-

riallisessa pappilassa. Loppusyk-
systä tulee aika sanoa hyvästit ta-
lovanhukselle ja muuttaa omaan 
kotiin pappilan pellon tuolle puo-
len. Muuttomatkaa kertyy parisa-
taa metriä. 

Salmelan pappilan auringon-
keltainen päärakennus on vuo-
delta 1796. Ensimmäinen asu-
kas talossa oli Jakob Erikinpoi-
ka Frosterus perheineen siihen 
asti, kunnes Frosteruksesta tuli 
Iin kirkkoherra vuonna 1816. Sii-
tä asti pappilassa on melkein aina 
asuttu. Kevättalvella 1962 Salme-
la oli hetken aikaa autiona. Villi-
kissat saivat alueella vallan ja nii-
tä ammuttiin loppukeväästä pe-
räti 8 kappaletta. Mirrit päätettiin 
erään hortonomin ideasta hau-
data uusien mustaherukkapen-
saiden istutusmonttuihin. Pen-
saat tuottivatkin monena vuon-
na suuria, mehukkaita marjoja.

Pappilan salissa on vuosien 
varrella vihitty monta paria avio-

liittoon ja kastettu lapsia. Sellais-
ta ei olla isommassa mittakaavas-
sa harrastettu enää pariinkym-
meneen vuoteen. Niemelöiden 
oman perheen ristiäisiä ja kih-
lajaisia sekä lasten valmistujai-
sia on talossa kyllä vietetty. Yh-
den lapsenlapsen ristiäisetkin on 
pappilassa ehditty juhlia.

Pytinki 
palvellut monia
Piharakennuksen vasemmassa 
päädyssä asui aikoinaan arenti-
mies perheineen. Hän huolehti 
pappilan pelloista. Rakennuksen 
toisessa päässä pidettiin rippi-
kouluja. Silloin tällöin Salmelas-
sa poikkeaa senioreja, jotka muis-
televat nuoruusvuosiaan.

– Joskus jotkut turistit ovat 

vielä iltakymmeneltä kurvan-
neet pihaan katsastamaan pap-
pilaa, Niemelä naurahtaa. 

Sitä pelkoa tuskin on enää en-
si syksynä, kun Niemelän perhe 
asuu aivan tavallisessa talossa. 
Vaikka kyllä Niemelät ovat mie-
lellään esitelleet pytinkiä. Kant-
tori laskeskelee, että kuutisen-
kymmentä pienempää tai suu-
rempaa tilaisuutta on vanhas-
sa pappilassa heidän asuinaika-
naan pidetty.

– Olemme kokeneet, että tä-
mä on edelleen seurakunnan 
pappila.

Konserttien jälkeen Salmelas-
sa on kahviteltu ja vieraina on 
ollut niin Soile Isokoski, Anna-
Mari Kaskinen kuin Jorma Hyn-
ninenkin. Edellisen asukkaan, 

Kanttorin 
perhe jättää pappilan

kirkkoherra Risto Hauloksen ai-
kaan jopa presidentti Martti Ah-
tisaari kävi vierailulla. Pappilas-
sa on pidetty myös kuoroharjoi-
tuksia ja laulutilaisuuksia. Vuon-
na 2006 vietettiin koreasti pappi-
lan 210-vuotispäivää. 

Saunassa 
ainakin oli lämmin 
Hannu Niemelä jää kaipaamaan 
pappilan pihasaunaa. Se otettiin 
monen kymmenen vuoden tauon 
jälkeen uudelleen käyttöön, kun 
Niemelät muuttivat tilalle. Sen si-
jaan pappilan lievän epäkäytän-
nöllisyyden Niemelä jättää mie-
luusti taakseen.

– Useimmista huoneista on 
läpikulku toisiin huoneisiin. Tal-
vella nurkissa on kylmä, ja esi-

1930-luvulta rakennetussa pihasaunassa saa yhä pätevät löylyt.

merkiksi kodinhoitohuone puut-
tuu kokonaan. Emme kyllä silti 
valita, elo pappilassa on ollut oi-
kein mukava jakso, Hannu Nie-
melä sanoo.

27 vuotta kanttorina palvel-
lut Niemelä jää syksyllä virkava-
paalle ja opettaa vaihteeksi kirk-
komusiikin opiskelijoita Oulun 
seudun ammattikorkeakoulussa.  

Pappilan kohtalo on vielä au-
ki. Osa seurakunnan luottamus-
henkilöistä tahtoisi myydä Poh-
jois-Suomen vanhimpiin kuulu-
van asutun pappilan. Mitään hä-
tiköityjä päätöksiä seurakunta ei 
aio kuitenkaan tehdä. Parisataa-
vuotista perinnettä ei noin vain 
katkota. 

TYTTi PÄÄKKÖNEN

Haukiputaan Salmelan pappila 
on Pohjois-Suomen vanhimpia 
asuttuja pappiloita. 

Hannu Niemelä ja tytär Helmi eivät yleensä istu kustavilais-talonpoikaistyylisen salin 
puolella vaan valitsevat kodikkaammat huoneet.

Ku va t :  Ty t t i  Pää k kö n e n
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Riemujen rikkaus ja surujen 
summa, onnekas rakkaus 
ja tuskakin tumma. 

Nämä ovat rakkaiden 
suomalaisten laulujen aiheita, ja 
onpa oululaisen Seija Suurosen-
kin musiikkia näillä mausteilla 
ryyditetty. 

– Useimmat lauluni ovat sel-
keästi hengellisiä, mutta muuta-
ma tavallinenkin laulu on tullut 
tehtyä, Ouluun 1988 Jyväskylän 
junasta tupsahtanut nainen tar-
kentaa. 

Musiikki on Seijalle pistämä-
tön harrastus ja ehtymätön voi-
mavara. Naisen asunnosta löy-
tyy instrumenttia toisensa pe-
rään: On kitaraa, pianoa, erilai-
sia rytmisoittimia… 

Myös jo aikuiset lapset ovat 
perineet äitinsä musikaalisuuden 
ja kulkevat jalanjäljissä säveltäen, 
soittaen ja laulaen. 

Paitsi että Seija esiintyy hen-
gellisissä ja monissa muissakin ti-
laisuuksissa, hän laulaa mieluusti 
itsekseen kotona. Hoitoalan teh-
tävissä leipänsä tienaava nainen 
tietää, kuinka musiikki hoitaa, 
rohkaisee, auttaa näkemään va-
lonpilkahduksia elämän kivuissa 
ja puristuksessa. 

– Laulaminen tuo lohtua. It-
se asiassa monesti lauluja on syn-
tynytkin juuri vaikeina aikoina. 

Seija on vetänyt lauluhetkiä 
potilailleen. Muistoja tästä löytyy 
Jyväskylän sotainvalidien sairas-
kodilta. Vaatimaton ja itsestään 
meteliä pitämätön Seija aprikoi 
musikaalisuuden olevan ”suku-
vika”. Hänen isänsä oli hyvä lau-
lamaan ja soittamaan mandolii-
nia, ja löytyy samaa taipumusta 
äidinkin puolelta. 

Seijan kasvattikodissa ja naa-
purustossa Uuraisilla tytön mu-
sikaalisuus pantiin hyvillään 
merkille, ja niinpä häntä pyydet-
tiin laulamaan kaikenmaailman 
kissanristiäisissä.

 

Takapenkillä 
pelokkaana
Seijan kiinnostus hengellisiin 
asioihin on kasvattikodin perua. 
Tosin murrosikäisenä ja kotoa 
muutettuaan hän vieraantui kris-
tillisistä piireistä ja antoi maail-
man tuulien kuljetella. 

– Yhtenä iltana istuin baaris-
sa, kun sinne tuli nuori mies, jo-
ka pyysi mukaansa seurakunnan 
tilaisuuteen, nuorteniltaan. Lo-
pulta suostuttelun jälkeen lähdin 
sinne. Pidin visusti huolta, että 
pääsin takapenkkiin istumaan, 
jotta onnistun lopussa karkaa-
maan ulos hyvissä ajoin. 

Neitosen karkailuun pantiin 
piste eräillä nuorisopäivillä, kun 
hänen väentungoksen takia oli 
ahtauduttava eteen istumaan. 

– Puhuja ampui kohti, tuntui ai-
van kuin hän olisi puhunut yksis-
tään minulle ja minun elämästäni. 

Illan lopussa Seija antautui 
Kristuksen ja Taivaan Isän käsiin. 

Lauluissaan ja uskossaan Sei-
jan toiveena on, että hän saa pait-
si kertoa muille rakastavasta Ju-
malasta, myös olla reilusti ihan 
tavallinen ja erehtyväinen kuo-
levainen, ihminen toiselle ihmi-
selle. 

– Monilla on se käsitys, että 
uskovaiset olisivat yli-ihmisiä tai 
täydellisiä pyhimyksiä. Kuitenkin 
me joskus olemme jopa raadolli-
sempia kuin muut, Seija myöntää. 

– Haluan laulaa rakkaudesta, 
koska olen sen niin syvästi ja ai-
dosti itse ymmärtänyt ja kokenut. 
Monet lauluni kertovat sovitus-
työstä, anteeksiannosta ja Jeesuk-
sen ristinkuolemasta. 

 
Mä mistä löytäisin 
sen laulun
Seijalle laulujen syntyminen on 
oma tuhkimotarinansa. 

– 1990-luvun alkupuolella nii-
tä alkoi yhtäkkiä tulla. Ensin tuli-
vat sanat, sitten sävel. Nykyään ne 

voivat tulla yhtä aikaakin. 
Seija kokee, että laulut tulevat 

ylhäältä, että ne annetaan hänel-
le. Hän ei istu alas ja päätä että 
”tehdäänpäs nyt laulu”. 

– Laulunteko voi olla joskus 
pitkässä puussa. Kerrankin tu-
li yhden laulun eka säkeistö ja 
kertosäe, mutta seuraava säkeis-
tö vasta kolmen vuoden päästä, 
vaikka kuinka yritin pähkäillä 
jatkoa. 

Lauluja voi tupsahtaa imuroi-
dessa, tiskatessa, koiraa ulkoilut-
taessa, hengellisissä tilaisuuksis-
sa ja Raamattua lukiessa. Haus-
kimman inspiraation Seija kertoo 
saaneensa ystävän tekstiviestistä.  

Joidenkin laulujen synty on 
kouraissut syvältä. 

– Esimerkiksi Mitä jäljelle jää 
-kappale. Sain sen vuosikausia 
aiemmin, enkä vielä tiennyt, että 
omassa elämässäni oli edessä vai-
kea jakso. Myöhemmin olen huo-
mannut, että sehän annettiinkin 
minulle itselleni.

  
Ötököihin 
hurahtanut
Suurosen Seijan voi bongata Ou-
lun puistoista tai pusikoista hy-
räilemästä ja kuvia räpsimäs-
tä. Toinen naisen suurista into-
himoista on nimittäin luontoku-
vaaminen. Se käy näppärästi esi-
merkiksi koiraa ulkoiluttaessa. 

– Siinä yhdistyy hyöty ja hu-
vi. Minulla on melkeinpä aina 
kamera mukana, ja samalla tulee 
liikuttua. 

Tänä vuonna Seija on erikois-
tunut kaikenkarvaisten mini-
mönkijöiden ja ötököiden ku-
vaamiseen; näiden poseerauksia 
löytyy kasapäin naisen kotikan-
sioista. Varsinaisesti fotokärpä-
nen puraisi Seijaa jo vuosia sitten 
hänen hankkiessaan ensimmäi-
sen digipokkarinsa. Sillä kuvates-
sa ei epäonnistumisestakaan ol-
lut haittaa, koska huonot otokset 

Kuvia & 
gospelia



9   Nro 25      19.–26.8.2010

saattoi helposti poistaa. Sittem-
min kamera on vaihtunut hiu-
kan laadukkaampaan, ja nykyään 
Seijan nappaamien kuvien määrä 
liikkuu jo tuhansissa. 

Vaikka naista on kutsuttu 
ikuistamaan erilaisia merkkita-
pauksia, kuten rippijuhlia, mie-
luisinta Seijalle on kuitenkin 
luontokuvaaminen. 

Muutkin ovat päässeet naisen 
otoksia ihmettelemään. Pari ker-
taa Seijalla on ollut näyttely Jy-
väskylän sotainvalidien hoitoko-
dilla, ja koristivatpa dementia-
osaston seinää naisen napsimat 
viikon luontokuvat. Yksi koppa-
kuoriaiskuvista päätyi vastikään 
Kalevan viikon katsotuimmaksi 
luontokuvaksi. 

Kuten musiikissa, kuvaami-
sessakin Seijaa on siunattu luo-

 Ole ihminen ihmiselle

 Ole ihminen ihmiselle. Älä lyötyä enää lyö.

 Anna apusi kärsiville. Näin täytät Kristuksen työn.

 Ole ihminen ihmiselle täällä ajassa päällä maan,

 Kunnes taivaan rantamille kerran perille saavutaan.

 Ole ihminen ihmiselle, ethän tiedä itsekään. Mitä kaikkea

 voikaan tulla. Matkan varrella elämään. Ole ihminen

 Ihmiselle, niin paljon siitä saat, jos vain avoimin mielin tahdot

 Sun tietäsi taivaltaa.

 Ole ihminen ihmiselle. Jeesus näytti meille tien. Esimerkin

 Hän antoi meille, kun kulki ristintien. Ole ihminen ihmiselle

 Niin kuin Jeesus aikoinaan: avun antoi tarvitseville, kun

 Hän kulki päällä maan.

 Ole ihminen ihmiselle. Kerran taivaassa riemuitaan.

 Kun perille saapuu sinne. Tuo kulkija matkalta maan.

 Ole ihminen ihmiselle täällä ajassa päällä maan,

 Kunnes taivaan rantamille kerran perille saavutaan.

San&säv. Seija Suuronen  

Mitä jäljelle jää
  

1. Mitä jäljelle jää, kun tämän elämän,

Kuin myrsky yllättää vaikeudet nää?

Kun on vain pimeää, etkä eteenpäin sä nää,

Eikä ketään, joka auttaa ja ymmärtää.

Kertosäe: sinä Herrani, sinun armosi.

Sinun rakkautesi ne kestää iäti.

Vaikka ympäriltä kaikki muu pois häviää.

Sinä vielä jäät. Sinä vielä jäät.

  

2. Mitä jäljelle jää, kun toiveet pettävät?

Mitä jäljelle jää, kun kaiken menettää?

Kun yhtään ystävää et vierelläsi nää.

Mitä silloin jää vain tähän elämään?

 

Kertosäe

 

3. Mitä jäljelle jää kun päättyy elämä?

Mitä jäljelle jää sitä kysytään?

Kun kerran kaikki tää pois meiltä riisutaan.

Mitä silloin jää?  –  Vain yksin jumala!

San&säv. Seija Suuronen

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
Lue ja    

kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

vuuden lahjalla. Hän on itseop-
pinut. Hän puhuu kyllä hitaasti 
ja hartaasti valokuvauskurssista, 
mutta ei vielä ole tullut menneek-
si sinne. 

– Ammattikuvaajat varmaan 
löytäisivät kuvistani kaikki 

Ku va t :  S e i j a  Suu r o n e n

mahdolliset virheet, mutta mi-
nä kuvaankin omaksi ilokseni. 
Tykkään kuljeskella luonnos-
sa ja kuvata Luojan luomia ih-
meellisyyksiä. 

MARJA BLoMSTER
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Eetterissä

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 
94,1 MHz
www.radiodei.fi

Oulun seurakuntien alue-
lähetykset ovat tauolla ra-
diostudion muuton takia 
5.9. saakka.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta, 
www.toivonpaiva.fi 
Ke 25.8. klo 15.40 Naisen 
allakka. Toimittaa Marja 
Blomster. 
To 26.9. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Toimittaa Marja 
Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 
89,5 MHz 
Su 22.8. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Ylivieskan kir-
kosta.
Su 29.8. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Eve-
liina Korkea-Aho puhuu lä-
himmäisestä. Ohjelma on 
uusinta. 
Su 29.8. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Kemin kirkos-
ta. 

Suora lähetys 
internetosoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.8. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Anna-Mari Heik-
kinen ja urkurina on Mai-
ja Tynkkynen. 
Su 29.8. klo 10 sanajuma-
lanpalvelus Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kant-
toreina toimivat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paa-
so.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 22.8. klo 10 messu Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Timo 
Juntunen ja Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen.

Totuus-tapahtuma viidettä kertaa Oulussa

Tarjolla ruokaa 
ja rukousta 

Perjantaina ja lauantaina 
20.–21. elokuuta jalkau-
tuu joukko useiden eri 
seurakuntien aktiiveja 

kaupungille palvelemaan ihmi-
siä. Palvelu on ilmaista ja lah-
jojen käyttö luovaa. Niinpä tar-
jolla on pikakäsi- ja -jalkahoito-
ja, origameja, polkupyörän kor-
jausta, musiikkia, tanssia, kas-
vomaalausta, ilmaista ruokaa 
ja vaatetta sekä rukouspalvelua.

Toiminnan keskuspisteet 
ovat Rotuaari ja torinrantaan 
nouseva Totuus-teltta. Myös 
muualla on toimintaa. Rotuaa-
rin lavalla on perjantaina nuo-

rille suunnattu konsertti. Lau-
antaina järjestetään ilmainen 
keittotarjoilu. 

Totuus-teltalla on rukous-
huone, jossa rukoillaan ihmis-
ten jättämien esirukouspyyntö-
jen puolesta. Lisäksi teltalla on 
esityksiä, ilmaista vaate-, ruo-
ka- ja lelujakelua sekä kahvila. 

Kaupunginkirjastosta voi 
lainata eläviä kirjoja ja Höyhty-
ällä lähetyksen puoti ja paja Sii-
pi tarjoaa ilmaista pyöränkorja-
usta varaosien hinnalla.

Totuus-tapahtuman lähtö-
kohtana on Jumalan rakkaus, 
josta osallistujat haluavat ker-

toa teoin ja sanoin. Totuus-ta-
pahtuma järjestetään jo viidet-
tä kertaa. Tarkempia tietoja ta-
pahtumasta löytyy osoitteesta 
www.yksitotuus.fi.

Tapahtumassa ovat muka-
na Oulun ev.-lut. seurakun-
nat, adventtiseurakunta,  hel-
luntaiseurakunta, lähetysseu-
rakunta, metodistiseurakunta, 
vapaaseurakunta, Pelastusar-
meijan Oulun osasto, Interna-
tional Christian Fellowship of 
Oulu sekä Jumalan lasten seu-
rakunta.

SATU LAPiNLAMPi

Johanna Iivanainen ja 
jazzmiehet Muhoksella
Silence on nimeltään kirk-

kokonsertti, jossa voi kuul-
la tuttuja kappaleita jazzso-
vituksina. Ohjelmistossa 

on virsien lisäksi esimerkiksi Ta-
tu Pekkarisen säveltämä Pieni sy-
dän ja John Lennonin Imagine.

Silence-konsertissa esiintyy 
kolme tunnettua jazzmuusikkoa: 
laulaja Johanna Iivanainen, pia-
nisti-urkuri Olli Ahvenlahti sekä 
saksofonisti Eero Koivistoinen. 

Suurelle yleisölle kolmikosta 
tunnetuin lienee Olli Ahvenlahti, 
joka on muun muassa toiminut 
Yleisradion kapellimestarina Eu-
roviisuissa sekä soittanut 1980-lu-
vulla Vesa-Matti Loirin esittä-
män Jean-Pierre Kuselan Puppe-

Johanna Iivanaisen kaunis laulu käy sydämeen. Olli Ahvenlahti ja Eero Koivistoinen sävyttävät hengelliset kappaleet annoksella 
jazzia.

Muhoksella 
muistellaan 
Maunoa 
Muhoksen Koortilassa vietetään 
Maunon päivän seuroja torstai-
na 19. elokuuta kello 19. 

Seuroissa muistellaan kört-
tivaikuttaja Mauno Rosendalia 
(1848–1917). Hän oli poliitikon 
ja opettajan uransa ohella yksi 
herännäisyyden keskeisistä hen-
kilöistä yhdessä Wilhelmi Mal-
mivaaran kanssa. Miehet toimit-
tivat yhdessä vuonna 1888 perus-
tettua Hengellistä Kuukausleh-
teä. Rosendal kirjoitti myös pal-
jon kirjoja, joissa hän käsitteli 
hengellisten teemojen lisäksi he-
rännäisyyden vaiheita 1800-lu-
vulla.

Rosendalilla oli kesähuvila 
Muhoksella. Maunon päivän seu-
roissa muunmuassa Marja-Kai-
sa Heikkinen ja Esko Laukka-
nen tuovat omat näkökulmansa 
Rosendalin elämään. Lisäksi seu-
roissa saa pitää puheita normaa-
liin tapaan. 

TYTTi PÄÄKKÖNEN

nimisenä taustapianistina.
Oululaislähtoinen Johanna Ii-

vanainen on saanut useita pal-
kintoja, esimerkiksi vuonna 2003 
ensimmäisen Sony jazz -palkin-
non. Eero Koivistoinen on yksi 
maineikkaimmista suomalaisis-
ta jazz-muusikoista. Viime vuo-
sina hän on tuottanut useita jazz-
levyjä Afrikassa.

Konsertti kuullaan Muhoksen 
kirkossa sunnuntaina 29. elokuuta 
kello 18. Liput maksavat 15 euroa. 

Johanna Iivanainen esiintyy 
myös lauantaina 4. syyskuuta kel-
lo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 
ilmaisesssa Kappelive-konsertissa.

SATU LAPiNLAMPi



11   Nro 25      19.–26.8.2010

Musiikki

Haukiputaan seurakuntasivut

Yhdessä 
eteenpäin
Elämä jatkuu myös kesäajan jälkeen. Seurakunnan toimintaa 

ajatellen voisi jopa sanoa, että nyt elämä vasta alkaakin!

Vaikka kesällä on paljon leirejä ja mielenkiintoista 

toimintaa, syksy tuo kuitenkin tullessaan viikoittaiseen 

tarjontaan monipuolisempaa rikkautta ja mahdollisuutta 

osallistua monenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen. 

Seurakunta haluaa olla kokoamassa yhteen lapset, nuoret, 

työikäiset ja eläkkeellä olevat. 

Sunnuntaiaamun jumalanpalvelukset kutsuvat yhteen 

iloitsemaan hyvästä sanomasta, Jeesuksesta Kristuksesta. 

Evankeliumin voima on yhtä dynaaminen ja voimakas niin 

kuin se on ollut aina: orjuus muuttuu vapaudeksi, synti 

muuttuu armoksi, välinpitämättömyys muuttuu rakkaudeksi 

ja pimeys muuttuu valoksi. Kaikkea tätä Jumala vaikuttaa aina 

siellä, missä kokoonnutaan Sanan ääreen ja rukoillaan elävää 

Jumalaa.

Tule siis mukaan seurakuntamme toimintaan! 

Haukiputaan seurakunta kutsuu rohkeasti ammentamaan iloa 

ja valoa elämään eri työalojen toiminnasta. On kerhoja lapsille, 

on iltoja nuorille, on tilaisuuksia työikäisille ja perheille, on 

kerhoja vanhuksille. Tässä vain ripaus mahdollisuuksista 

olla mukana rakentumassa yhteisestä uskosta. Yhdessä on 

mukavampi kulkea eteenpäin. Yhdessä voi jakaa taakkansa. 

Yhdessä näkee paremmin eteenpäin – aina iankaikkisuuteen 

saakka.

Jumalan siunaamaa syksyä ja talvea toivottaen

Martti Heinonen
vs. kirkkoherra

Hei sinä, joka pidät laulamisesta!
Tervetuloa laulamaan seurakunnan lapsikuoroon. Lapsikuorossa 
on noin 30 laulajaa ja lisää laulajia mahtuu mukaan. Kuoro on tar-
koitettu 7–13-vuotiaille pojille ja tytöille. Harjoitukset pidetään 
seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 17–18. Kuoron tärkein tehtä-
vä on elävöittää musiikillisesti perhejumalanpalveluksia. Syksyisin 
ja keväisin pidetään laululeiri Isonniemen leirikeskuksessa. Lisäk-
si järjestetään kevätretki kauden päätteeksi.
Syyskausi alkaa torstaina 9.9. Uusia laulajia otetaan 9.9., 16.9. ja 23.9. 
klo 16.30 alkaen. 
Terveisin kuoronjohtaja kanttori Kaisa Säkkinen p. 040 5818 974, 
kaisa.sakkinen@evl.fi.

HAUKIPUTAAN SEURAKUNNAN 
KUOROTOIMINTA SYKSYLLÄ 2010
Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa syyskuussa seuraavasti: 
Haukiputaan kirkon kamarikuoro www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30.
Syyskausi alkaa to 23.9. srk-keskuksessa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun kautta.
Kuorolaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodostuksen opiskeluun 
laulupedagogi Maija Laurin johdolla.
Harjoitusten ajaksi järjestetään tarvittaessa lastenhoito. 
Tiedustelut kuoronjohtajat Else Piilonen, else.piilonen@evl.fi ja Hannu Niemelä p. 040 5471 660.
Eläkeläisten musiikkipiiri
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen to 30.9. klo 13 seurakuntakeskuksen monitoimisalissa. 
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa torstaisin.
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja perehdytään musiikkiin 
mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tiedustelut kanttorit Else Piilonen ja Kaisa Säkkinen.

MUSIIKKITILAISUUKSIA HAUKIPUTAAN 
SEURAKUNNASSA SYKSYLLÄ 2010
Urkuvartit keskiviikkoisin klo 12.15 seurakuntakeskuksessa.
29.9., 3.11. ja 1.12.
Urkumaraton pe 12.11. klo 20–23 seurakuntakeskuksessa.
Adventtivesper su 28.11. klo 18 kirkossa.

H aukiputaalaiset pääsevät 
purkamaan patoutumi-
aan Tunteiden turnajaisiin 

syys- ja lokakuussa. Kyse on seura-
kunnan järjestämästä neljän kerran 
kurssista, jossa käydään läpi vihaa, 
surua, pelkoa ja häpeää. 

Joka kerralla käydään läpi yksi 
negatiiviseksi mielletty tunne eri-
laisten harjoitusten kautta. 

– Harjoitukset ovat ilmaisutai-
dollisia. Piirrämme kuvia ja käy-
tämme värejä, liikummekin hiukan, 
nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulai-
nen lupaa.

Harjoituksissa tärkeintä on se, 

mitä oman pään sisällä tapahtuu. 
Ryhmässä voi jakaa muiden kanssa 
kokemuksiaan sen verran kuin hy-
vältä tuntuu. Esiintymispelkoisetkin 
voivat siis huoletta osallistua kurs-
sille.

Kurssin tarkoituksena on antaa 
tilaa vaikeille tunteille. Kainulai-
nen on itse käynyt kurssin Jyväsky-
län kristillisellä opistolla ja koki sen 
hyvin voimaannuttavana.

– Elämän matkan varrella saa 
turvata Jumalaan. Kurssilla rinnal-
la kulkee myös hengellinen puoli. 
Teemme rukoushelminauhat ja hil-
jennymme, Kainulainen kertoo.

Maksuton kurssi on tarkoitettu 
aikuisille. Lastenhoito on järjestetty. 

TYTTi PÄÄKKÖNEN

La 18.9. klo 10–13.30 Wirkkulan 
rippikoulusalissa, lastenhoito 
Vakkurilan päiväkerhotilassa.
Ti 21.9, 28.9. ja 5.10. klo 17–19.30 
Puttaan tuvalla, lastenhoito 
Vakkurilan päiväkerhotilassa.
Ilmoittautuminen 3.9. mennes-
sä Tarja Kainulaiselle, p. 040 
8245 861. 

Viha ja häpeä saavat tilaa

Tunteiden 

turnajaiset
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Varhaisnuorisotyön kerhot alkavat viikolla 38. Kerhotiedote jae-
taan koulujen kautta kaikille alakoulun oppilaille.
 
Varhaisnuorten toimintapäivät Kellossa, kirkolla ja Martinnie-
messä ma-ke viikolla 43. Tarkemmat tiedot myöhemmin kirkol-
lisissa ilmoituksissa.
 
Varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuorisotyönohjaajat:
Ulla Nyyssönen 0400 766 603 (tyttötyö) ja 
Pekka Rintamäki 040 543 960. 
etunimi.sukunimi@evl.fi
 

Rippikoulun käyneiden nuorten avoimet ovet keskiviikkoisin 
Kellossa klo 18–20, kirkolla klo 17.30–19.30 ja Martinniemessä 
klo 18–20. Avoimet alkavat viikolla 37.

Nuorisotyön syyskauden toiminta käynnistyy lauantaina 4.9. 
Aloitamme klo 12 gospelmessulla kirkossa ja yhdessäoloa jatkuu 
klo 19 saakka.

Gospelmessut 1.10. klo 18, 5.11. klo 18 ja 10.12. klo 18 kirkossa.

Gospelmessujen jälkeen (4.9, 1.10, 5.11 ja 10.12) rippikoulun käy-
neiden nuorten jatkot Vakkurilassa.

Nuorten leiri 24.–26.9 Isollaniemellä. Hinta 10 €. Ilmoittautumi-
nen Tarjalle tai Katrille 5.9. mennessä.

Rovastikunnallinen nuorten yö Kiimingissä 1.–2.10. Hinta 10 €. 
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä Tarjalle tai Katrille.

Reissu Maata Näkyvissä -festareille 19.–21.11. Hinta 60 €. Il-
moittautuminen 24.10. mennessä Katrille.

 K-16 -tyttöleiri 11.–12.12. Isollaniemellä. Hinta 10 €. Ilmoittau-
tuminen 26.11. mennessä Tarjalle tai Ullalle.

Seurakunnan nuorten matkaryhmä kerää rahaa keväällä 2012 
toteutettavaan ulkomaanmatkaan. Voit pyytää apua arjen aska-
reisiin Tarjalta 040 8245 861 tai Katrilta 045 6576 122. Taksam-
me on 5 € / tunti per nuori.

Rippikoulut alkavat. HOX vuonna 1996 syntynyt nuori! Ensi 
vuoden rippikouluihin ilmoittautuminen on käynnissä. Infokir-
jeen mukana tullut ilmoittautumiskaavake tulee palauttaa kirk-
koherranvirastoon viimeistään 31.8. Jos et ole saanut rippikoulua 
koskevaa kirjettä, ota yhteys Tarjaan p. 040 8245 861.

Su 5.9. jumalanpalvelukseen Haukiputaan kirkkoon klo 10 ovat 
erityisesti tervetulleita kaikki tulevan vuoden rippikoululaiset 
vanhempineen. Jumalanpalveluksen jälkeen on rippikouluinfo.

Nuorisotyönohjaajat:
Tarja Kainulainen 040 8245 861 ja 
Katri Haapakorva 045 6576 122
etunimi.sukunimi@evl.fi

Varhaisnuorisotyö

Nuorisotyö

Haukiputaan seurakuntasivut

Nuorten avoimet alkaa viikolla 37 keskiviikkoisin klo 18–20.

Varhaisnuortenkerhot alkavat viikolla 38. Kts. tarkemmin www.
alakkonäämua.fi.

Rippikoulaisten avoimet ovet keskiviikkoisin 29.9., 20.10., 10.11., 
24.11. ja 8.12. klo 17–18.

Juttukahvila aloittaa viikolla 38 joka toinen torstai klo 13–14.30, 
tarvittaessa järjestetään kyyti.

Martinniemen seurakuntakodin 25-vuotisjuhla su 5.9. alka-
en klo 16 sanajumalanpalveluksella, jossa avustaa Haukiputaan 
mieskuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit, jossa Pent-
ti Utriainen kertoo kuvin ja sanoin Martinniemen historiasta.

Martinniemeläinen puuroilta to 9.12. klo 17–19.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
PERUSKOULUTUS
Haukiputaalla syksyllä 2010

Tämä koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Haukiputaan, Kiimingin ja Iin kunnissa asuville.

pe 8.10. klo 16.30–20.30
la 9.10. klo 9–15.30
ti 12.10. klo 18–20 järjestötori, jossa esitellään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia
la 16.10. klo 9–15.30
Paikkana Monipalvelukeskus Tsemppi, Verstasmutka 1, Martinniemi.

Kouluttajina Vuokko Keränen, VARES-keskus ja Johanna Kerola, Haukiputaan ev.-lut. seurakunta. Kou-
lutuksen järjestelyissä ovat mukana myös Mairit Toppi (Vireä kolmas sektori –hanke), Jaana Kontio (Kii-
mingin srk) ja Sanna Karppinen (Iin srk).

Peruskoulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja niille vapaaehtoistoiminnas-
sa mukana oleville, jotka eivät ole vielä osallistuneet peruskoulutukseen. Koulutukseen otetaan mukaan 
25 ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset elokuun alusta alkaen, viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua: 
www.vareskeskus.fi tai p. 044 786 8882.
Tiedustelut: Johanna Kerola (Haukipudas), p. 045 1393 993, Jaana Kontio (Kiiminki), p. 040 5793 248, 
Sanna Karppinen (Ii), p. 040 7376 955, Mairit Toppi, p. 050 4201 596

– Me emme hae mitään 
ammattiosaamista 
vapaaehtoistyöhön, vaan 
tavallisia ihmisiä, joilla 
on tahto tehdä hyvää 
ja jotakin mielekästä, 
projektipäällikkö Mairit 
Toppi sanoo.

Kun on voinut auttaa jota-
kuta ja autettavan kanssa 
on syntynyt hyvä kontak-

ti, tällaisella ihanalla onnistumisen 
tunteella jaksaa pitkään vapaaeh-
toistyössä, Haukiputaan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Johanna Ke-
rola ja Vireä Kolmas Sektori -hank-
keen projektipäällikkö Mairit Toppi 
toteavat kuin yhdestä suusta. 

Naiset houkuttelevat haukiputaa-
laisia, kiiminkiläisiä ja iiläisiä vapaa-
ehtoistoiminnan peruskurssille, joka 
pidetään Haukiputaalla lokakuussa.

Kerola ja Toppi muistuttavat, että 
vapaaehtoistyöhön ehtivät myös kii-
reisimmätkin.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä vaik-
kapa kaksi tuntia kaksi kertaa kuu-
kaudessa. 

– Näin olemme kertoneet, kun 
olemme kysyneet ihmisiä esimer-

Kiireinenkin ehtii 
vapaaehtoistyöhön

kiksi ulkoiluystäviksi ikäihmisille, 
Kerola kertoo ja iloitsee kovasti, et-
tä ulkoiluseuraksi ryhtyminen onkin 
saanut monet haukiputaalaiset mu-
kaan vapaaehtoistyöhön.

Miehet ovat 
myös hyväntekijöitä
Vapaaehtoistyötä on tarjolla jokai-
sen taidoille: Toppi mainitsee, että 
vapaaehtoisia tarvitaan muun mu-
assa lasten ja vanhusten kerhoihin.

– Me emme hae mitään ammat-
tiosaamista vapaaehtoistyöhön, vaan 
tavallisia ihmisiä, joilla on tahto teh-
dä hyvää ja jotakin mielekästä, Top-
pi sanoo.

Vapaaehtoistyöntekijöitä kaiva-
taan myös kuuntelijoiksi. Yksin asu-
vat miehet juttelisivat mielellään toi-
sen miehen kanssa.

– Miehiäkin siis tarvitaan kovas-
ti vapaaehtoistyöhön, ja me tiedäm-
me, että miehillä on halu auttaa sii-
nä missä naisillakin, Kerola huo-
mauttaa.

Kurssi auttaa 
vapaaehtoisia jaksamaan
Mutta eikö auttaminen onnistu enää 
ilman koulutusta? 

Haukiputaalaisnaisten mukaan 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 
ei merkitse sitä, ettei ihmisillä olisi 
taitoa auttaa ilman kurssejakin.

– Tällaista organisoimatonta aut-
tamista ihmisten – muun muassa 
naapurusten ja sukulaisten – välillä 
on paljon, eikä kaiken hyvän teke-
misen tarvitse missään nimessä ka-
navoitua järjestöjen kautta, Kerola 
korostaa. 

Toisaalta kurssi antaa hyvää tukea 
vapaaehtoistyöhön. Molemmat nai-
set tietävät, että vapaaehtoistyö vie 
usein pikkurillin sijasta koko käden. 
Siksi lokakuisella kurssilla puhutaan 
esimerkiksi rajojen asettamisen tär-
keydestä. 

Myös vuorovaikutustaitojen opis-
kelu kuuluu kurssin ohjelmaan.

Vapaaehtoistoiminnan kurssi jär-
jestetään ensimmäistä kertaa Hauki-
putaalla seurakunnan, Vireä kolmas 
sektori -hankkeen ja Vares-keskuk-
sen kanssa. Kurssille ovat tervetulleita 
myös ne, jotka ovat vapaaehtoistyös-
sä mukana, mutta jotka eivät ole vie-
lä osallistuneet peruskoulutukseen. 

RiiTTA HiRVoNEN 

Tanja Lindvall (vas.) ja Mairit Toppi (oik.) Vireä kolmas sektori -hankkeesta sekä Johanna Kerola seurakunnasta ovat mukana 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssilla. 

Järjestäjinä: VARES-keskus, Vireä kolmas sektori-hanke, Haukiputaan, 
Kiimingin ja Iin ev.-lut.seurakunnat

Martinniemi

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

DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA
Omaishoitajien vertaistukiryhmä 10.8. alkaen kerran kuukaudessa 
tiistaisin klo 13–14.30 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa 

Seurakuntakerho 20.9. alkaen joka toinen maanantai klo 13–14.30 
Jokivarren vanhustentalon kerhohuoneessa.

Näkövammaisten leiripäivä su 5.9. Isollaniemellä. Tarkempia tietoja 
Heli Puuperältä p. 040 589 8362.

Vanhusten kirkkopyhä su 3.10. alkaen messulla kirkossa klo 10, jonka 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

Kellon seurakuntakodissa
Kellon diakonia- ja lähetyspiiri joka toinen maanantai klo 14.30–16, 
alkaen 13.9.  Piiri järjestää perinteiset Adventtimyyjäiset 27.11.

Seurakuntakerho joka toinen keskiviikko klo 13–14.30, alkaen 22.9.

Seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden retki 
Kuopioon ja Nilsiän Aholansaareen 27.–28.9. 
Ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä 
Johanna Kerolalle, p.045 1393 993 tai Helena 
Ylimaulalle, p.040 5014 764.

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus lokakuussa, 
kts. erillinen ilmoitus.

Haluaisitko tukea tarvitsevan ulkoiluystäväksi? 
Olisiko sinulla aikaa vapaaehtoistyöhön kaksi 
tuntia kahdesti kuukaudessa? Ota yhteyttä Johanna 
Kerolaan, p. 045 1393 993.

Puttaan Tupa Kirkkotie 10 C 
(seurakuntakeskuksen takana pienempi harmaa 
rakennus)
Avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 12–15.
Kaikille avoin seurakunnan käyntipaikka, jossa 
kahvio, juttuseuraa, luettavaa ja mahdollisuus 
tehdä käsitöitä. Tuvan tuotto menee diakonia- ja 
lähetystyölle.
Syyskuun alussa alkaa Puttaan Tuvalla uutta 
toimintaa:
Tuvan kävelijät -porukka kaikille kuntoiluseuraa 
kaipaaville. Noin tunnin kestävän lenkin voi kävellä 
joko omilla tai Tuvalta lainattavilla sauvoilla tai 
ilman sauvoja. Kokoontuminen joka torstai klo 12, 
alkaen 2.syyskuuta. 

Kun haukiputaalainen Pent-
ti Sarkkinen jäi vuonna 
2004 eläkkeelle, hänellä oli 

yhtäkkiä paljon aikaa ja vähän teke-
mistä. Joutenolo ei häntä innostanut, 
joten hän etsi tekemistä.

– Tule tänne, täällä voit olla, kut-
su kuului useammaltakin suunnalta.

Nämä työpaikat eivät kuitenkin 
Sarkkista innostaneet. Hän kaipasi 
jotain parempaa.

Se parempi oli Haukiputaan seu-
rakunta. Heti hän ei töitä saanut, 
mutta sitten silloinen vt. kirkkoher-
ra Martti Heinonen näytti Sarkki-
selle vihreää valoa: Saat Pentti men-
nä hautausmaalle hommiin.

Ja niin Sarkkinen meni vapaa-
ehtoistyöhön hautausmaalle, jota 
hän kutsuu työpaikakseen, vaikka 
ei palkkaa saakaan. Sarkkinen tulee 
aamulla 7.30 ja viipyy työmaalla mo-
nesti pitempään kuin palkatut työn-
tekijät. Tavallisesti hän lähtee kotiin 
kello 15.

– Hautausmaa on minulle kuin 
toinen koti. Teen vähän joka sortin 
hommia, mitä milloinkin sattuu ole-
maan.

Sarkkinen muun muassa lankut-
taa, eli asetettaa lankut haudan ym-
pärille, jotta saattoväki voi niillä 
seisten laskea arkun hautaan. Hau-
taan laskeminen on huimaa menoa. 
Virheitä ei paranisi tehdä. 

Vuonna 1978 Sarkkinen oli laske-
massa omaa äitiään hautaan. Kom-
melluksia ei sattunut. Nykyään kun 
Sarkkinen katsoo lankuilta hautaan, 
hänelle tulee ajatus, että enää ei us-
kaltaisi ryhtyä kantomieheksi.

Talven 
valoa
Syksyllä Sarkkinen esimerkiksi ha-
ravoi. Talvella hän tekee lumitöitä, 
joskus jopa viikonloppuisin, kun jo-
ku on saatettava hautaan. Hautajais-
väen täytyy pystyä kulkemaan aura-
tuilla poluilla haudalle asti.

– Joku kerran kysyi minulta tal-
vella eikö täällä ole yksinäistä. Kat-
soin vähän aikaa ympärilleni ja sa-
noin, että en ole koskaan kokenut 
täällä yksinäisyyttä.

Sarkkinen on ulkoilmaihminen. 
Vaikka hän kieltää omistavansa tai-
teellista silmää, hän kuitenkin kiin-
nittää huomionsa hautausmaan kau-
neuteen, esimerkiksi talven orasta-
vaan valoon. 

– Talvella on määrätty suun-
ta, josta huomaa miten valo nousee  

Hautausmaa kuin 
toinen koti

puitten takaa, Sarkkinen kertoo.
Myös kesässä on iloa. 
– Hautausmaalla on paljon oravia 

ja pikkulinnut lauleskelevat. Oravat 
näkevät ihmisiä koko ajan, kesyyn-
tyvät ja tulevat ihan lähelle. Ne eivät 
ole aivan säikkyjä, Sarkkinen toteaa.

Sarkkinen kehaisee naissuku-
puolta. Muuan nainen oli osoitta-
nut hänelle kauniin ruskaisen puun. 
Sarkkinen huomasi puuta katsottu-
aan sen kauneuden. 

– Miehenä ei huomaa miten kau-
nis ruskapuu on. Silmäni aukenivat.

Töitä niin kauan 
kuin jaksaa
Sarkkinen aikoo työskennellä hau-
tausmaalla niin kauan kuin jaksaa. 

– Sitten kun ei jaksa olla pitem-
piä aikoja töissä, on parasta lopettaa 
ja sanoa, että nyt riittää: Minä alan 

oloneuvokseksi.
Pentti Sarkkinen on ammatiltaan 

kiinteistönhoitaja. Hän on syntype-
räinen haukiputaalainen, kiertänyt 
siellä täällä ja nähnyt millainen Suo-
menmaa on.

Kiinteistönhoitajana Sarkkinen 
oppi monta hyvää konstia. Ennen 
hautausmaauraansa Sarkkinen oli 
turkistarhassa töissä ja oppi tunte-
maan millaisia ketut ja minkit ovat. 
Hän on monitaitoinen mies

– Ei mene joka tilanteessa sormi 
suuhun, hän myöntää.

Syksy tulee pian ja Sarkkinen on 
hyvillään. Luvassa ei ole joutenoloa. 

– Sitä suurin piirtein tietää mi-
tä alkaa tekemään. Kiitos Jumalal-
le tästä työstä, tyytyväinen Sarkki-
nen sanoo.

PEKKA HELiN

Lähimmäisen päivän 
Pieni kahvikonsertti
su 29.8. jumalanpalveluksen 
jälkeen noin klo 11.30 
Vakkurilan nuorisotilassa, 
Kirkkotie 10 B
Kahville kutsutaan kaikkia 
erilaisten yhteisöjen kautta 
vapaaehtoisapua saavia ja sitä 
antavia ihmisiä.
Ennakkoilmoittautumista 
toivotaan, p. 045 1393 993 / 
Johanna Kerola 
tai perjantaina klo 9–11 
diakoniatoimistoon, 
p. 08 5472 636.

Vapaaehtoistyö

Diakonia-työntekijöiden 
vastaanotto
Avustusasioissa ajanvaraus perjantaisin klo 9–11 p. 08 5472 636 
tai käymällä paikan päällä os. Kirkkotie 10, diakoniatoimisto. 
Muissa asioissa yhteys suoraan oman alueen työntekijään.

POHJOINEN ALUE 
(Kiiminkijoen pohjoispuoli lukuun ottamatta Niemeläntörmää)
Diakoniatyöntekijä LAILA RANTAKOKKO
p. 040 8668 319
sähköposti laila.rantakokko@evl.fi

KESKUSTAN ALUE (Kiiminkijoen eteläpuoli
Säästökuopan seutuun saakka sekä Niemeläntörmä)
Diakoniatyöntekijä HELI PUUPERÄ
p. 040 5898 362
sähköposti heli.puupera@evl.fi

ETELÄINEN ALUE 
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä )
Diakoniatyöntekijä JOHANNA KEROLA
p. 045 1393 993 
sähköposti johanna.kerola@evl.fi

Seurakunnan päihdetyö perustuu kristilliseen 
lähimmäisenrakkauteen. Päihdetyössä vetäjinä ovat diakoniapappi 
Jari Flink p. 050 3215 472 ja diakonissa Heli Puuperä p. 040 5989 362. 
Yhteistyökumppanina on kunnan sosiaalityö.

Syksyn 2010 toiminta:
Ruokailu to 26.8. klo 14 seurakuntakeskuksen monitoimisalissa. 
Ilm. Helille tai Jarille viim. ti 24.8.

Leiri ma-ti 20.–21.9. Isonniemen leirikeskuksessa. 
Ilm. Jarille tai Helille viim. ti 14.9.

Retki Runtelin laavulle to 21.10. klo 10–14. 
Ilm. Jarille tai Helille viim. ti 19.10.

Tule rohkeasti mukaan!

Päihdetyö

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

Pentti Sarkkinen käyttää mielellään työkonetta hautausmaalla.
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Lähetystyö

Haukiputaan seurakuntasivut

LÄHETYSTAPAHTUMIA 
SYKSYLLÄ 2010 
Lähetyspiirit alkavat Puttaan Tuvassa (Kirkkotie 10 C): 
Kirkonkylän lähetyspiiri ti 7.9. klo 13. Kokoontuu joka toinen 
viikko.
Missiokerho eli lasten ja varhaisnuorten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 15.

Tämän vuoden alusta seurakuntaan muuttaneet ja siihen liitty-
neet toivotamme tervetulleeksi henkilökohtaisesti ovelta ovelle. 
Sinä seurakuntalainen, tule mukaan. 
25.8. klo 18 seurakuntakeskuksessa jaetaan alueet ja materiaali. 
Tiedustelut Helena Ylimaula, p. 040 5014764.
Tervetulotoivotukset teemme pareittain viikolla 35. 
Su 5.9. on seurakuntaan muuttaneiden kirkkopyhä ja jumalan-
palvelus klo 10. Kaikki ovat tervetulleita.

Hiippakunnan lähetysseminaari la 25.9. Kiimingissä. 
Ilmoittaudu Helena Ylimaulalle, p. 040 5014764.

Lähetysiltoja ja kotiseuroja
Lähetysilta Tasauksen merkeissä ti 14.9. klo 18 Puttaan Tuvassa 
(Kirkkotie 10 C). Vieraana Tasauslähetti Maarit Salmikangas, jo-
ka on tutustunut Senegalin tasauskohteeseen paikan päällä. Hän 
kertoo kohteesta kuvien kera.
Kotiseurat Marja-Liisa ja Arvo Alaperän kodissa su 26.9. klo 16, 
Välitie 16.
Lähetysilta Eeva ja Paavo Ahon kodissa ke 3.11. klo 18, Siikasaa-
rentie 170.

Tasaustapahtumia
Tasaus-keräyksellä autetaan kehitysmaiden ihmisiä kohti parem-
paa tulevaisuutta. Tänä vuonna pääkohteina ovat Mauritania ja 
Senegal; kaksi länsiafrikkalaista maata, joissa aavikoituminen var-
jostaa ravinnon ja puhtaan juomaveden saamista. Jokainen voi 
auttaa, sillä rakkaudella ei ole rajoja.
Joel Hallikaisen Tasauskonsertti la 9.10. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa.  

Runoillat
jatkuvat kerran kuussa maanantaisin 20.9., 18.10. ja 22.11. klo 18–
19.30 Puttaan Tuvassa.
Voit tuoda oman runosi, lempirunosi ja lausua sen itse tai antaa 
jonkun lausuttavaksi. Voit tulla myös vain kuulemaan runoja. Ti-
laisuudessa kahvit lähetystyön hyväksi.

Puttaan Tuvan avoin kahvila 
to-pe klo 12–15. Lättykahvit 1,50 €. 
Voit tulla myös vain seurustelemaan sekä lukemaan tai 
lainaamaan lehtiä.

Mielenterveys-porinapiirit syksyllä 2010 
Mielenvirkeydeksi iltapäivä ma 30.8. klo 12–16 Isoniemen leiri-
keskuksessa.  Ilm. ruokavaliota ja kyydintarvetta varten pe 20.8. 
mennessä diakoniatoimistoon perjantaisin klo 9–11 p. 5472 636.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten vertaistukiryhmä al-
kaa ke 15.9. klo 18 Pikku-Vakkurilan vieraskamarissa. Seuraa-
va kerta 13.10.
Porinapiiri mielenterveyskuntoutujille alkaa ke 22.9. klo 13 
Puttaan Tuvalla (Kirkkotie 10 C). Seuraava kerta 20.10.
Yhteinen syyskauden päätös ke 15.12. klo 18 seurakuntakes-
kuksen isossa salissa. Tilaisuuteen kutsutaan myös muita eri 
vammaisryhmiin kuuluvia henkilöitä läheisineen. 

Sydämellisesti kaikki tervetuloa yhteisiin porinahetkiin!
Tiedustelut diakonissa Heli Puuperä p. 040 5898 362.

Re i j a  Haa p a la in e n

Perhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä ker-
hoja. Perhekerhot kokoontuvat Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30–11 sekä kirkonkylän Vakku-
rilassa ja Jokelan vanhalla koululla tiistaisin klo 
10–11.30. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua, 
sinne voi tulla silloin kun itselle sopii. Koulujen 
loma-aikoina perhekerhot eivät kokoonnu.
Päiväkerhot ovat arkitoimintaa 3–5-vuotiail-
le lapsille. Kerhomaksu on 10/17 euroa toimin-
tavuodelta. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tie-
dustella lapsityönohjaajalta 040 547 1472 tai säh-
köpostilla outi.palokangas@evl.fi. 

SYKSYN TOIMINTAA 
LAPSITYÖSSÄ:
Perheen sunnuntai 26.9. klo 14–16 Kellon srk-ko-
dissa. Ohjelmassa jumalanpalvelus, ruokailu sekä 
ohjelmaa erikseen aikuisille ja lapsille. 
Vauvakirkko 17.10. klo 17 seurakuntakeskukses-

sa. Noin puoli tuntia kestävään kirkkohetkeen 
kutsutaan erityisesti kaikki vuoden aikana kaste-
tut vauvat perheineen.
4 vuotissynttärit 21.11. klo 13 seurakuntakeskuk-
sessa. Kaikille heinä-joulukuussa 4-vuotta täyttä-
ville lähetetään kutsu kotiin.
Lasten joulukirkko 15.12. klo 18 kirkossa

Pyhäkoulu starttaa jälleen!
Haukiputaan seurakunnan järjestämä pyhäkoulu 
lapsille ja nuorille alkaa Wirkkulassa lokakuussa.
Sinne ovat kaikki lapset ja nuoret lämpimästi ter-
vetulleita!
Pyhäkoulu alkaa alla olevina sunnuntaina klo 12 
Wirkkulan kerhotilassa (Kirkkotie 10D).
Pyhäkoulu kestää 45 min.
Sunnuntaisin 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.
 
Tervetuloa pyhäkouluun!
Haukiputaan seurakunta/Pyhäkoulutyö

Mielenterveystyö

Lapsityö

Kuvittele itsesi merenran-
nalle pieneen niemeen, 
jossa kasvaa kangasmetsä. 

Meri lyö mustat aaltonsa syksyiseen 
rantaan. Vaikka ilma on kirpeä ja 
kuulas, sinua ei palella etkä ole nä-
lissäsi, sillä merenrannan kangas-
metsä ei ole erämaassa. Päinvastoin, 
käytössäsi ovat kaikki nykyajan mu-
kavuudet. Saunakin lämpiää ja aika 
ajoin kokoonnutaan yhteisen ateri-
an ääreen.

Olet Isoniemen leirikeskuksessa 
Haukiputaalla ja sinulla on lupa ol-
la hiljaa, sillä hiljaisuuden retriitis-
sä ei puhuta.

Kuulostele 
mitä sinulle kuuluu
Lokakuun viimeisenä viikonloppu-
na pidettävän retriitin tarjoaa sinul-
le Haukiputaan seurakunta. Sen oh-
jaavat pastori Maria Vähäkangas ja 
diakonissa Laila Rantakokko.

Hiljaisuus sopii ihmisille, joita ar-
jessa ympäröivat jatkuva vuorovai-
kutus ja vireilläolo. Diakonissa Ran-
takokko muistelee aikaa, jolloin hä-
nen lapsensa olivat pieniä ja kiire ja 
paine stressasivat. Tällaisessa tilan-
teessa oli hyvä päästä retriittiin.

Puhumattomuus tuo Rantako-
kon mukaan levollisen olon. Silloin 
voi kuulostella, mitä itselle kuuluu. 
Retriitti on matka omaan itseen ja 
Jumalan äänen kuulumiseen, mikä 
kuulostaa fraasilta, mutta on täyt-
tä totta. 

Hiljaisuus sopii myös yksinäisille 
ihmisille, joiden voisi kuvitella kai-
paavan keskusteluseuraa, mutta näin 
ei aina ole.

– Retriitissä ollaan kyllä yksin 
mutta koetaan myös rukoushetkien 
ja aterioiden luomaa yhteyttä.

Retriitti 
sopii myös nuorille
Retriittiin lähtöä kannattaa harkita 
tarkkaan, jos mieli on äärimmäisen 
levoton ja ahdistunut. On oltava si-
nut itsensä kanssa, jotta voi olla hil-
jaa ja kunnioittaa toisten retriittiläis-
ten hiljaisuutta. Osallistuja voi toki 
keskustella Isollaniemellä ohjaajan 
kanssa, mutta se edellyttää, että het-
ki varataan etukäteen. Keskustelu on 
mahdollisuus, ei sääntö.

– Nuoretkin ovat joskus osallis-
tuneet retriittiin ja osaavat hiljentyä 

Hiljaisuus meren rannalla

siinä missä vanhemmatkin ihmiset, 
Rantakokko rohkaisee.

Jumalan kuulee 
hiljaisuudessa 
Teemana Isollaniemellä on Antakaa 
toisillenne anteeksi. Se tulee kirkko-
vuoden mukaan. Rukoukset ja teks-
tit noudattavat retriitissä tätä tee-
maa.

Raamatun tekstit ovat Jumalan 
puhetta ihmiselle. Sen kuulee hiljai-
suudessa Rantakokon mukaan hel-
pommin kuin arjessa elämän mels-
keessä.

Yhdessäolo Isollaniemellä muis-
tuttaa luostarin päiväjärjestystä. 
Siinä päivä rytmittyy rukoushet-
kien mukaan, joissa luetaan myös 
Raamatun tekstejä. Hetkirukouk-
siin kokoonnutaan kuusi kertaa 

päivässä.
Ohjaaja pitää myös virikepuheen, 

jossa hän käsittelee päivän teemaa.
Tylsyyteen ei kenenkään tarvit-

se vajota.
– Osanottajat voivat ottaa vaik-

kapa sukkapuikot mukaan tai laina-
ta lukemista kirjapöydästä. Toivom-
me myös, että he ulkoilevat ja lepää-
vät. Osallistujien kannattaa kuun-
nella omia tarpeitaan ja toimia sen 
mukaan.

Rantakokko uskoo, että retriitti 
lyö usein leimansa sen käyneeseen ja 
rauhoittaa arkea. 

– Rauha tarttuu takkiin ja ihmi-
nen katsoo elämäänsä levollisem-
masta näkökulmasta.

PEKKA HELiN

Hiljaisuuden retriitti 29.–30.10. 
Isoniemen leirikeskuksessa 
Retriitin ohjaajina toimivat pastori Maria Vähäkangas ja diakonis-
sa Laila Rantakokko. Viikonlopun hinta on 70 €. Osallistujat  saavat 
oman huoneen. Heitä otetaan korkeintaan 13.

Ilmoittautumiset pe 15.10. mennessä diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 tai Laila Rantakokolle p. 040 8668 319, laila.rantakokko@evl.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

Pastori Maria Vähäkangas on saanut ohjaajan koulutuksen ja dia-
konissa Laila Rantakokko on avustanut häntä retriiteissä. 

Retriitit eivät ole Haukiputaan seurakunnassa perinne vaan niitä 
on kokeiltu aikaisemmin satunnaisesti. Viime syksynä pidettiin seu-
rakunnan ensimmäinen pitempi retriitti. Sitä ennen kokeiltiin myös 
hiljaisuuden päiviä, jotka ovat yksipäiväisiä retriittejä.
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Jeesus, parantajamme on aiheena 13. sunnuntaina helluntaista. Näin aihetta alustetaan 
evankeliumikirjassa: ”Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää mei-
tä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Ju-

malan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan 
auttaa hädässä olevia ihmisiä.”

Päivän evankeliumi kertoo kuuromykän parantamisesta. UT:n lukukappaleessa Paavali 
kertoo siitä, kuinka kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi: ”Tällaisen luottamuksen 
Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mi-
tään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu 
Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hal-
litse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.”

Usko ei siis ole lain noudattamista tai ”pykälän mukaan elämistä”, vaan Jumalan Hengen 
hallitsemaa kilvoittelua. Paavali kehuu Jumalan lasten luottamusta. Se on lähtöisin Kristuk-
sesta ja hänen teoistaan omiaan kohtaan. Mikään jumalallinen hyvä ei Paavalin mukaan 
synny ihmisestä itsestään. Uutta liittoa hallitsee Henki, joka voi virvoittaa jopa hengellisesti 
kuolleen ihmisen. Vanha liitto perustui lakiin ja velvollisuuksiin, kun taas uusi liitto mah-
dollisti kristittyjen pääsemisen pois lain ja ”katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten va-
pauteen”. Se ilmenee jo täällä ajassa mutta täydellistyy kerran taivaassa.

Paavali siis ohjasi korinttilaiset uuteen liittoon, joka oli vapaa Jumalan vaativan lain vaa-
timuksista – lakihan oli jo täytetty. ’Uusi’ on tässä kreikan alkukielellä sana ’kainos’, mikä 
merkitsee täysin käyttämätöntä, uutta. Näin Kristuksen tuleminen todellakin mursi tiet-
tyjä vanhoja käytäntöjä. Silti VT:n kilvoittelijoiden uskoa Jumalaan ja lupauksen sanaan ei 
sopinutkaan epäillä millään lailla. Uutta uskovien sukupolvea ei vain enää kasvatettu van-
haan lakioppiin.

PEKKA TUoMiKoSKi

Päivän psalmi 
Ps. 30:3-6, 12-13 tai Ps. 
146:5-10
Ensimmäinen lukukappale
2. Moos. 4:10-12
Toinen lukukappale
2. Kor. 3:4-6
Evankeliumi
Mark. 7:31-37

Herra, sinä tiedät mikä minulle on parasta. 

Käyköön niin tai näin, kunhan tahtosi 

tapahtuu.

Anna mitä tahdot, niin paljon kuin tahdot 

ja silloin kun tahdot.

Aamen.

Tuomas Kempiläisen rukous

Säilytä hämmennyksen keskellä 
mielenrauhasi!
Sain eilen kuvakirjan äitini syntymäpäiväjuhlista. Kuvissa vilahtavat äitini lisäksi neljä 
sisarta, pari setää, serkkuni ja minä. On harvinaista että kaikki viisi sisarta ovat samassa 
kuvassa ja harvinaisemmiksi tulevat yhteiskuvat jäämään. Yksi sisaruksista sai viime syk-
synä vakavan sairaskohtauksen ja sen jäljiltä puhekyky hävisi osittain ja hän joutuu ole-
maan pyörätuolissa. Hän on minun kummitätini, lapsuuteni tuki ja turva.

Miten vaikeata olikaan kohdata hänet!  Kun äitini soitti tapahtuneesta viime syksynä, 
itkin matkan virastolle. Miten tässä näin voi käydä? Suru ja toivottomuuden tunne pala-
sivat takaisin kun näin hänet ensimmäistä kertaa sairaskohtauksen jälkeen. Hän, joka on 
auttanut niin monia, monia, joutuu nyt olemaan auttamisen kohteena. Hän, jonka luona 
olen viettänyt lapsuuteni iloisimmat ja onnellisemmat hetket, opettelee puhumaan uudel-
leen, opettelee rakentamaan elämänsä uudelleen.

Jeesus toteaa: ”Hedelmistään puu tunnetaan.” Hän tarkentaa lausahdustaan: ”Mitä 
sydän on täynnä, sitä suu puhuu.  Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, 
paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa.” Olen rakentunut hyvän kokemisesta. Olen 
saanut kokea rakkautta ja huolenpitoa. Äitini ja kummitätini ovat osoittaneet mitä rak-
kaus, toisesta huolehtiminen, välittäminen oikein merkitsevät.

Heprealaiskirjeessä todetaan: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, 
mitä ei nähdä.” Apostoli Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä, että ”Kristuksessa Jeesuk-
sessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena 
vaikuttava usko”.  Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon. Jeesuksessa 
Jumalan rakkaus tuli näkyväksi tätä maailmaa kohtaan. Jumala asettui ihmisen asemaan 
lähettämällä ainoan Poikansa meidän luoksemme. Tässä epätoivon ja surun maailmassa, 
jossa pahuuden valta tuntuu ylivoimaiselta, Kristus on ainoa toivomme.

Rakkauden pitäisi synnyttää rakkautta, rakkautta lähimmäiseen. Siten me olemme 
maan suola, maailman valo. Martti Luther kirjoitti aikanaan ”Tahdon myöskin kristittynä 
kohdella lähimmäisiäni niin kuin Kristus on kohdellut minua, niin että toimin vain sillä 
tavoin, kuin huomaan heille välttämättömäksi, hyödylliseksi ja siunaukselliseksi, vaikka-
kin minulla itselläni on Kristuksessa kaikkea kylliksi. Katso, näin uskosta pulppuaa esille 
rakkaus ja mieltymys Jumalaan ja rakkaudesta halu palvella lähimmäistä vapaaehtoisesti, 
ilomielin ja palkintoa tavoittamatta”. Eiliseen ei siis saa jäädä asumaan!

JUHA VÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

w w w.sxc . hu
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 22.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa An-
na-Mari Heikkinen ja urkuri 
Maija Tynkkynen. www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 22.8. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 22.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 22.8. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Juha Soranta. 
Messu su 22.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 22.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Messu su 22.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Katri Sippola. 
Messu su 22.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Iltamessu su 22.8. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Mar-
jo Irjala. 
Ehtoollisjumalanpalvelus 
su 22.8. klo 18 Pateniemen 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Katri 
Sippola. Vanhan käsikirjan 
mukaisessa jumalanpalve-
luksessa käytetään 13. sun-
nuntai helluntaista -aineis-
toa.
Viikkomessu ke 25.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 22.8. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 22.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

Mikko Kamula, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

RAntSIlA
Messu su 22.8. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Jouko Lau-
riala, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

tEMMES
Messu su 22.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Jouko Lau-
riala, saarna Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Herättäjän kirkkopyhä. Sii-
oninvirsiseurat Leila ja Mart-
ti Ikosella, Haurukyläntie 35.

YlIkIIMInkI
Messu su 22.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Piispanmessu su 29.8. klo 
10 kirkossa. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarnaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kirkkokuo-
ro. Yleinen piispantarkastus 
ja kirkkokahvit seurakunta-
salissa.
 
Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.

Kempele
Messu su 22.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Timo Juntunen 
ja Jaakko Tuisku, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Messu su 22.8.klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Messu su 29.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
saarna Pekka Kyllönen, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 22.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
kEStIlä
Messu su 22.8. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.

PIIPPolA
Messu su 22.8. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä.

PulkkIlA
koulukirkot to 19.8. klo 9.15 
yläkoulu ja lukio sekä klo 10 
alakoulu, Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä. 
Messu su 22.8. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PYhäntä
Iltakirkko su 22.8. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
22.8. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Toivo Hyyryläi-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

w w w.sxc . hu
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19.–26.8.2010enot oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 19.8. klo 14, Ves-
per-koti. Matti Pikkarainen.
hartaus to 19.8. klo 14, Sara 
Wacklin -koti, Jyrki Vaaramo.
hartaus to 19.8. klo 18.30, 
Kuntotalo, Jyrki Vaaramo.
hartaus to 26.8. klo 18.30, 
Kuntotalo, Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
25.8. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.8. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Antti Impiö, Hei-
mo Kuha.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 22.8. klo 18, Oulujoen 
kirkko. Erkki Piri, Juha Kanni-
ainen. Seurojen jälkeen kah-
vitilaisuus Myllyojan seura-
kuntatalossa.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
konsertti su 22.8. klo 15, 
Oulun tuomiokirkko. Kesä-
illan konsertti. Jari Parviai-
nen, basso ja Kalevi Kivinie-
mi, urut. 
urkukonsertti to 19.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ta-
pio Tiitu, ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -yhteis-
lauluilta pe 20.8. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Wanhoja 
wirsiä. Juha Soranta säestää 
harmoonilla. Soitinesittely. 
kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri uteliaille ja 
kiinnostuneille ke 25.8. klo 
18, Kastellin kirkko. Syksyn 
ensimmäisessä kokoontumi-
sessa keskiössä ovat Stephe-
nie Meyerin Houkutus ja Ali-
ca Seboldin Oma taivas. Lue, 
tule ja keskustele, ilmaise 
mielipiteesi.
olen unessa useasti sinun 
kaduillas -runotapahtu-
ma su 29.8. klo 18, Kastellin 
kirkko. V.A. Koskenniemen 
lyriikkaa.

YlIkIIMInkI
kesäillan musiikkihetki to 
19.8. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Helinä Nissi, alttoviu-
lu Outi Nissi, piano.

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 
5313219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-

loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko, p. 08 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnis-
tä voi sopia suoraan oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa.

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEhItYSVAMMAISEt
Perheleiri Rokualla 1. –3.10. 
Leiri on suunnattu perheil-
le, joissa on alle 15-vuotiaat 
lapset. Leirin hinta on 39 € / 
aikuiset, 19,50 € / 4–17-vuoti-
aat. Alle 4-v. maksutta. Hin-
taan kuuluvat matkat, ma-
joitus ja ruokailut. Leirille 
lähdetään perjantaina klo 
18. Ilmoittautumiset viimeis-
tään kuukautta ennen leiriä 
Yhteisten seurakuntapalve-
luiden toimistoon p. 08 3161 
340. Lisätietoja leiristä dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta p. 050 515 6935.

kuuloVAMMAISEt
Viittomakielisten leiripäi-
vä ke 25.8. klo 9.30–16, Hie-
tasaaren leirikeskus. Ohjel-
mallisen leiripäivän hinta 
on 7 € sisältäen aamukah-
vin, lounaan ja päiväkah-
vin. Ilmoittautumiset p. 040 
591 2657 tai anne-mari.kyl-
lonen@evl.fi.

näköVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 19.8. klo 13–14.30, 
Caritas-kodin kirjasto, 1. ker-
ros. Opasystävä vastassa pi-
halla pääoven läheisyydessä. 
Ennen piirin alkua on mah-
dollisuus ruokailla ravinto-
la Caritaksessa. Seniorilou-
nas (yli 65 vuotta) 6 € / hlö, 
muut 7,40 € / hlö.
näkövammaisten leiri 17.–
19.9., Rokuan leirikeskus. 
Hinta 39 € sisältää majoi-
tuksen, ruokailut, ohjelman 
ja kuljetuksen. Ilmoittautu-
miset viimeistään 1.9. p. 08 
3161 340.

PäIhDEtYö
naistenryhmä perjantaisin 
klo 13–15.30, Öbergin talo.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma-ke ja pe 
klo 10–14. Puodista käytet-
tyjä astioita, liinavaatteita, 
koruja, kirjoja, polkupyöriä 
sekä pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia yms. Pajassa 
tehdään käsitöitä, korjataan 
pyöriä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho tiistaisin klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. 
Päätämme kerhon lasten ja 
aikuisten yhteisellä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Mukulamessu ja perheta-
pahtuma su 29.8. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Katso 
erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
Rytmitassut-musiikkituoki-
ot alkavat 7.9. Sitovat ilmoit-
tautumiset Anu Hannulalle 
elokuun loppuun mennessä, 
p. 044 3161 718. 

Oulujoen seurakunta
trilli-muskari ma 23.8. klo 
10, Myllyojan seurakuntata-
lo. Lisätietoja musiikkileikki-
koulunopettaja Anna Haan-
pää-Vesenterä, p. 040 5832 
368 tai anna.haanpaa@ko-
lumbus.fi. 

Nuoret

Oulujoen seurakunta 
tuu tsekkaan -ilta pe 20.8. 
klo 18–20.30, Hintan seura-
kuntatalo. Musiikista vas-
taa oululainen gospelbändi 
Prokaryote. Mahdollisuus il-
moittautua isoseksi, kerhon-
ohjaajaksi, missioklubiin. Ke-
sän 2010 isospaitojen jako. 
Pientä purtavaa. Tilaisuutta 
voi jatkaa Hintan yökahvilas-
sa klo 24 saakka.

Nuoret aikuiset
kappelive la 4.9. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Jo-
hanna Iivanainen esiintyy. 
Konsertti on ilmainen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 numeros-
sa 08 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

Eläkeläisten kerhot ti 24.8. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Muka-
na Paula Kyllönen ja seura-
kunnan vapaaehtoisten lau-
luryhmä.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä to 
26.8., Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Karjasiltalaisille 
suunnatun leiripäivän linja-
autoreitti: Caritas 7.40 (Lin-
tulammen pysäkki), Karja-
sillan kirkko 7.50, Kaukovai-

nion kappeli 8.00, Kastellin 
kirkko 8.15 (Töllintie), Maik-
kulan kappeli 8.25, Kaakku-
ri 8.40 (Siipikujan pysäkki), 
Hietasaari 8.30. Paluu leiri-
päivän jälkeen noin klo 15. 
Leiripäivä sisältää ulkoilua 
ja yhdessäoloa. Tied. Marjo 
Heikkinen 040 575 2711 tai 
Asta Leinonen 040 574 7157.

Kuorot ja kerhot
Katso syksyn kuoroista erilli-
nen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
lapsikuoron harjoitukset 
ti 24.8. 6–9-vuotiaille klo 18 
ja 10–14-vuotiaille klo 16.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Oh-
jelmistoon kuuluvat 1–3-ää-
niset erityyliset laulut. Kuo-
ro esiintyy jumalanpalve-
luksissa ja muissa seurakun-
nan tilaisuuksissa. Järjestäm-
me myös retkiä yms. yhdes-
sä lapsikuoron kannatusyh-
distyksen kanssa. Ilmoittau-
tumiset kanttori Katri Sippo-
lalle, p. 044 3161 576 tai kat-
ri.sippola@evl.fi 
Sekakuoro tuikkeen harjoi-
tukset to 26.8. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Johtaa Elisa 
Silver, p. 050 300 9965. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Kuoroharjoitukset 
pääsääntöisesti Pyhän Tuo-
maan kirkolla, joka kuukau-
den viimeinen torstai Tuiran 
kirkolla.

Muut menot
Pateniemi-herukka -alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri to 9.9. klo 18, Pa-
teniemen kirkko. Jatkossa 
kokoonnumme keskiviikkoil-
taisin joka toinen viikko Pa-
teniemen kirkon seurakun-
tasalissa. Lisätietoja Heliltä, 
p. 040 5747 145.
opas tuomiokirkossa joka 
päivä 5.9. saakka klo 10–21. 
Opastetut kierrokset keski-
viikkoisin klo 19 alkaen.
oulun hautausmaan opas-
tetut hautausmaakierrok-
set maanantaisin klo 18–20. 
Kierrokset ovat suomenkie-
lisiä ja maksuttomia. Niille 
ei tarvitse ilmoittautua. Tee-
mana 23.8. Kaiken takana on 
nainen.
oulujoen pappilan kesäkah-
vila su 22.8. ja 29.8. klo 11–
13, Oulujoen pappila.
Polkupyörän huoltoa pe 
20.8. klo 10–14, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Totuus-
tapahtumaan liittyvä pal-
velu, tervetuloa huollatta-
maan polkupyöra edullises-
ti ja odotellessa nauttimaan 
kahvit.
oulujoen pappilan kesäkah-
vila su 22.8. klo 11–13, Oulu-
joen pappila. 
otetaan vastaan lahjoituk-
sia ke 25.8. klo 12–15, Pate-
niemen kirkko. Tuiran seu-
rakunta ottaa vastaan hy-
väkuntoisia huonekaluja ja 

käyttökelpoista taloustava-
raa. Lisätietoja Diakoni Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149.
Pyhäkoulunopettajien pe-
ruskurssi la 28.8. klo 9–16, 
Kaukovainion kappeli. Il-
moittautumiset viimeistään 
20.8.: Aila Valtavaara p. 040 
574 7109 (viestinä). 
Sururyhmät läheisensä me-
nettäneille: Katso erillinen 
ilmoitus. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Konsertit
 helpottavat nälkää

Nyt Oulussa pääsee kuulemaan 
todellista hyvän mielen mu-
siikkia. Joukko avosydämisiä 
muusikoita konsertoi talkoo-

periaatteella perjantai-iltaisin klo 19 
Kirkon ulkomaanavun hyväksi. Kah-
deksan seuraavaa konserttia pidetään 
Karjasillan kirjossa ja viimeiset neljä 
Pyhän Andreaan kirkossa. Alun pe-
rin ajatuksena oli järjestää vain yk-
si konsertti. Oulun Kamarimuusikot 
ry:n taiteellinen johtaja Matias Lahti 
ehdotti kuitenkin kokonaisen sarjan 
järjestämistä.

– Yksikään pyytämistäni muu-
sikoista ei kieltäytynyt, vaan kaikki 
ovat ottaneet haasteen tosi myöntei-
sesti vastaan, Karjasillan seurakun-
nan kanttori Juha Soranta iloitsee.

Leipää musiikista -illoissa esiin-
tyy nimekkäitä ja pitkää uraa luonei-
ta muusikoita, muun muassa Oulun 
Kamariorkesterin jousikvartetti sekä 
pianisti Markus Vaara. Myös kolme 
yhteislauluiltaa pidetään. 

Sorantaa jännitti etukäteen, miten 
ihmiset löytävät kirkkokonserttiin 
perjantai-iltana. Ensimmäiseen iltaan 
saapui kuitenkin kiitettävät 44 ihmis-
tä ja tuottoa ohjelmista kertyi 130 eu-
roa. Varat menevät ruokaturvan pa-
rantamiseen muunmuassa Ugandas-

avoinna ma-ke ja pe klo 
10–14. 

Puodista käytettyjä 
astioita, liinavaatteita, 

koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös 

kahvia yms. 
Pajassa tehdään käsitöitä, 

korjataan pyöriä ja 
askarrellaan. 

Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720.

sa ja Kambodzhassa. Konserttien oh-
jelma maksaa 5 euroa. Yhteislauluil-
loissa kerätään kolehti. 

Konsertteja pidetään joka perjantai 
12. marraskuuta saakka. 

TYTTi PÄÄKKÖNEN

Markus Vaara konsertoi perjantaina 8. 
lokakuuta Karjasillan kirkossa yhdessä baritoni 
Jussi Juolan ja Oulun Kamariorkesterin 
jousikvartetin kanssa.
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Lauantaina 28. elokuuta on Kaukovainion kap-
pelissa kello 9–15 pyhäkoulunopettajien pe-
ruskurssi. Mukaan voi tulla jokainen 16 vuot-
ta täyttänyt ja rippikoulun käynyt henkilö, jo-

ta pyhäkoulutyö kiinnostaa. Koulutuksesta vastaa-
vat Oulun ev.-lut. seurakunnat. Koulutus on mak-
suton.

– Peruskurssilla syvennytään lapsen uskonnol-
liseen kehitykseen ja käytännön asioihin pyhäkou-
lua varten. Kurssi ei velvoita mihinkään, eli mu-
kaan voi tulla kokeilemaan, että onko tämä minun 
juttuni, kertoo Tuiran seurakunnan lapsityönoh-
jaaja Aila Valtavaara. 

Tekstiviestillä voi ilmoittautua 20. elokuuta asti 
Aila Valtavaaralle, p. 040 574 7109. 

Pyhäkoulut ovat pääsääntöisesti sunnuntaisin. 
Suurin osa niistä alkaa 12. syyskuuta. Tarkempia 
tietoja saa osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/
pyhakoulu.  Pyhäkouluhetkessä lapset saavat elää 
todeksi Raamatun kertomuksia ja tutustua kirkko-
vuoden pyhiin leikin, musiikin ja askartelun kaut-
ta. Kaikki yli neljävuotiaat ovat tervetulleita mu-
kaan. Tätä pienemmille pyhäkoululaisille toivo-
taan mukaan saattajaa. Pyhäkoulu on maksuton 
ja mukaan voi tulla milloin vain, ilmoittautumis-
ta ei tarvita.

RAUHAN TERVEHDYS

19.–26.8.2010enot oulussa 

Evankeliset 
nuorten 
aikuisten illat 
joka toinen perjantai klo 18
Heinätorin seurakuntalon alakerrassa

27.8. Petri Harju: Verellä väkevämmäksi
10.9. Johan Helkkula: Marian hyvä osa
24.9. Pasi Palmu: Apostolinen usko
8.10. Hannu Kippo: Kysele, mutta usko silti!
22.10. Samuel Korhonen: Koko maailman autuus
5.11. Kimmo Heinilä: Nyt tahtoisin miettiä taivasta
19.11. Jukka Niemelä: Elävä toivo
3.12. Juha Kyllönen: Sielunhoito 

NA-illoissa saat tulla levähtämään sanan keitaalle vii-
konlopun alkaessa. 

Lisätiedot:
Anna-Kaisa Häkämies
p. 050 3543 652
aakoo3@luukku.com

oulun tuomiokirkkoseurakunta
Katedraalikuoro 2.9. alkaen klo 
18.30 keskustan srk-talossa, johtaa 
Raimo Paaso p. 040 8386 807.
Tuomiokirkkokuoro 2.9. alkaen 
klo 17 keskustan srk-talossa, johtaa 
Henna-Mari Sivula p. 040 745 0160.

tuiran seurakunta
Rytmitassut-musiikkituokio 
kokoontuu joka toinen tiistai 
Pateniemen kirkossa kolmessa 
ryhmässä. Aloitamme tiistaina 7.9. I 
ryhmä klo 9.30–10, II ryhmä 10.15–
10.45, III ryhmä 11–11.30. Ilm. Anu 
Mardenille viim. 30.8. p. 044 3161 718.
Musiikkileikkikoulu trilli
- 2.9. klo 17 Sisarusryhmä 
vauvoista leikki-ikäisille, vanhempi 
tai muu aikuinen mukana
- 2.9. klo 17.45 Viikarit-ryhmä 
4–6-vuotiaille lapsille. Ryhmässä 
lapset ilman vanhempaa.
- 3.9. klo 9.30 Ryhmä n. 5kk–1v. 
ikäisille lapsille vanhemman tai 
muun aikuisen kanssa.
- 3.9. klo 10.15 Ryhmä n.1–3-
vuotiaille lapsille vanhemman tai 
muun aikuisen kanssa.
Pyhän tuomaan lapsikuoro 
aloittaa toimintansa tiistaina 24.8. 
Pyhän Tuomaan kirkossa siten, että 
6–9-vuotiaiden ryhmä aloittaa klo 
18 ja 10–14-vuotiaiden ryhmä klo 
16.30. Ilm. Katri Sippolalle p. 044 
3161 576 tai katri.sippola@evl.fi.
Sekakuoro tuike aloittaa to 
26.8. klo 18 Tuiran kirkolla ja 
harjoittelee torstaisin. Uusia 
laulajia otetaan koelaulun kautta. 

Kuoroharjoitukset pääsääntöisesti 
Pyhän Tuomaan kirkolla. Kuoroa 
johtaa Elisa Silver p. 050 300 9965.
tuiran kirkon naiskuoro aloittaa 
ma 30.8. klo 18 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Kuoronjohtaja Tommi 
Hekkala p. 040 831 6226. Kuoroon 
pääsee koelaulun kautta.
Psalmikvartetti harjoittelee 
maanantaisin. Kvartettia johtaa 
Heikki Jämsä, p. 040 574 7089.
kirkkokuoro aloittaa to 2.9. klo 
15 Tuiran kirkolla. Kuoroa johtaa 
Heikki Jämsä.

karjasillan seurakunta
karjasillan kirkko:
karjasillan kirkkokuoro ke 1.9. 
klo 18. Lisätiedot: Juha Soranta p. 
050 4067 286.
Cantio laudis -kuoro ma 6.9. klo 
18. Lisätiedot: Juha Soranta.
kastellin kirkko:
kastellin kirkkokuoro ma 6.9. 
klo 18.30. Lisätiedot: Ilkka Järviö p. 
040 5747 160.
Mieskuoro Weljet ti 31.8. klo 
18.30. Lisätiedot: Jussi Linnanmäki 
p. 040 9109 764.
Pyhän Andreaan kirkko:
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 2.9. klo 16. Lisätiedot: Sirpa 
Ilvesluoto p. 050 5251 882.
kaukovainion kappeli:
oulun seudun virsikuoro ma 
6.9. klo 18.30. Lisätiedot: Mervi 
Kyrki p. 040 7254 755.
Mieskuoro tervasCanto 
ti 7.9. klo 17. Lisätiedot: Ilkka 
Järviö p. 040 5747 160.

Maikkulan kappeli:
Maikkulan lapsikuoro ke 8.9. klo 
17. Lisätiedot: Riitta Piippo p. 040 
5833 035.
kappelin laulu -kuoro ke 8.9. klo 
18. Lisätiedot: Riitta Piippo.

oulujoen seurakunta
oulujoen kirkkokuoro aloittaa 
syyskautensa keskiviikkona 1.9. 
klo 18 Myllyojan srk-talolla. 
Uusia laulajia otetaan mukaan 
koelaulun kautta. Lisätiedot: Sanna 
Leppäniemi p. 040 7400 511.
oulujoen lapsikuorot, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä. Kuorot 
aloittavat toimintansa torstaina 
12.8. Lisätietoa: 040 5832 368, anna.
haanpaa@kolumbus.fi. 
trilli-muskareissa on vielä 
vapaita paikkoja. Lisätiedot: Anna-
Haanpää Vesenterä.

oulun seurakuntayhtymä
Sarastuksen harjoitukset alkavat 
to 9.9. klo 18 Öbergin talon 
yläkerrassa.

 
 

 

urkukonsertti 
to 19.8. klo 19. 

Tapio Tiitu, 
ohjelma 5 €.

kesäillan 
konsertti 

su 22.8. klo 15. 
Jari Parviainen, 

basso ja 
Kalevi Kiviniemi, 

urut. 

Konsertteja
tuomiokirkossa

Tapio Tiitu

Kuorot syksyllä 2010

Pyhäkoulun-
opettajakoulutusta 

Oulussa

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra



19   Nro 25      19.–26.8.2010

Toimipaikat

Kirkot
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

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

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  
Kirkkokatu 5

19.–26.8.2010enot oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Milla Mari Ja-
nika Koivuniemi, Elmeri Sa-
muli Matias Myllylä, Livia Aa-
va Isabella Kaski, Adele Saga 
Olivia Sääskilahti.
karjasilta: Peetu Eliel Kyn-
gäs, Matias Olavi Käkelä, Mi-
ci Aleksi Taisto Laukka, Joo-
na Tuomas Mikael Lehto, Ji-
mi Ville Sakari Leskelä, Sami 
Johannes Lyttinen, Vertti Aa-
peli Määttä, Anssi Aarni Jo-
hannes Ollakka, Iida Alexan-
dra Pakaslahti, Elviira Ame-
lia Pasanen, Berit Eva-Maria 
Qvick, Topi Juho Taneli Ran-
tala, Milla Maaria Kesti, Tuu-
lia Maria Minea Matkaselkä, 
Hilla Sofia Mylly, Eino Mati-
as Nissilä, Aapo Johannes Ra-
jala, Hans Aaron Iisakki Rin-
tamäki, Samu Niklas Runtti, 
Leevi Oliver Tanska, Julia Eli-
zabeth Weckström. 
tuira: Pekko Ahokumpu, 
Maija Amalia Aikio, Väinö 
Aarne Olavi Hara, Onni Juha 
Matias Helisten, Tatu Veik-
ko Samuli Janger, Lotta Sisko 
Jurvansuu, Saimi Hedvig Kai-
ponen, Justus Gabriel Nikula, 
Matias Eemeli Pakanen, Elea 
Madelein Partanen, Niklas 
Ahti Eemeli Pasanen, Raakel 
Lola Amanda Pellikka, Konsa-
ta Veikko Matias Runtti, Ina-
ri Katariina Saarinen, Matias 
Veikko Valdemar Salin, Re-
bekka Eufemia Saukkonen, 
Antti Jaani Johannes Tanska-
nen, Aarni Elias Ala-Rämi, Sii-

ri-Unelma Hentilä, Jimi Kalle 
Sakari Junttila, Noora Helmii-
na Lähderinne, Kalle Valtte-
ri Mettovaara, Nella Lilia Hel-
miina Muikku, Ayane Naka-
mura, Ilpo Juhani Paakkolan-
vaara, Jacke Tohti Tapani Pel-
konen, Emma Sofia Pynnö-
niemi, Elli Aurora Takkinen, 
Onni Ilmari Kaukonpoika Väi-
nämö, Essi Ilona Olivia Ylita-
lo.
oulujoki: Senja Anneli Aal-
tonen, Joni Elias Valtteri Kor-
honen, Aleksi Mikael Oinas, 
Helmi Linnea Pikkarainen, 
Emma-Liina Johanna Saarela, 
Urho Niilo Juhani Seppänen, 
Ukko Edvard Johannes Val-
kama, Joni Antero Tommin-
poika Alatalo, Rasmus Sante-
ri Broström, Eeli Henrik Läm-
sä, Ellen Isla Elisabet Mauno, 
Jussi Jalmari Rautakoski, Je-
re Jouni Reetrikki Seppänen.

Vihityt
tuomiokirkko: Jani Kaler-
vo Pirinen ja Maria Kristiina 
Häkkinen, Jaakko Olavi Haa-
ra ja Taija Katariina Luukko-
nen, Jussi Ilmari Pietikäinen 
ja Anniina Marjatta Sunna-
ri, Panu-Pekka Ilari Väyry-
nen ja Anni Inkeri Kokko, Ri-
ku Ville Väisänen ja Mervi 
Anita Huovinen, Tatu Eerik-
ki Luukkainen ja Maria Kree-
ta Kurikka, Timo Mikael Tep-
sa ja Johanna Emilia Koski-
virta, Veikko Risto Fredrik 
Karivuo ja Heidi-Maria Kris-

Elämän polku
tiina Kärnä.
karjasilta: Teuvo Antero Ala-
kärppä ja Henna Katariina 
Pakanen, Darryl Christopher 
Fulton ja Hanna Emilia Hy-
värinen, Sami Veli Juutinen 
ja Maija Kristiina Räihä, Pa-
si Petteri Klemetti ja Kirsi Jo-
hanna Heikkinen, Petri Juha-
ni Korhonen ja Hanna Maa-
rit Aho, Iivo Pellervo Kotamä-
ki ja Johanna Maria Kriikkula, 
Tuomas Sakari Määttä ja San-
na Maarit Mäkeläinen, Har-
ri Johannes Niemelä ja Anne 
Maarit Ylitalo, Jarmo Johan-
nes Ollakka ja Piia Marjaana 
Löppönen, Hannu Antero Or-
renmaa ja Maiju Eveliina Mik-
konen, Rami Kalervo Sippala 
ja Riikka Maria Tolonen, Pek-
ka Paavo Juhani Vihelä ja Ni-
na Maria Durna, Jami Antero 
Virvel ja Tiina Hannele Lau-
rila, Aleksi Arto Ilmari Saas-
tamoinen ja Janika Tiia Päi-
vikki Pauna, Eero Ilmari Heik-
kinen ja Tanja Maarit Pirtti-
maa, Ilkka Juhani Mukka ja 
Tiina Elina Kauppinen, Jaak-
ko Henrik Haataja ja Anne 
Elina Keränen, Jami Jeremi-
as Niskasaari ja Marja Kris-
tiina Honkanen, Janne Juha-
ni Kuusisto ja Teija Tuulia Kil-
peläinen, Janne Vilppu Ante-
ro Riihimäki ja Annamaria Te-
räs, Juha Pekka Antero Ojala 
ja Kaisa Kristiina Salmi, Juk-
ka Tapani Raappana ja Hanna 
Maaret Liikamaa, Kari Veikko 
Olavi Ahonen ja Tanja Mari-
ka Kosamo, Mikko Aleksi Hir-
vimäki ja Tiina Mari Hanne-
le Kauppinen, Mikko Samu-
li Ensio Saarenpää ja Sari An-
neli Kallio, Olavi Sakari Arvo-
la ja Anna-Reetta Ronkainen, 
Thomas Trevillian Orr ja Suvi 
Tuula Marjukka Similä, Aaron 
Kullervo Närhi ja Mervi Pau-
liina Kinnunen.
tuira: Janne Tuomas Aleksan-
teri Henriksson ja Ella Hen-
rietta Moilanen, Jorma Ant-
ti Jurvansuu ja Sanna Sisko 
Ventelä, Kimmo Tapio Kar-
hunen ja Heli Johanna Hort-
tanainen, Aki Juhani Maro-
nen ja Maija-Liisa Polojärvi, 
Jukka Tapani Pahkala ja Jo-
hanna Tuulia Pajala, Kyösti 
Veikko Antero Rautio ja Var-
pu Talvikki Kokko, Juha Ta-
pio Ruikka ja Suvituuli Ma-
ria Palosaari, Lauri Pertti Ju-
hani Tuohimaa ja Monna Ja-
nita Wilhelmiina Nurmi, Ant-
ti Matias Yli-Korpela ja Kai-

sa Johanna Hanni, Anssi Ju-
hani Kristian Jurmu ja Elina 
Katariina Salmela, Antti Ukri 
Johannes Niskanen ja Anu 
Marja Ranta, Benjam Yegezu 
Wondafrash ja Anne Kristii-
na Jaakola, Elias Aleksanteri 
Mustajärvi ja Tilda Alina Tuo-
mivaara, Janne Petri Karppila 
ja Tiina Susanna Korva, Jou-
ni Kullervo Määttä ja Lau-
ra Emilia Raunio, Matti Veli 
Korkeakangas ja Heli Kristii-
na Ratilainen, Niko Petri Kor-
honen ja Laura Maria Ala-Ilk-
ka, Paavo Tapani Seppänen ja 
Taina Maarit Heikkinen, Pasi 
Sakari Kakko ja Tuula Anneli 
Keränen, Pertti Otto Antero 
Ala-Aho ja Anna-Kaisa Saare-
la, Riku Valtteri Neuvonen ja 
Niina Johanna Partanen, To-
mi Ilmari Koppelo ja Kati Emi-
lia Järvelä.
oulujoki: Harri Sakari Lant-
to ja Heidi Maarit Törmänen, 
Ari-Pekka Palosaari ja Mirka 
Anki Kristiina Moilanen, Juk-
ka Sauli Tuominiemi ja Jenni 
Susanna Ekola, Henri Kalle Ra-
jala ja Heta Eveliina Ohtonen, 
Juha Marko Tapio Hirvonen 
ja Ulla Kristiina Jaatinen, Juk-
ka-Pekka Mikael Hyvärinen ja 
Niina Maria Javanainen, Olli 
Ensio Näyhä ja Tiina-Kaisa Su-
sanna Honkala, Raimo Juha-
ni Kauppila ja Tiina Marjaana 
Kokko, Topi-Tapani Mettovaa-
ra ja Päivi Anneli Klemettinen, 
Martti Aulis Mosorin ja Maria 
Elisa Päkkilä.

Kuolleet
tuomiokirkko: Inkeri Vieno 
Orvokki Elovaara s. Hacklin 
85, Annikki Kristiina Mikko-
la s. Sallinen 85, Helga Josefi-
na Mähönen 89, Rauha Eliina 
Schönberg s. Lassila 88, Hel-
lin Irene Vuorenmaa s. Moila-
nen 83, Eeva Irene Karhinen 
s. Hietaharju 77, Liisa Annik-
ki Kauppila s. Hyytiäinen 83, 
Tauno Olli Johannes Säisä 92.
karjasilta: Kauno Ensio Han-
hisuanto 56, Aune Sofia Kal-
liomäki s. Kemilä 83.
tuira:  Lauri Uolevi Luoma 72, 
Sylvi Mirjam Nurmi s. Nurkka-
la 88, Aarne Olavi Rissanen 
52, Pentti Mikael Ronkka 81, 
Eino Rikhard Bälte 77, Merja 
Inkeri Kukkonen s. Eskola 43, 
Elsa Irene Perälä s. Ruumen-
saari 85.
oulujoki: Pentti Iisakki Hol-
mi 68.

"Olen unessa useasti 
sinun kaduillas"

sunnuntaina 29.8. klo 18 
Kastellin kirkossa. 

Katsaus V.A. Koskenniemen 
lyyriseen tuotantoon sanojen 
ja sävelten välityksellä. 

Vapaa pääsy!

Mukulamessu 
ja perhetapahtuma
Maikkulan kappelissa
su 29.8. klo 12

Mukulamessu on lasten jumalanpalvelus, 
jossa lauletaan mukulalauluja musiikkiryhmän 
kanssa. Varjoteatterisaarna. Lapset voivat tulla 
vanhempineen ehtoolliselle tai siunattavaksi. 
Alkoholiton ehtoollisviini. Kirkkokahvit ja mehut. 

Messun jälkeen kappelin pihalla 
perhetapahtuma, jossa hupiajelua Potnapekalla, 
ohjattua ulkoleikkiä, onnenpyörä ja 
makkaranmyyntiä.

Tapahtumaan on ilmainen Potnapekkakyyti 
Kastellin kirkolta: lähtö klo 11.30, paluukyyti 
lähtee Maikkulan kappelilta klo 13.30. 

leipää musiikista 
-yhteislauluilta 

pe 20.8. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Wanhoja wirsiä.

 Juha Soranta säestää harmoonilla. Soitinesittely. 

  

Karjasillan seurakunta
ke 8.9. klo 18 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39
Ilmoittautuminen 2.9. mennessä: Mervi Keskinen, 
p. 040 730 4119

Oulujoen seurakunta
ti 14.9. klo 14 Myllyojan seurakuntatalolla,  
Koivumaantie 2
Ilmoittautuminen 3.9. mennessä: Riitta Kentala,  
p. 040 574 7094 tai Anna-Maija Sälkiö, p. 040 515 7601

Tuiran seurakunta
to 16.9. klo 18 Tuiran kirkolla, Myllytie 5
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä: Eeva-Marja Laitinen,  
p. 040 515 7267

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
to 16.9. klo 17  Heinätorin seurakuntatalolla, 
Aleksanterinkatu 71
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä: kirkkoherranvirasto, 
p. (08) 3161 401 

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä omia suruun liitty-
viä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien kanssa. Ryhmä 
kokoontuu 6–8 kertaa, mukana on pappi ja diakoniatyönte-
kijä. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 
kolme kuukautta ja enintään noin kaksi vuotta.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille
ti 28.9. klo 18 Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1 
Kriisikeskuksen johtaja Tiina Puota. 
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä: sairaalapastori Sanna 
Okkola, p. 044 3161 566
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eurakunnissa tapahtuu 19.–26.8.2010

Liminkalaisen Riku Raution 
mielestä seurakunnan päi-
väkerhossa on hauskaa. Siel-
lä tehdään monenlaisia asi-

oita ja leikitään. Niin, ja kuullaan 
kerhossa Taivaan isästäkin.

– Meillä on kaksi tätiä, Ritva ja 
Tytti. Yhden kerran, kun me isin 
kanssa mentiin kerhoon, oli Tytti 
vielä syömässä. Tytti taisi olla vä-
hän myöhässä, Riku arvelee.

Kerho alkaa aina nimenhuu-
dolla. Lapset istuvat piirissä ja 
nostavat vuorollaan kätensä läs-
näolon merkiksi. 

– Sitten on hetki aikaa leikkiä. 
Kerhossa on aika paljonkin lelu-
ja. En mää siellä paljoa leiki, kat-
telen vaan mitä voisin touhuta, ja 
siinä menee kaikki aika. 

– Sitten on askartelua ja sen 
jälkeen syödään. Kerhosta ei saa 
välipalaa, vaan pitää olla omat 
eväät mukana.

– Sitten taas leikitään. Siellä 
voi myös pelata pelejä, esimer-
kiksi suklaapeliä. Olisi kiva, jos 
siellä saisi olla sohvalla rauhassa.

– Meillä on kerhossa monesti 
vain yksi täti. Tytti ja Ritva oli-
vat monesti yhdessä, mutta sitten 
tuli sellainen juttu, että Ala-Tem-
mekselläkin oli kerho ja sinne piti 
saada kerhotäti tai -setä. Tytin pi-
ti mennä. Aika harvoin Tytti jää 
meidän kanssamme.

– Se minun vanha kerhoni me-
ni hajalle katosta. Me muutettiin 
uuteen kerhoon, mutta jotkut 
lapset menivät pois, eivätkä tul-
leet takaisin. Siellä uudessa ker-
hossa oli uusia lapsia, kertoo Ri-
ku, 5 vuotta, oman käsityksensä 
päiväkerhopaikan remontista.

– Mää istun, aina kun voin, 
Minttu-nimisen tytön vieressä. 
Aina kun voin.

Kerhohartaudessa 
kolme asiaa
Jokaiseen kerhokertaan kuuluu 
myös hartaushetki.

– Hartaushetkessä kerhotädit 
kertovat Taivaan isästä ja suoje-
lusenkeleistä. En tiiä, onko mul-
la suojelusenkeliä. Kun sitä ei näe.

– Siinä vaan istutaan penkil-
le ja lauletaan lauluja ja katotaan 
kirjaa joskus. Kolme asiaa. 

Kirjat voivat Rikun mukaan 
olla monenlaisia, mutta aina ne 
ovat kivoja. Yhtään hartaushet-
keen kuuluvaa laulua hän ei en-
sin muista, mutta sitten mieleen 
tulee Jumalan kämmenellä. Aina-
kin se on tuttu laulu. 

– Mä en yleensä laula mitään. 
En tykkää laulaa. En ollenkaan.

Kerhossa on toisinaan lelupäi-
vä, johon jokainen kerholainen 

Rikun kerhosta 
meni katto

saa ottaa oman lelunsa mukaan. 
Rikun valinta on ollut Pokemon-
pallo. 

Lukeminen 
ei tee viisaaksi
– Mää osaan kyllä lukea, mutta 
ei lukeminen tee kovin viisaaksi. 
Viisaaksi tekee viisaiden ohjelmi-
en katsominen telkkarista. 

– Kaikkein viisaimmaksi te-
kevintä on tietokoneen viisaiden 
asioiden katsominen. Isän kans-
sa katsoin esimerkiksi sähköan-
keriasta. Kirjoittamalla googleen 
löytää asioita.

Rikulla on vuoden ikäinen 
pikkuveli Saku. 

– Saku on aina aika pirteä, 
paitsi kun ollaan ulkona.

Pikkuveljen ristiäisissä Riku ei 
pitänyt veljelle annetusta nimes-
tä, vaan meinasi siitä harmistu-

neena poistua juhlasta kokonaan.
– Mää meinasin alkaa itke-

mään, kun siitä ei tullut Pekkaa. 
Vaikka on se Saku ihan hyvä ni-
mi. Siellä oli kyllä hupsu pappi, ei 
edes muistanut ottaa sateenvar-
joa, vaikka satoi vettä.

Kirkossa
helistinten kanssa
Keväällä Riku kävi äitinsä ja Sa-
kun kanssa kirkossa. Siellä oli 
vuonna 2009 kastettujen kutsu-
jumalanpalvelus. 

– Mä en ollut rauhassa; en pys-
tynyt olemaan. En ole tottunut. 
Paitsi minuutin tai viisi. 

– Siellä kerrottiin vain asioita 
ja seisottiin välillä. Mutta minä en 
nähnyt ilman penkillä seisomista.

– Välillä kerättiin rahaa pus-
silla, joka oli kepissä. Määki an-
noin sinne, sain äidiltä rahaa. Sa-

ku ei saanut.
Kovin kiinnostavia pappi ei 

jumalanpalveluksessa puhut, Ri-
ku arvioi.

Naapureita 
ja kavereita
Rikun lähimmät kaverit Nelli ja 
Kamilla asuvat aivan naapurissa. 
Kamilla on jo koulussa.

– Ja Eeron kanssa voi jutella. 
Se on aikuinen. Tomi-kummi 
on mun hyvä kaveri. Se oli vasta 
täällä ja me saunottiin ja syötiin 
kerma- ja sipuliperunoita. Ker-
mapotut olivat mun mielestä to-
si hyviä.

Susa ja Misa ovat myös Rikun 
kavereita. He tosin eivät asu ihan 
naapurissa, eivätkä naapurin 
naapurissakaan. Eivät edes naa-
purin naapurin naapurissakaan.

– Mulla on ollut viisi mum-

moa, mutta yksi kuoli. Pidettiin 
hautajaiset. Meinasi tulla itku, 
kun se kuoli.

Ikävä mummo kohtaan ei 
kuulemma Rikua enää vaivaa, 
koska hän on jo unohtanut mum-
monsa.

Riku esittelee mielellään isän-
sä tekemän lamppua, jättikokois-
ta taskulaskinta ja suurennusla-
siaan. Hän esittelee myös oman 
huoneensa ikkunaan kirjoitta-
maansa UKIR-tekstiä. 

– Siinä pitää lukea UKIR, että 
ulkoapäin lukee RIKU. 

SATU LAPiNLAMPi

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
on päättynyt. Vapaita paikkoja 
kannattaa tiedustella omasta 
seurakunnasta.

En mää siellä 
paljoa leiki, 
kattelen vaan 
mitä voisin 
touhuta, ja 
siinä menee 
kaikki aika.

Mar jo - R i t a  Mä kä rä in e n

Kerhossa Riku haluaisi toisinaan 
istuskella rauhassa sohvalla.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Kaikki 
seurakuntien 

jumalanpalvelus-
tiedot löytyvät 

sivulta 
16

piispa Olavi Rimpiläinen. Va-
paa pääsy, ohjelma 2 €.
Mielenvirkeydeksi iltapäivä 
ma 30.8. klo 12–16 Isollanie-
mellä. Ilm. 20.8. mennessä 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9–11 p. 5472 636.
Missiokerho, alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 15 Put-
taan Tuvassa Kirkkotie 10 C. 
Askartelua, leikkiä, Raamat-
tuun ja lähetystyöhön tutus-
tumista.
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. 
Rantapohjan alueen rovas-
tikunnallinen leiripäivä nä-
kövammaisille su 5.9. klo 10–
16 Isoniemen leirikeskukses-
sa. Ohjelmassa tulokahvit, 
sunnuntain sanaa hartau-
deksi, ulkoilua, lounas, Kat-
ja Soudunsaari esittelee Poh-

jois-Pohjanmaan näkövam-
maisten yhdistyksen toimin-
taa sekä esittelee apuvälinei-
tä. Yhteislaulua ja lähtökah-
vit. Ilm. pe 27.8. mennessä 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9–11 p. 5472 636. 
kellonkartanon toimintaa: 
kartanon gospelkirkko su 
22.8. klo 13.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: seurat su 
22.8. klo 18 ry:llä. kello: seu-
rat su 22.8. klo 17 ry:llä. 
kuollut: Helvi Toini Hieta-
mäki 79, Esko Olavi Panka-
rinkangas 57.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarmo Olavi Kenttälä ja Ka-
ti Johanna Tainio, Keimo 
Ano Elias Lukkarila ja Tan-
ja Anita Halonen, Reijo Ka-
levi Wiman ja Johanna Ma-
rika Ylönen, Aki Petteri Vä-
häkangas ja Ritva Hannele 
Putaala, Lauri Olavi Huovi-
nen ja Saija Riina Alina Jur-
vanen, Timo Kalevi Savo-

lainen ja Johanna Marjaa-
na Kujasalo, Jaakko Juhani 
Hanni ja Jonna Reetta Savi-
laakso.

kesäillan sävelhartaus to 
19.8. klo 20 kirkossa. Omat 
laulajat: Trio MeLeKo se-
kä Reijo Alatalo baritoni ja 
Sauli Saarela tenori. Else Pii-
lonen urut. Iltahartaus Ja-
ri Flink. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 2 €. 
hiljaisuuden ilta to 26.8. klo 
18 Isollaniemellä. Kokoon-
numme kotakirkkoon, jon-
ka jälkeen vaellamme hil-
jaisuuden vallitessa Isonnie-
men maisemissa. Illan pää-
tös kotakirkossa. Mukana 
Maria Vähäkangas ja Laila 
Rantakokko.
kesän viimeinen kesäillan 
sävelhartaus to 26.8. klo 20 
kirkossa. Oulun Fröökynät 
ja Lauluflikat, johtaa Ahti 
Sepp. Iltahartaus emeritus-

haukiputaan kirkko 
on tiekirkko 
avoinna 7.6.–27.8. 
ma-pe klo 11–18.

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14.
Virasto 387 172, 
kirkkoherra 045 2369 
094, talouspäällikkö 
045 630 6082, 
kerhohuone 387 512, 
kirkko 387 336 ja srk-
talon uusi numero, 387 
396,  kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net

Piispantarkastus 
hailuodossa 

Piispa Samuel Salmi toi-
mittaa Hailuodon seura-
kunnassa piispantarkas-
tuksen 27.8.–29.8. 
La 28.8. luottamushen-
kilöiden tapaaminen 
kirkolla klo 11 – 12.30. 
Su 29.8. vietetään piis-
panmessu kirkossa klo 
10. Messun jälkeen kir-
kossa on yleinen piis-
pantarkastus, johon 
toivotaan hailuotolaisia 
joukolla mukaan. Tar-
kastuksen jälkeen kirk-
kokahvit srk-salissa.

Seurakunnan päiväkerhoon ilmoittautuminen
Päiväkerhotoiminta alkaa syyskuussa ensisijaisesti 
4–5-vuotiaille lapsille. Jos ryhmään mahtuu, voimme 
ottaa varalle myös 3 vuotta täyttäneitä. Soita tai laita 
tekstiviesti Kaisamarjalle p. 040 7430 381. Kerhopäivä 
on todennäköisesti keskiviikko. 

Vapaaehtoisten palave-
ri to 19.8. klo 18.30 srk-ta-
lolla. Haluatko olla mukana 
seurakunnan vapaaehtois-
toiminnassa jossain tehtä-
vässä? Tule mukaan palave-
riin srk-talolle.
Ekaluokkalaisten kouluun 
siunaaminen pe 20.8. klo   
9.30 kirkossa.
Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 34. Ryh-
mäajat on ilmoitettu päivä-

kerholaisille. Joihinkin päi-
väkerhoryhmiin ja kokkiker-
hoon on vielä vapaita paik-
koja. Tiedustelut Siljalta 
p.043 2111 916. Päiväkerho 
3A maanantaisin klo 12.30. 
Päiväkerho 3B klo 10 ja päi-
väkerho 4A klo 12.30 tiistai-
sin. Päiväkerho ryhmä 4B klo 
10 ja päiväkerho sisarusryh-
mä A klo 13  keskiviikkoisin. 
Päiväkerho ryhmä 5-v. tors-
taisin klo 10 torstaisin. Päi-
väkerho sisarusryhmä B per-
jantaisin klo 10. Perhekerho 
alkaa viikolla 35.
Diakonia: Marjo on jälleen 

töissä, ota yhteyttä tarvit-
taessa puhelimitse p. 045 
6381973 tai tule käymään.
lumilyhty: Hartaushetki  ke 
25.8. klo 14.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
22.8 klo 17 ry:llä. Kesäseurat 
28.–29.8. Seurat la 28.8. klo 
18 ry:llä. Seurat su 29.8. klo 
12 ry:llä ja klo 18 messu kir-
kossa. Ompeluseurat ke 1.9. 
klo 19 T. ja H. Vanhalalla.
Vihitty: Ville Waltteri Viro-
lainen ja Karoliina Annikki 
Nissilä.
kastettu: Eedit Augusta 
Lahdenperä.

Seurakunnan vapaaehtoisia haastetaan 
mukaan toivottamaan uudet seurakun-
talaiset tervetulleeksi. Tavoitteena on 
käydä jokaisen seurakuntaan tämän vuo-
den alusta muuttaneen ja siihen liitty-
neen perheen sekä luvan antaneen ovel-
la viikon 35 aikana eli 30.8.–5.9. 

Tervetulotoivotukset tehdään pareit-
tain. Parin voi valita itsekin, mutta on 
myös mahdollista saada työntekijä tai 
luottamushenkilö pariksi. Keskiviikko-
na 25.8. klo 18 seurakuntakeskuksessa 
jaetaan alueet ja annetaan materiaali. 

Uusi seurakuntalainen saa seurakun-
nan lahjana Haukiputaan kirkkokuo-
ron CD-levyn sekä esitteen. Esitteestä 
ilmenevät syksyn tapahtumat, tilaisuu-
det, toimipaikat ja työntekijöiden yhte-
ystiedot.

Suinpäin kotien ovelle ei mennä kol-
kuttelemaan. Muuttaneisiin talouksiin 
on vuoden alusta lähetetty tervetulokir-
je, jossa kerrotaan kampanjasta ja pyy-
detään ilmoittamaan, jos ei jostain syys-
tä halua seurakunnan edustajaa ovel-
leen. Ovikellon soittajat ovat varautu-
neita myös vastaamaan kysymyksiin. 

Seurakunnan toiminta on vireää. Toi-
minta on sekä herätysliikepohjaista et-
tä yleiskirkollista herätysliikkeisiin sitou-
tumatonta. Yhteistyötä tehdään alueel-
la toimivien kristillisten kirkkokuntien 
kanssa.

Henkilökohtaisia tervetulotoivotuk-
sia on toteutettu muissakin seurakunnis-
sa myönteisin kokemuksin. Kysymyksiin 
vastaa lähetyssihteeri Helena Ylimaula, 
helena.ylimaula@evl.fi, 040 5014 764.

oulun nMkY:n mieslaulajien konsertti 
la 28.8. klo 18 Hailuodon kirkossa. 

Johtaa Ahti Sepp. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
seurakunnan musiikkityölle.

"Sävelet, Herra, soit meille sä lahjaksi aivan…” 
Nämä laulun sanat kuvaavat erinomaisesti laulajajou-
kon keskeisintä toiminta-ajatusta: Jumalan Sanan le-
vittämistä ihmisten keskuuteen musiikin avulla. Kuoro 
perustettiin 1952 Oulun NMKY:n alaosastoksi. Kuoron 
seitsemäntenä taiteellisena johtajana toimii syksystä 
2007 alkaen Ahti Sepp. Ahti Sepp on toiminut musii-
kinopettajana sekä Virossa että Suomessa ja johtanut 
useita kuoroja molemmissa maissa. 

kirkkokuoro to 19.8. klo 
18.30 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
24.8. klo18 srk-salissa.
kirkkokuoro to 26.8. klo 
18.30 srk-salissa.

kaverikerho to 2.9. klo 10 
kirkolla.
kirkkokuoro to 2.9. klo 
18.30 srk-salissa.

Vihityt: Aaro Antero Sau-
vola ja Kaarina Irmeli Ku-
rikka.

kastettu: Eemeli Aatu Vilja-
mi Kärkkäinen, Leevi Topi-
as Koivisto, Tiina Helinä Jaa-
kola, Aku Antero Tikkanen, 

Joona Johan Henrik Ailio, 
Anna Sofia Karoliina Lepis-
tö, Matilda Serafina Kallio.

uudet seurakuntalaiset, tervetuloa!

Luomuvirtaa

Enkeleitä aamutaivaan,
iltaruskon purppuraa,
suvelta saa hetken
lainaa,
poutapäivän unelmaa.

Luomuvirtaa Luoja
jauhaa, 
aistin asustaa.

Jännitettä nostaa,
tuoksut, värit
huumaavaa.

JoUNi VAiNioNPÄÄ
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.8.2010

Maunon päivän seurat  to 
19.8. klo 19 Koortilassa, Jou-
ni Riipinen, Esko Laukkanen, 
Marja-Kaisa ja Jouni Heikki-
nen. Ruokailu ja kahvit.
hartaus ti 24.8. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
hartaus ti 24.8. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Simo Pek-
ka Pekkala. 
hartaus ti 24.8. klo 14 tk-sai-
raalan B-osastolla ja klo 15 ryh-
mäkodissa, Pekka Kyllönen. 
hartaus to 26.8. klo 13 
Mikevan palvelukodeissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
hartaus to 26.8. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Lisätietoja Sirpa Kuk-
kohovi p. 050 3093 565.
laitasaaren rukoushuo-

ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Nuotioilta pe 20.8. klo 19. Yh-
teinen pyhäkoulu su 22.8. klo 
12 ry:llä. Seurat klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
ry:llä. Veljesilta ke 25.8. klo 19.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta 20.8. klo 19 
Hintsalalla. Seurat ja laulu-
tuokio su 22.8. klo 17 ry:llä.
kastetut: Aapo Gabriel Lot-
vonen, Kaapo Daniel Lotvo-
nen, Lennart Matias Pitkä-
nen, Iivo Sakari Vimpari.
Vihityt: Marko Veli Johan-
nes Lesonen ja Kirsi Anneli 
Alatalo, Sami Aatos Antero 
Airaksinen ja Sari Sisko An-
neli Pieniniemi, Vesa Olavi 
Hepola ja Päivi Inkeri Merilä.
kuollut: Irja Liisa Kylmänen 
s. Lusikka 55, Anna-Maija 
Tervo 61, Raimo Valtteri Nie-
melä 72, Arvo Hettula 82.

kirkkoherranviraston 
aukioloajat 1.6.–31.8. 
ma-ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, 
to klo 10–17.

hartaus to 26.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta ke 25.8. klo 18 
seurakuntatalon terassilla.
Päiväkerhot: Kerhotoiminta 
käynnistyy 30.8. alkaen. Ker-
holistat nähtävissä Koti-Pie-
tilän ja Vanamon ulko-ovissa 
20.8. alkaen. Alatemmeksen 
kerhotoiminta käynnistyy 
ma 30.8. Jos lapsesi ei tarvit-
se kerhopaikkaa, ilmoita las-
tenohjaajille. Mahdollisia va-
paita paikkoja voi tiedustella 

kerhotoiminnan alettua.
tulossa: Perhekerhotoimin-
ta käynnistyy viikolla 36 7.9. 
ja 8.9. Tarkemmin seuraa-
vassa lehdessä.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
ta pe 20.8. klo 19 Riku ja Jo-
hanna Kimpimäellä. Leirikes-
kusilta su 22.8. klo 17 ry:llä ja 
klo 18.30 seurat ry:llä.
kastettu: Johanna Olivia 
Hinkula, Eeli Matias Kimpi-
mäki, Santra Matleena Kivi-
lompolo, Helmi Lyydia Kuus-
tie, Edvin Oliver Nikola, Sa-

Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
kesän viimeinen perhe-
kahvila ti  24.8. klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja Keskustan srk-talol-
la. Tervetuloa leikkimään ja 
tapaamaan ystäviä.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Varttuneiden nuorten 
retki la 21.8. Seurat su 22.8. 
klo 16 ry:llä. Nuorten opis-
kelijoiden ilta ti 24.8. klo 18 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.8. klo 19 
Miinanpolku 1, Tyrnävä. Seu-
rat su 22.8. klo 16 ry:llä.
limingan rovastikunnan 
diakoniatyön talkoo- ja 
virkistysleiri päihdekun-

toutujille 31.8.–3.9. Luurin-
mutkan leirikeskuksessa. Il-
moittautumiset viimeistään 
ma 23.8. Kempeleen seura-
kunnan kirkkoherranviras-
toon p. 5614 511 tai Arvo Yr-
jölälle p. 040 770 7431.
kastetut: Alina Alexandra 
Koivula, Aleksis Kasmir Kive-
lä, Leevi Elmeri Kokko, Eeli 
Kalle Viljami Piltonen, Sanni 
Elina Kärkkäinen, Sofia Alek-
sandra Ahvenlampi, Unna 
Helmi Sofia Ojamaa, Rapha-
el Lauri Maurice Aubry.
Vihitty: Sakari Matias Syr-
jä ja Anita Tornberg, Pertti 
Olavi Antero Virtanen ja Sa-
tu Marjatta Salo, Jari Mika 
Petteri Tuura ja Hanna Pau-
liina Haapakorva, Jyrki Ta-
pio Sydänoja ja Terhi Hele-
na Hast, Markku Antero Tu-
runen ja Kati Maarit Viitta-
nen, Sami Tapani Taipaleen-
mäki ja Riittaliisa Kulmala, 
Otso Juhani Keränen ja Lee-
na Maarit Heikkinen, Jari 

Henrik Juutinen ja Johanna 
Kaarina Kinisjärvi.
kuollut: Maija Liisa Kallio s. 
Pyykkönen, 76, Marja Inke-
ri Haataja s. Hirviniemi, 70, 
Mikko Matias Sotkasiira, 16.

ra-Mariella Narva, Jarkko 
Petteri Ojantakanen, Neela 
Adalmiina Pitkälä, Niila Her-
manni Poukkula, Ellen Siina 
Aurelia Pudas.
Vihitty: Tomi Pekka Taipa-
leenmäki ja Heli Johanna 
Aalto, Markku Tapani Tier-
mas ja Mervi Annukka Säk-

Kirkon kuvan seuraava lehti- kansiossa.

Silence -kirkkokonsertti Muhoksen vanhassa puukirkossa sunnuntaina 29.8. klo 18. 
Olli Ahvenlahti, Johanna Iivanainen ja Eero Koivistoinen

Liput 15 euroa

kAkSI JAZZ-lEGEnDAA 
JA EnkElIn äänI

Silence on kirkkokonsertti jossa kaksi suomalaisiksi jazzlegendoiksi valittua miestä 
yhdistävät ajatusvirtansa Johanna Iivanaisen enkelimäiseen ääneen, joka saattelee kuulijat 

aina arjen yläpuolelle.

Olli Ahvenlahden ihailijoille ehkä tuntemattomampi juonne on hänen urkuritaustansa, joka 
nyt pääsee loistoonsa koko pillistön äänikertojen ja jazz-harmonioiden upeana summana. Eero 
Koivistoisen taas koristelee konsertin kuviot briljantilla saksofonilyriikallaan.

Trion esiintyminen ei ui vapaan jazzin suuntaan, päinvastoin. Jazz muuttuu kamari- ja 
kirkkomusiikiksi ja tyylilajien raja häviää nautittavasti.

Silence –kirkkokonsertissa hengelliset ja henkevät laulut vuorottelevat muusikoille rakkaiden 
virsien kanssa. Ohjelmasta löytyy mm. Duke Ellingtonin in a Sentimental Mood, Dan 
Alkenäsin The Lord is my Sepherd, Burt Bacharachin What the world need now sekä virret 
354, eli Rakkaus sä kuvaksesi tai 348, eli Autuas ken sydämensä.

IltAPäIVä YhDESSä
Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma kaikenikäisille 
pareille sunnuntaina 12.9. klo 14–18 Oulunsalon Umpi-
mähkässä Salonpäässä.
Ohjelmassa ruokailu, aikaa ja toimintaa kahdestaan 
nuotiolla, Yhteinen kieli – Helena ja Kauko Hintsala, 
hiljentymistä.
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453848.

Järjestää Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja 
vapaaehtoiset

kinen, Kari Antti Kuparinen 
ja Heidi Marjaana Niemitalo, 
Tero Juhani Vanhala ja Anne 
Tellervo Sallinen, Jarmo Erk-
ki Antero Korkala ja Miia Su-
sanna Lukinmaa.
kuollut: Tauno Henrikki Ta-
santo 74, Veikko Johannes 
Niemelä 86.

tervetuloa uudistuneeseen
äitiverkko-ryhmään
Toimintakeskus Vanamoon, Tupokseen (kauppakaari 1).

Kokoontumisajat ja aiheet:
16.9. klo 13–15 Äitinä lakeudella – mihin olen tullut.
21.10. Kukoistuksen käsikirja – voimavarat.
18.11. Lapsen ikäkausikehitys.
9.12. Joulumielellä.
Jatkuu kevätkaudella 2011.

Vertaistukiryhmän ohjaajina:
Limingan srk, diakonissa-esh Maisa Hautamäki
Limingan terveyskeskus, psykologi Laila Vainio 

Keskustelua, yhdessä jakamista, uusien oivalluksien 
syttymistä, yhteinen juhla

Kyseessä on kerran kuukaudessa kokoontuva avoin 
ryhmä. Se on suunnattu alle kouluikäisten lasten äideille.

Lastenhoidon järjestämiseksi ilmoittautuminen ja 
tiedustelut Maisalle  p. 044 752 1227, 
tai marja-liisa.hautamaki@evl.fi 27.8. mennessä
Limingan srk ja Limingan terveyskeskus

Seurakuntaretki Paanukirkkoon
Kärsämäelle 
sunnuntaina 5.9.
Lähtö klo 9 taksiasemalta, 
paluu kello 16.30.
Kahvittelu Paanukirkolla. 
Omat eväät automatkalle 
tarvittaessa.
Klo 11 leirijumalanpalvelus, 
toimittaa Aino Pieskä.
Kirkon esittely ja dvd, Hanna Karsikas.
Klo 13 ruokailu liikekeskus Paanulinnassa sekä 
ostoskierros.
Hinta 35 € sisältää pullakahvit, esittelyn, ruokailun 
ja matkan.
Ilmoittautuminen 27.8. mennessä p. 044 7521 226 tai 044 
7521 224. Retken vetäjinä Aino Pieskä ja Sinikka Ilmonen.

w w w.sxc . hu / R a i j a  Y l ö n e n
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Kaikille avoin kyläkama-
rin tukiryhmä kokoon-
tuu ti 24.8. klo 13–14 Ky-
läkamarilla, pappilantie 
28. Tervetuloa!

Seurakunnan uuSI PER-
hEkERho on aloittanut  
Salonpään Rauhanyhdis-
tyksen tiloissa.
Kerho kokoontuu kes-
kiviikkoisin klo 9–10.30. 
Tarjolla aamupala ja mu-
kavaa toimintaa ja yhdes-
säoloa. Tervetuloa!

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

ke 14–17
pe 10–13

hartaus ke 25.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Markus-
Wikstedt.
hartaus to 26.8. klo 11.30 Tep-
polassa, Tapio Kortesluoma.
Perhekerho keskiviikkoisin  
klo 9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Toimitalolla. Huo-
maa muuttunut paikka. 
Päiväkerhot ovat aloittaneet 
toimintansa Vattukujalla, Re-

pussa ja Salonpäässä. Muu-
tamia paikkoja vielä kerhois-
sa vapaana, niitä voi kysellä 
p. 044 7453 850, Hannele Hei-
nonen.
Pyhäkoulut aloittavat toimin-
tansa su 29.8. klo 12 Repussa 
ja Salonpäässä. Seurakuntata-
lolla toiminut pyhäkoulu on lo-
petettu.
kyläkamarin toiminta käyn-
nistyy jälleen ma 30.8. klo 11–14.
kunnan nuokkarin avajai-
set pe 13.8. klo 17–22. Muka-
na myös seurakunta. Reppu on 
kiinni.
Reppu on auki 20.8., 3.9., 
10.9. ja 17.9. Reppu on kiinni 
24.9. klo 18–23, koska nuok-
karilla on yökahvila. Reppu-il-
taan ovat tervetulleita kaik-
ki yli 12-vuotiaat nuoret. Tar-
jolla on iltapalaa, pelejä, mu-
sisointia tai voit ihan olla vaan.
Varkkari on auki ensimmäi-
sen kerran ma 13.9. klo 14.30 
–17. Varkkari on tarkoitet-
tu 7–12-vuotiaille. Siellä voi 

Sururyhmä
Sururyhmä aloittaa keski-
viikkona 15. syyskuuta klo 
15 Virastotalolla, Vattuku-
ja 2, II krs.
Sururyhmä on toisistaan vä-
littävien ja toisiaan tukevi-
en ihmisten muodostama 
vertaisryhmä. Ryhmässä 
on lupa surra, keskustella ja 
muistella poismennyttä lä-
heistään. 
Olet lämpimästi tervetullut 
ryhmään jos läheisesi kuo-
lemasta on kulunut vähin-
tään 3 kuukautta tai enin-
tään 2 vuotta.
Sururyhmä toteutetaan tii-
viinä pienryhmänä, johon 
sitoudutaan koko ryhmän 
ajaksi. Kokoonnumme 7 
kertaa. Mukana kappalai-
nen Vesa Äärelä ja diakonis-
sa Riitta Markus-Wikstedt.
Ilmoittautumiset 8. syys-
kuuta mennessä p. 044 
7453 848.

Erkki Vähäsöyrinki. Seurat su 
22.8. klo 16, Tuomo Koivukan-
gas, Aarno Sassi.
kirkonkylän ry: Seurat la 
21.8. klo 11.30 Teppolassa, 
Matti Lääkkö. Seurat su 22.8. 
klo 16, Kauko Säkkinen, Mat-
ti Lääkkö. Pyhäkouluopet-
tajien kokous ma 23.8. klo 
19 ry:llä, ”Sallikaa lasten tul-
la minun tyköni”, Markku Sep-
pänen.

syödä välipalaa, pelata, soi-
tella, tehdä läksyjä tai ihan 
olla vaan. 
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 36. Jos olet kiin-
nostunut kerhonohjaajan va-
paaehtoistyöstä, ota yhteyttä 
Kirsiin, p. 040 7720 373. Ker-
honohjaajien peruskurssi pide-
tään 27.–29.8. Umpimähkässä.
Salonpään ry: Nuortenilta 
la 21.8. klo 19 Umpimähkässä, 

kEStIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
20.8. klo 13 Pihlajistossa.  
nuotioilta pe 20.8. klo 19 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 22.8. klo 13 
ry:llä.

PIIPPolA
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.8. klo 19 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 24.8. klo 
12 Väinölässä.
toimintapäivä ala-asteikäi-
sille la 28.8. klo 9–12 srk-ko-
dissa. Päivään kuuluu välipa-
la, askartelua, leikkiä, laulua 
yms. Otetaan mukaan 15 en-
sin ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 20.8. 
Tanja Heleniukselle p. 0207 
109 734.
kastettu: Joona Matias Juu-
sola.
kuollut: Kerttu Kyllikki Tuo-
maala 86, Tapio Kalevi Ten-
kula 63.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus pe 20.8. 
klo 13 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaus su 22.8. klo 
14 vuodeosastolla.  
Ystävyysseura ti 24.8. klo 13 
vanhustentalossa.
Raamattuluokka pe 27.8. 
klo 19 ry:llä.
toimintapäivä ala-asteikäi-
sille la 28.8. klo 13–16 srk-
talon kerhohuoneessa. Päi-
vään kuuluu välipala, askar-
telua, leikkiä, laulua yms. 
Mukaan otetaan 15 ensin il-
moittautunutta. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 20.8. 
Tanja Heleniukselle p. 0207 
109 734.

PYhäntä
nuotioilta pe 20.8. klo 19 Yr-
jänällä. 
Seurat su 22.8. klo 16 ry:llä. 
nuortenilta ti 24.8. klo 18 
Aution rannassa, kunnan ui-
marannalla.
kirkkokuoron harjoitukset 

to 26.8. klo 17 srk-talossa. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarkko Visa Petteri Kamula 
ja Helmi Mariia Laurila.
Avioliittoon vihitty: Vesa 
Aleksi Huusko ja Kristiina 
Eliisa Lahti.

RAntSIlA
Arkipyhäkoulu to 19.8. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalolla. 
Seurat su 22.8 klo 18.30 
ry:llä.
Ehtoollishartaus ke 25.8. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
kastettu: Riku Markku Ee-
vert Kuivas.
kuollut: Aleksi Matias Vä-
hä 3. Syksyn 2010 päiväkerhot

Kerhoihin otetaan mukaan yli 3-vuotiaita lapsia. 
Ilmoittautumiset ti 24.8. klo 8–15. 
Kestilä, Piippola, Pulkkila: Marketta 
Taipaleenmäelle p. 0207 109 864. 
Rantsila: Tanja Heleniukselle p. 0207 109 734. 
Pyhäntä: Sirkku Palolalle p. 0207 109 877. 

kEISko-koulutus 
Kerhonohjaajien ja 
rippikouluisosten 

koulutus 20.–
22.8. Selkälässä. 
Ilmoittautumiset 

heti Sirkku Palolalle 
p. 040 742 7669. 

omaishoitajien 
virkistyspäivä
To 26.8. klo 10–14 
Pulkkilan pappilassa. 
Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 20.8. 
kirkkoherranvirastoon 
p. 0207 109 860. 

Seurakuntakerhojen leiripäivä
Siikalatvan seurakunnan kaikkien seurakuntakerhojen 
yhteinen leiripäivä to 2.9. klo 10–14.30. 
Ristironkkelissa. Ilmoittautumiset viimeistään pe 27.8. 
kirkkoherranvirastoon p. 020 7109 860. 

työntekijöiden suunnit-
telupäivä pe 20.8. Toimis-
tot suljettu.

kesäillan urkumusiikkia la 
21.8. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa.
kirkkokuoron harjoitus ke 
25.8. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Mukaan otetaan uu-
sia laulajia. Ota yhteys kant-
toriin, p. 044 7372 614. Tule 
mukaan antoisan harrastuk-
sen pariin.
Surumusiikki-tuokio ja hau-
tausmaajuhla pe 27.8. klo 
18 Temmeksen kirkossa ja 
su 29.8. klo 18 Tyrnävän kir-
kossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 21.8. klo 19 Uu-
si-Illikaisella, Palontie 19. 
Seurat su 22.8. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.8. klo 19,  
Miinanpolku 1. Seurat su 
22.8. klo 16 ry:llä.
kastetut: Eedit Ottilia Heik-

kala, Miro Tapio Huuhtanen, 
Anton Elmeri Kinnunen, Nii-
lo Panu Antero Luokkanen, 
Hilla Emmiina Niskasaari, 
Elias Benjamin Pajala, Miko 
Kasper Raiskio, Elena Alek-
sandra Syri.
Avioliittoon vihitty: Jyrki 
Tapani Alasuutari ja Kati-Jo-
hanna Keränen, Pauli Henri 
Antero Luokkanen ja Hanna 
Pauliina Timonen.
kuollut: Helga Annikki Ru-
sila, s. Hoikkala 86, Markku 
Olavi Kesti 49.

Messu 
su 22.8. klo 12 Temmeksen kirkossa

Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen Siioninvirsiseurat 
Leila ja Martti Ikosella, Haurukyläntie 35.

Päihdekuntoutujien leiri utajärvellä 

Limingan Rovastikunnan diakoniatyö järjestää Talkoo- 
ja virkistysleirin päihdekuntoutujille Kempeleen seu-
rakunnan leirikeskuksessa, Utajärven Luurinmutkas-
sa 31.8–3.9.
Leirin tavoitteena on voimaantua jaksamaan arjes-
sa ilman päihdyttäviä aineita. Ohjelmassa on yhdes-
sä tekemistä (talkoilua) omien voimavarojen mukaan, 
keskusteluhetkiä, kisailuja, saunomista, syömistä jne.
Leirin hinta on 30 €, johon sisältyy majoitus, ruoka ja 
kuljetus. Leirimaksu pitää suorittaa ennen leiriä.
Ilmoittautumiset viimeistään 23.8. Salme Kinnuselle, 
p. 044 7372 631.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon 
lauantaina 28.8.

Lähtö klo 8 seurakuntatalolta, paluumatkalle lähtö 
klo 16 ja kotona Tyrnävällä noin klo 18.

Hinta:
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset 25 €
Lapset 4–14 vuotta  20 €
Lapset alle 4 vuotta  5 €
Sisältää matkan, yhden aterian ja sisäänpääsyn

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8. 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5640 600.
Muista ilmoittaa myös mahdollinen erityisruokavalio.
Tiedustelut: Minna Matinlauri, p. 044 7372 616 tai 
Veli-Matti Hietikko, p. 050 3430 303.

MUSIIKKIKERHO
torstaisin klo 17-17.45 
Repussa (26.8. alkaen)

LisŠtietoja Taru Pistolta 
(p. 044 7453849) ja nettisivuilta.

LauluryhmŠ Uusi €Šni
Uusi €Šni harjoittelee tŠmŠn syksyn poikkeus-
aikataululla. Syksyn suunnitelmat nettisivuilla.

tule 
kirkkokuoroon!

Harjoitukset ke 25.8. 
klo 18 Tyrnävän srk-

talolla. Mukaan 
otetaan uusia laulajia. 
Ota yhteys kanttoriin, 

p. 044 7372 614. 

kastetut: Reino Seppo Ilmari 
Holm, Sofia Elisabeth Mylly-
nen, Reino Elja Nikolai Sika-
la, Andreas Max Valtteri Au-
la, Hertta-Maija Katariina 
Syrjäpalo, Venla Isabella Yli-
sirniö. Joonas Jaakko Alek-
santeri Leinonen, Pieta Ade-
lia Majava, Miika Henrik Ola-
vi Pakonen.  
Vihityt: Niko Petteri Toivo ja 
Anna Riikka Sarkkinen.

  Päivä- ja perhekerhot   Päivä- ja perhekerhot 
alkavat ensi viikolla, maanantaina 23.8.
Kaikille päiväkerhoihin ilmoittautuneille lapsille on lähetet-
ty kerhokirje elokuun alkupuolella. Kirjeessä on tärkeää tie-
toa syksyn kerhoista. Lisätietoja kerhoista saa lastenohjaa-
jilta.
Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Minna Matinlauri p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi.
Soile Pietarila p. 044 7372 615, soile.pietarila@evl.fi.
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Kolme kivaa

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

Liljoissa silmä lepää
Marja Rysä viettää kesää 
siirtolapuutarhassa. 
Syksy ei tuo tullessaan 
luopumisen tuskaa, koska 
silloin alkavat talviajan 
menot ja harrastukset.

Pensasaidan ja portin taka-
na odottaa punainen siir-
tolapuutarhamökki ja kuk-
kiva piha. Mökin omis-

taa oululainen kirkkovaltuutet-
tu Marja Rysä. Hän on viettänyt 
kesänsä Markkuun 
ryhmäpuutarhalla 
jo seitsemän vuotta.

Mökkikausi al-
kaa toukokuus-
sa ja päättyy syys-
kuun lopussa, kun 
vesijohto suljetaan. 
Työt mökillään Ry-
sä aloittaa tavalli-
sesti vapun tietä-
missä. Ensiksi hän 
haravoi pihaa ja 
siistii paikat talven 
jäljiltä. Toukokuun 
lopussa pääsee jo kylvämään.

Keväällä ensimmäiseksi pään-
sä nostavat maasta narsissit ja 
muut sipulikasvit. Kukkaloistoa 
riittää pitkin kesää. Viimeisenä 
syyskesällä kukkivat gladiolukset 
ja syysleimut. Satokauden tulles-

sa tarjottavaa pihalta riittää usein 
naapureille asti.

Mökillä aika kuluu lukiessa, 
ulkona touhutessa ja akvarellejä 
maalatessa. Niin ystävät kuin lap-
set perheineen käyvät kesän mit-
taan vierailulla. Mikäpä onkaan 
vieraillessa, alueelle pääsee näp-
pärästi kaupungista vaikka pol-
kupyörällä.

Kesä kuluu pääsääntöisesti 
Markkuussa. Kaupungissa Ry-
sä käy muutaman päivän välein 
kastelemassa ruukkukasvit ja ha-
kemassa postin.

– Nimitän itseä-
ni asuntosäästäjäksi 
– säästän nimittäin 
kaupunkiasuntoa-
ni, hän nauraa.

Elämän 
eliksiiriä
Mökin hankinta tu-
li tavallaan yllätyk-
senä. Marja Rysä oli 
jo aiemmin ihail-
lut aluetta ja mök-
kejä vieraillessaan 
siellä ystävättären-

sä luona. Rysän nykyinen mök-
ki oli tuolloin myynnissä ja osta-
jakin sille oli tiedossa, mutta yl-
lättäen kauppa olikin peruuntu-
nut. Rysä otti yhteyttä myyjään ja 
paikka vaihtoi omistajaa.

Hankinnan hän rahoitti äidil-

tään perimänsä talon myynnillä. 
Oulussa asuvana hän ei tarvinnut 
Kuopiosta taloa, ja samalla suun-
nalla sijaitseva kesämökkikin jäi. 
Mökkimatka Oulusta Savoon oli-
si ollut liian pitkä.

– Mietin, että kyllä äiti iloitsi-
si, miten hyvin olin asuntorahat 
käyttänyt. Äiti oli itsekin puutar-
haihminen.

Mökin ostamista ei ole tar-
vinnut katua. Pihalla työskente-
ly on Rysän mukaan kovaa hom-
maa, mutta myös terveyden läh-
de. Naapuriapua saa tarvittaessa 
raskaampiin hommiin. Rysän ei 
ole tarvinnut tehdä kesäpaikas-
saan muutoksia tai remonttia. 
Rakennukset ja piha olivat val-
miiksi hyvässä kunnossa.

– Monelle täällä olo on elä-
män eliksiiriä. Täällä saa raitis-
ta ilmaa, pihatöissä liikuntaa ja 
lisäksi ympärillä on kauneutta.

Alueen ohi virtaa Oulujo-
ki. Sinne hän pulahtaa ryhmä-
puutarhan omalta uimarannal-
ta naapurinsa kanssa miltei päi-
vittäin. Marja- ja sienikauden al-
kaessa hän lähtee usein lähistön 
metsiin. Luonto on lähellä ja vie-
railullakin se joskus käy. Ome-
napuut kannattaa Markkuussa 
suojata jäniksiltä, ja onpa mökki-
pihojen antimia muutama vuosi 
sitten käynyt maistelemassa myös 
karhu.

Lähteminen 
ei ole vaikeaa
Kasvimaa ja kukat näyttävät ai-
kanaan, että kesä alkaa olla ohi. 
Rysälle tulee kiire keittää marjat 
mehuksi ja raparperit hilloksi tai 
paloa niitä pakastimeen. Rapar-
peripiirakkaa on talvella mukava 
maistella. Monivuotisten kukki-
en naatit Rysä taittelee penkkien 
päälle lumen tuloa odottelemaan.

– Mikään ei ole koskaan palel-
tunut.

Kesän aikana kertyneet puu-
tarhajätteet höyryävät kompos-
tissa syksyllä ja talvella meheväk-
si mullaksi. Kausi on ohi. Talvella 
hän ei mökillään käy.

– Lähteminen pois syksyllä 
tuntuu hyvältä, sanoo Rysä.

Kesän harrastuksiin kuuluu akvarellimaalaus. Mallit eivät mökillä lopu kesken.

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

• Ensimmäisen varsinainen siirtolapuutarha perustettiin 1870-luvul-

la Saksassa. Suomeen siirtolapuutarhatoiminta saapui 1900-luvun 

alussa joko suoraan Saksasta tai Tanskan ja Ruotsin kautta. Suo-

men ensimmäinen siirtolapuutarha perustettiin Tampereelle.

• Porilaisen Luodon siirtolapuutarhan historiikissa vuodelta 1966 to-

detaan, että ”kaupunkilaisille merkitsee oman puutarhan hoita-

minen jotain aivan erikoista. Tällä tavoin he tyydyttävät kaipauk-

sensa päästä maalle.”

• Historiikin mukaan siirtolapuutarha on hyvä opettaja. ”Siellä kas-

vatetaan myös hyviä kansalaisia, sillä se on pieni yhdyskunta, jol-

la on omat sääntönsä ja lakipykälänsä. Siellä oppii ymmärtämään, 

kuinka tärkeää on, että kukin täyttää velvollisuutensa”, kirjoituk-

sessa todetaan.

Mökkikausi 
alkaa 
toukokuussa 
ja päättyy 
syyskuun 
lopussa, kun 
vesijohto 
suljetaan.

Mökkipihan kasveista erityisen 
mieleisiä Marja Rysälle ovat liljat. 

Kesän kiertyessä syksyksi al-
lakka alkaa taas täyttyä, ja talvi-
elämä kokouksineen ja harrastei-
neen alkaa.

PÄiVi MÄKiNEN


