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Tällä kirjoituksella ei ole kasvoja. Niitä ei ole 

myöskään kirkolla, ainakaan mikäli on usko-

minen Kotimaa24.fi-palvelun teettämää ky-

selyä. 52:sta vastaajasta vain neljä tunnisti arkkipiis-

pa Kari Mäkisen, joka olisi luonnollisin valinta kir-

kon viralliseksi kasvoksi. 

Yli puolet haastatelluista tunnisti uusimman piis-

pan Irja Askolan hymyilevät kasvot, mutta hänen 

nimensä tuli mieleen vain kahdeksalla. 

Mediajulkisuudella on vaikutuksensa. Kansikuvis-

sa pitkin kesää poseeranneen Askolan lisäksi 70 pro-

senttia vastaajista tunnisti Päivi Räsäsen, joka kom-

mentoi harva se viikko uutisissa valtakunnan politiik-

kaa. Räsäsen lisäksi kansalaiset tunnistavat taatusti 

muidenkin puolueiden johtajat. Samoin taitaa olla 

ortodoksisen kirkon kanssa. Käsi ylös, kuinka monen 

mielestä ortodoksinen kirkko on yhtä kuin isä Mit-

ron punakat kasvot ja sirkeät silmät. 

Onko kasvojen puuttuminen ongelma luterilai-

selle kirkolle? Kirkkohallituksen johtajana aloitta-

neen kansliapäällikön Jukka Keskitalon mielestä on. 

Hänen mielestään nykyinen mediatodellisuus vaa-

tii kasvoja.

”Onpa mukavaa, kun nimi sai kasvot”, todetaan 

kun tavataan uusia ihmisiä. Onko kirkko kuin toinen 

ihminen: tarvitset sille kasvot ja persoonan, jotta 

voit olla siitä jotain mieltä? Kirkko olemme me, sen 

jäsenet. Kirkolla on todellisuudessa monet kasvot, 

samoin monta ääntä. Yhteinen usko on se, mikä 

yhdistää. 

Samat perustelut pätevät myös politiikassa. Puo-

lueissa kasvot ja äänet yhdistyvät yhteisen lipun 

alle, yhden kasvon johdettaviksi. Se ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, etteikö tuon johtokasvon kanssa voi-

si olla eri mieltä. Lauma ei kulje äänettömänä joh-

tajansa perässä. 

Suurin syy, miksi kirkollamme ei ole yksiä kas-

voja, lienee yksimielisyyden puute. Hänelle, joka 

antaisi kirkolle yhdet kasvot, ei haluta antaa liikaa 

valtaa. Naama ja sen 

suoltamat ajatukset 

eivät ehkä miellytä. 

Kirkossa on liikaa 

asioita, joista ollaan 

eri mieltä. 

Tämän kirjoituk-

sen alla ei ole nimeä 

eikä kuvaa. Kuiten-

kin tekstin kirjoitti 

joku, mutta kuka? 

Onko sillä väliä?

Kasvoton kirkkomme

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

9.9.2010

Kaunistelu 
näivettää
Ristin Voiton toimituspäällikkö Anssi 
Tiittanen ei pidä faktojen kaunistelusta.

”Yksi syy siihen, miksi kristinusko 
Suomessa näivettyy, on se, ettei puhuta 
enää ydinasiasta, sielun pelastuksesta. Jos 
ihmiselle esitellään Raamatusta faktat il-
man kaunistelua, hän päätyy automaatti-
sesti prosessiin, jossa hän ratkaisee suh-
teensa Jeesukseen ja sovitustyöhön. Kiu-
saus käsitellä kevyempiä teemoja on tie-
tysti kova. Jokainen meistä haluaa päästä 
helpolla. Mutta jos yrittää "myydä" todel-
lisen tuotteen sijasta jotain toisarvoista, 
jota "asiakas" ei pohjimmiltaan kaipaa, ei 
hyvää tulosta voi odottaa.”

Seurakuntalainen.com

Tuijota tulkiten
Virpi Hämeen-Anttilaa häiritsee televi-
sio-ohjelmille tyypillinen nopeus ja sir-
paleisuus. 

”Väitetään, että aikamme on silmän 
ja visuaalisuuden aika. Sen ei välttämättä 
tarvitsisi johtaa pinnallisuuteen. Kuvia-
kin voi katsoa pitkään, miettien niiden si-
sältöä. Pahinta on nopeuden ihannointi. 
Se totuttaa meidät katsomaan näkemättä 
ja kuulemaan kuuntelematta.”

Vantaan Lauri 28/10

Kiitosmieli 
kunniaan
Päivämiehen pääkirjoituksessa muistute-
taan, että Raamattu kehottaa kiittämään 
kaikesta.

”Kiitollisuutta voi myös opetella ja op-
pia. Esimerkiksi pitkän elämän eläneen 
vanhuksen luona voi oppia kiitosmieltä, 
kun hän kertoo lapsuudestaan, nälästä ja 
pettuleivästä tai sota-ajan koettelemuk-
sista. Menneiden sukupolvien ihmisissä 
on useita vähään tyytyväisiä, jotka ihas-
televat asioita, joita me nuoremmat emme 
edes huomaa olevan olemassa.”

Päivämies 35/10

Aatoksia

Mistä ei saa puhua

Kirkossa ei ole salaisuuksia eikä sel-
laisia aiheita, joista ei sovi puhua. Ei 
ainakaan pitäisi olla: kirkon sanoma 
on tarjolla kaikille tasapuolisesti. Us-
kontoomme eivät kuulu salaseurat ei-
vätkä suljettujen piirien hämäräme-
not. Hallintoa koskevat samat hyvän 
hallinnon julkisuusperiaatteet kuin 
muuallakin yhteiskunnassa.

Näin siis periaatteessa. Käytäntö 
on valitettavasti vielä kaukana ide-
aalista. 

Viime viikolla Oulussa pidetyillä 
Kirkon viestintäpäivillä keskusteltiin 
muun muassa tabuista. Niitä tuntui 
olevan enemmän kuin olin vielä päi-
ville saapuessani ajatellutkaan.

Päätoimittajien paneelissa muuta-
mat kristillisen median ja yleismedi-
an edustajat – Rauhan Tervehdyksen 
päätoimittaja Janne Kankaala mu-
kaan lukien – perkasivat uskontoon 
liittyviä kiellettyjä aiheita. Keskuste-
lua vaivasi hienoinen sekavuus, kos-
ka ”kirkon kielletyt aiheet” sotkeen-
tuivat yksityiselämän 
suojaan kuuluviin asi-
oihin. Kirkastetta-
koon tässä, että kirkon 
sisällä on luonnollises-
ti paljon ihmisten yk-
sityisyyteen kuuluvia 
asioita, joita ei pidä-
kään käsitellä julkises-
ti. Kun sanon, että kir-
kossa ei ole salaisuuk-
sia, en tietenkään tar-
koita näitä yksityisyyden piiriin kuu-
luvia seikkoja. 

Niistä varsinaisista kielletyistä ai-
heista keskustelijoiden oli selvästi vai-
kea sanoa mitään konkreettista. Tabun 
tunnistaminen on aina vaikeaa, kos-
ka asiaa, josta ei saa puhua, on yleensä 
helpompi olla myös ajattelematta. 

Tabujahdissa toimii nyrkkisään-

tö, että yleensä tabuja on aina siellä, 
missä on valtaa tai rahaa. Sinne siis 
kaivamaan verta nenästä! 

Riviseurakuntalaisena ehdotan 
kirkolliselle ja yleismediallekin ju-
tuntekoa esimerkiksi seuraavista ai-
hepiireistä: 1) Piispojen johtamistai-
dot ja -tavat. Näitä voidaan käsitellä 
yhtä asiallisesti kuin vaikka minis-
terien toimia. Mitä tapahtuu kulis-
sien takana? 2) Kirkkoherrojen esi-
miestaitojen vaikutus seurakuntien 
toimintaan. Kirkko ei työnantaja-
na ole sen pyhempi – eikä sen pa-

hempi – kuin mikään 
muukaan, joten aihet-
ta voi käsitellä vapaasti. 
3) Kirkon hierarkiat ja 
palkkausjärjestelmät. 
Miksi lastenohjaaja saa 
niin vähän palkkaa? 4) 
Kirkon palkollisten ja 
luottamushenkilöiden 
arvot ja asenteet suh-
teessa seurakuntalai-
siin. Millaista väkeä 

meillä on palveluviroissa? 5) Seura-
kuntaneuvostojen työtavat ja vallan-
käyttö. Kuka määrää? 6) Kirkko ja 
demokratia. Tästä riittää jutunaihei-
ta 20 vuodeksi, jos joku uskaltaa ai-
hepiiriin tarttua.

JOHANNA KORHONEN
Kirjoittaja on oululaislähtöinen 

vapaa toimittaja.

Tabun 
tunnistaminen on 
aina vaikeaa, koska 
asiaa, josta ei saa 
puhua, on yleensä 
helpompi olla myös 
ajattelematta. 
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Pyrkimys 
moniarvoisuuteen 
tuntuu tehneen tepposet 
kristinuskon asemalle 
Englannissa. Kristityt 
kokevat jäävänsä syrjään 
tai tulevansa syrjityiksi.

Valtion koulutarkastajat 
raportoivat kesällä, että 
kristinuskon perusasioi-
ta ei enää opeteta kun-

nolla englantilaisissa kouluis-
sa ja että tunneilla kiinnitetään 
enemmän huomiota muihin us-
kontoihin kuin kristinuskoon. 
Ilmiö on näkynyt myös muualla 
samaan aikaan kun lainsäädän-
nöllä on koetettu turvata moni- 
ja tasa-arvoinen 
yhteiskunta.

Yorkin afrikka-
laissyntyinen ark-
kipiispa John Sen-
tamu on luon-
nehtinut kehitys-
tä sanomalla, et-
tä moniarvoisuus 
näyttää tarkoitta-
van kaikkia rotuja 
ja uskontoja pait-
si valkoista enem-
mistöä, joka kokee kristinuskon 
omaksi uskonnokseen. Hänen 
mielestään tasa-arvoisuus jättää 
myös ulkopuolelle jokaisen, jo-
ka uskoo kristinuskon Jumalaan.

Englannin anglikaanisen kir-
kon aikaisempi arkkipiispa Geor-
ge Carey totesi puolestaan hiljat-
tain, että kristinuskon asemaa on 
koetettu murtaa poliittisen kor-
rektiuden nimissä. Careyn mieles-
tä olisi aika ryhtyä puolustamaan 
kristinuskoa ja sen perintöä eikä 
jäädä passiivisesti katsomaan, kun 
muut tallaavat sitä jalkoihinsa. 

Carey ja joukko muita piispoja 
kehottivatkin kevään parlament-
tivaalien alla kristittyjä kannat-
tamaan ehdokkaita, jotka suh-
tautuisivat kristinuskoon ja sen 
rooliin myönteisesti.

Kristinuskon syrjäytyminen 
huolestuttaa Englannissa

Uskoa  
vain kotona
Näyttää siltä, että kristillinen va-
kaumus ei saisi näkyä eikä kuu-
lua muualla kuin yksityiselämäs-
sä. Esimerkiksi kristilliset hyvän-
tekeväisyysjärjestöt, joita on yli  
20 000, ovat viime aikoina alka-
neet jäädä vaille julkista tukea, 
kun ne eivät ole halunneet luo-
pua kristillisestä identiteetistään. 

Myös työpaikoilla on näkynyt 
merkkejä siitä, että suvaitsevai-
suus ei aina tarkoita kristinuskon 
suvaitsemista. Sairaanhoitaja, jo-
ka oli pitänyt rippiristiä kaulas-
saan yli 30 vuotta, sai kuulla, et-
tä risti oli poistettava erottamisen 
uhalla, vaikka samaan aikaan sai-
raalan pukeutumissäännöt tekivät 
myönnytyksiä muiden uskontojen 

suhteen. 
Sijaisvanhempana 

pitkään toiminut nai-
nen ei enää kelvannut 
sosiaaliviranomaisil-
le, kun hänen hoidos-
saan ollut 16-vuotias 
muslimityttö kään-
tyi kristityksi, vaik-
ka kimmoke oli tullut 
koulusta. On kysytty, 
olisiko asiaan puutut-
tu, jos tyttö olisikin 

vaihtanut kristinuskon muuhun 
uskontoon. 

Rukoukset  
pois kokouksista
Joissakin kunnissa kristillisiä ta-
poja tai symboleita on poistettu 
sillä varjolla, että ne voisivat lou-
kata muita uskontoja tai ihmisoi-
keuksia, vaikka enemmistö asuk-
kaista ei ole kaivannut muutok-
sia. Päättäjät ovat vaihtaneet jou-
lun neutraalimmaksi talvijuhlak-
si ja luopuneet Christmas-sanan 
käytöstä. 

Ateistit kampanjoivat parhail-
laan koko maassa tehdäkseen lo-
pun perinteisestä rukouksesta, 
joka on luettu kunnanvaltuus-
tojen kokousten alussa. Samaan 
aikaan jotkut valtuustot ovat al-

kaneet keskeyttää kokouksensa 
muslimien rukousajaksi.

Anglikaanisen kirkon arkki-
piispat ovat kiinnittäneet huo-
miota myös siihen, että televisio-
ohjelmien tekijät eivät käsitte-
le kristinuskoa samalla kunnioi-
tuksella kuin vähemmistöuskon-
toja eivätkä useinkaan anna sii-
tä todellisuutta vastaavaa kuvaa. 
Kristillisten ohjelmien määrä on 
myös vähentynyt.

Englannin kirkoissa ja kristil-
lisissä järjestöissä toivotaan, et-
tä maan uusi hallitus suhtautuisi 
kristinuskon asemaan ja kristitty-
jen tekemään työhön edeltäjäänsä 
myönteisemmin. Joitakin merk-
kejä siitä on nähty, kun yhdyskun-
taministeri Eric Pickles vakuutti, 
että uusi hallitus ei näe uskontoa 
ongelmana vaan osana ratkaisua. 
Hänen mukaansa ne päivät, jol-
loin valtio on koettanut tukahdut-
taa kristinuskoa, ovat ohi.

RIITTA BONNY

Ku va t :  R i i t t a  B o nny

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Kommentti

Entä Suomessa?
Suomessakin on kuultavissa vaatimuksia sii-

tä, että kristinusko ei saisi näkyä siellä, mis-

sä ihmisillä on erilaisia vakaumuksia. Tule-

vaisuudessa kristinuskon asemaan vaikuttanee, katsotaan-

ko kristinuskon kuuluvan olennaisesti suomalaiseen kult-

tuuriin ja sen tuntemisen ja esilläpidon olevan jo sen takia 

tärkeää, vai asetetaanko tavoitteeksi julkisen elämän täysi 

uskonnottomuus, jolloin on lähdettävä kitkemään kulttuu-

riin juurtuneita kristillisiä symboleita ja tapoja. 

Suomalaiseen kristillisyyteen ei perinteisesti kuulu ko-

van äänen pitäminen omasta asemasta. Jos kristinuskon ja 

kristittyjen liikkuma-ala kaventuu lakien, sääntöjen ja oh-

jeiden seurauksena enemmän kuin muiden, ottavatko kir-

kon johtajat ja muut kristilliset vaikuttajat asian puheek-

si brittien tavoin vai valitaanko linjaksi vain sopeutuminen 

uuteen tilanteeseen?

RIITTA BONNY

On näkynyt 
merkkejä 
siitä, että 
suvaitsevaisuus 
ei aina tarkoita 
kristinuskon 
suvaitsemista.

Vaikka valtaosa briteistä pitää kristinuskoa omana uskontonaan, siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi.

Kirkot näkyvät vielä katukuvassa, mutta muuten 
kristillisille perinteille ja symboleille tuntuu olevan yhä vähemmän tilaa.
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• Hyvä lehti. Tarpeellinen. Mielestäni aidosti näkökulmia 
avartava. Ja oli aika yleisinhimillisesti kirjoittanut Helinin 
Pekka numerossa 26 tuosta messusta käynnistään. Niinhän 
se pitäisi olla että toimittajakin saa olla ihminen ja kirjoittaa 
jäykkyysneutraalisti pyhitetyssä rakennuksessa käynnistä. 
Turha jäykistely pois – keep on trucking fellows!

• Olipa hyvä ensimmäinen Sinappia-palstan teksti, kiitos! 
Tuliko palsta ensimmäisen kiven tilalle?

Toimitus vastaa:
Kiitos. Koetamme toimituksessa olla mahdollisimman re-
hellisiä ja aitoja kirjoituksissamme.

Ensimmäisen kiven lopettamisesta on jo puolitoista vuot-
ta aikaa, mutta palstan perään haikaillaan edelleen. Toimi-
tus ei myönnä eikä kiellä mitään, vaan vaikenee viisaasti. 

Uutta toimituksen omaa kolumnipalstaa on toivottu ko-
vasti ja Sinappia-palsta on vastaus tähän toiveeseen.

ELSI SALOVAARA
vt. päätoimittaja

Loppukesän kukkaloistoa
Oulun Iskossa asuvan Aino Kivistön pihamaalla kukoista-
vat komeat kukkaistutukset vielä loppukesälläkin. 

Suurissa valurautapadoissa ja kukkapenkeissä kasvaa 
monensorttista pisaraa, pelargoniaa ja daaliaa.

Kivistön komeiden kukkaistutusten salaisuus on talvisäi-
lytyksesssä: kun kylmät ilmat tulevat, ottaa hän juurakot as-
tioistaan ja kantaa ne talonsa vintille talvisäilöön. Siellä kas-
vit paistattelevat päivää eteläikkunalla, kunnes taas seuraa-
va kevät koittaa ja ne pääsevät ulos.

Rauhan Tervehdyksessä (nro 26) esittäytyi mie-
lenkiintoinen tyyppi: hevimies Tommi, lehden 
virallinen vaalitarkkailija. 

Tommi törmäsi omien sanojensa mukaan 
”vähän niin kuin vahingossa” seurakuntavaale-
ja koskevaan lehtijuttuun, ja kiinnostui aihees-
ta tarkemmin. 

Hevimiehen seurakuntavaaleja koskevat aja-
tukset kulkenevat samoja ratoja kuin monen 
muunkin niin sanotun tavis-seurakuntalaisen. 
Seurakuntavaalit vaikuttavat etäisiltä, vaikka 
niillä valittavat luottamushenkilöt päättävät ai-

van käytännön asioista seurakunnassa. Tom-
min metodit: kummastelu, kysymysten esittä-
minen ja kannan ottaminen ovat mielestäni toi-
mivia tapoja lähestyä tulevia vaaleja. 

Toivon lukevani Rauhan Tervehdyksestä 
marraskuussa, mihin päätökseen Tommi tulee 
seurattuaan vaalitohinaa läheltä – jääkö reissu 
vaaliuurnille jälleen kerran tekemättä, vai saako 
hevimies kipinän äänestää seurakuntavaaleissa 
ensimmäistä kertaa. 

MIRJAMI RITOLA
Oulu

Kerta se on ensimmäinenkin, hevimies Tommi!

Sosionomi(AMK)-diakonin tutkinto koostuu 
kahdesta erilaisesta, mutta toisiaan täydentä-
västä ammatista. On varsin helppoa todeta, mi-
ten paljon sosiaalialan tuntemuksesta on hyötyä 
diakoniatyössä. 

Sosionomi tuntee monipuolisesti eri palvelu-
järjestelmiä ja lainsäädäntöä. Eikä sosionomil-
le tyypillinen yksilöä kunnioittava ja osallistava 
työotekaan ole varmasti diakoniatyössä haitak-
si. Ihmistuntemus ja ratkaisukeskeinen ote asia-
kastyöhön ovat sosionomin ammattiosaamisen 
universaaleja valtteja, joita ei käy kiistäminen.

Entäpä kun tarkastellaan sosionomi-dia-
konin kaksoispätevyyttä toisin päin? Harvoin 
käydään keskustelua siitä, mitä diakonin vir-
kakelpoisuus antaa sosiaalityöhön. Itse hakeu-
duin kyseiseen koulutukseen mielessäni ajatus 
lastensuojelutyöstä. Halusin sosionomin perus-
koulutuksen lisäksi diakonin lisäpätevyyden, 
vaikka tiesin suuntaavani ensisijaisesti sosiaa-
lialan työkentille. Uskoin jo tuolloin diakonin 
koulutuksen antavan sosiaalityöhön hyödylli-
siä työkaluja ja vahvistavan toivon näkökulmaa.

Tiedostan, että suomalaisessa yhteiskunnas-
sa sosiaalityö ei voi olla lähtökohdiltaan julista-
vaa tai uskonnollisesti sitoutunutta. Joku voi-
kin arvioida mielipiteeni sosiaalialan ammatti-
etiikan kannalta epäkorrektiksi, mutta uskallan 
väittää, että diakoniaa tarvitaan myös sosiaalia-

lalla, erityisesti ruohonjuuritason asiakastyössä. 
Diakonia on perusluonteeltaan rakkaudes-

ta lähtevää lähimmäisen palvelua siellä, mihin 
muu apu ei yllä. Mikä olisi parempi lähtökohta 
lastensuojelun menetyksiä kokeneiden ja kiin-
tymyssuhdehäiriöisten lasten ja nuorten kanssa 
työskentelyyn, kuin eheyttävä rakkaus ja toivo? 
Nykytietämyksen mukaan turvallinen kiinty-
myssuhde ja kokemus perusturvallisuudesta voi 
syntyä vain turvallisessa suhteessa pysyvään ja 
tasapainoiseen aikuiseen.

Uskossa ihminen saa vastaanottaa joka päi-
vä Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Työtä teh-
dään tällöin Jumalan rakkaudesta käsin – ei pel-
kästään omista voimavaroista ja omasta persoo-
nasta. Kirjoista voi oppia hyviä teorioita ja me-
netelmiä, mutta ne eivät yksin riitä: Ihmisen 
kohtaamiseen ja auttamiseen tarvitaan myös 
muuta. Vaikka minulla olisi kaikki tieto, mut-
ta minulta puuttuisi Rakkaus, en olisi mitään. 

Diakoniassa voi hyödyntää Jumalan loputto-
mia voimavaroja ja innovatiivisia menetelmiä, 
kun oma takki on tyhjä. Kun voi ammentaa eh-
tymättömästä lähteestä, jaksaa luovia markki-
navoimien, kiristyvän kilpailun ja tulostavoit-
teiden kyllästämässä työelämässä.

MILLA SäMpI
sosionomi(AMK)-diakoni -opiskelija

Rakkaudesta lähtevää palvelua  
sosiaalialan työkentillä

Kirkon viestintäpäivät 
Oulussa 2.–3. syyskuuta

Päätoimittajien kolmikko: 
Janne Kankaala Rauhan Ter-
vehdyksestä, Mari Teinilä Ko-
timaa-lehdestä ja Tuomas 
Hänninen Päivämiehestä ruo-
tivat tabuja paneelissa.
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Pakistanin tulvat ovat teh-
neet valtavia tuhoja jo en-
nestään köyhässä maassa. 
Tulvat ovat koskettaneet 

miljoonia ihmisiä, ja köyhimmät 
kansalaiset kärsivät kaikkein eni-
ten kodittomuudesta, nälästä, ja-
nosta ja taudeista. 

Pakistanin hallitus on tarjon-
nut vain vähän apua niille, jot-
ka tarvitsisivat sitä eniten. Sen si-
jaan monet muslimien avustus-
järjestöt ovat heränneet organi-
soimaan apua muslimeille. Vai-
notut kristityt uhkaavat kuiten-
kin jäädä vaille apua. Heidät luo-
kitellaan maassa yhteiskunnan 
alimpaan kastiin.

Pakistanissa on 2,5 miljoo-
naa kristittyä. Monet heistä jou-

tuvat kärsimään uskonsa tähden 
maassa, jossa ääri-islamismi saa 
yhä enemmän jalansijaa. Kristi-
tyt naiset elävät raiskauksen ja 
hyväksikäytön uhan alla. Joita-
kin pakotetaan naimisiin musli-
mimiesten kanssa, jotta he kään-
tyisivät muslimeiksi. 

Monia kristittyjä syytetään 
myös islamilaisten jumalan-
pilkkalakien rikkomisesta. Sii-
tä voi seurata vankeus tai jopa 
kuolema. 

Naiset ja lapset 
tarvitsevat eniten apua
Tulvista kärsivät erityisesti naiset 
ja lapset. Naiset synnyttävät tul-
vavesienkin keskellä. Synnytyk-
sissä hygienian tulisi olla kun-

Maata  kiertelemässä

Kristitytkin kärsivät 
Pakistanissa

Uusi 
uutissivusto 
avattu
Kotimaa24.fi -uutispalvelu 
avattiin 1. syyskuuta.

Kotimaa24 on itsenäinen 
uutissivusto, jonka tavoittee-
na on tehdä uutisia sekä lute-
rilaisesta kirkosta että muista 
kirkoista ja uskonnoista Suo-
messa ja maailmalla. Palve-
lun taustalla ovat suurimmat 
seurakuntayhtymät, Kirkon 
tiedotuskeskus ja Kustan-
nus-Oy Kotimaa. Uutissi-
vuston päätoimittaja on Ol-
li Seppälä.

Myös Oulun seurakun-
tayhtymä tukee palvelua ta-
loudellisesti.

Nettiryhmässä 
eroon 
päihteistä
Päihteitä käyttäville äideille 
käynnistyy internetissä sul-
jettu keskusteluryhmä. Sen 
tavoitteena on auttaa nai-
sia vähentämään tai lopetta-
maan kokonaan päihteiden 
käytön. 

Ryhmä kokoontuu Päih-
delinkin keskustelupalstal-
la syyskuusta joulukuuhun. 
Keskusteluun osallistuu kol-
me vauva- ja päihdetyön am-
mattilaista. 

Ilmoittautumiset lähete-
tään osoitteeseen aidit@a-
klinikka.fi. Toiminnasta vas-
taavat Ensi- ja turvakotien 
liitto ja A-klinikkasäätiö.

Työvoimaa 
täsmähaulla 
Sopivan työvoiman löytä-
mistä helpotetaan työvoi-
mapankilla. 

Oulun seudulla toimiville 
yrittäjille tarkoitettu pank-
ki tarjoaa pitkään työtä ha-
keneita henkilöitä joko mää-
räaikaisiksi tai vakituisiksi 
työntekijöiksi uudenlaisella 
täsmähaulla. Tavoitteena on 
löytää työntekijöitä suhteel-
lisen vähän perehdyttämistä 
vaativiin rutiinitehtäviin. 

Palvelusta vastaa työvoi-
mapankki Tekijäpuu, joka on 
osa Ouluseutu Yrityspalvelui-
ta. Tekijäpuun yritysjäsenyys 
ja rekrytoinnit ovat maksut-
tomia 31.8.2011 saakka.

Puolukoita ja 
hirvenlihaa kaivataan

Oulussa ensi kesänä jär-
jestettävät Herättäjä-
juhlat kaipaavat puo-
lukka- ja hirvenliha-

lahjoituksia.
Tavoitteena on saada jopa         

1 000 kiloa puolukoita, kertoo 
juhlien pääemäntä Seija Pietilä. 

Marjojen toivotaan olevan 
puhdistettuja, mieluiten sur-
vottujakin. Niitä on tarkoitus 
käyttää perunamuusin ja liha-
kastikkeen sekä muiden ruoki-
en lisukkeena. Lisäksi marjois-
ta on tarkoitus valmistaa tal-
koolaisille esimerkiksi mehua 
ja kiisseliä.

Myös hirvenlihalahjoituksia 
toivotaan, jotta talkoolaisille ja 
juhlaväelle voidaan valmistaa 
hirvenlihakeittoa.

Herättäjäjuhlien muoni-
tus toteutetaan Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen kent-

tämuonituskurssina ja ruoat 
valmistetaan Puolustusvoimi-
en kenttäkeittimillä. Ennak-
kosuunnitelmissa varaudutaan 
juhlien aikana noin 30 000 ruo-
ka-annoksen valmistamiseen.

Herättäjäjuhlat ovat Oulus-
sa 8.–10. heinäkuuta. Ilmoittau-
tumisia talkoolaisiksi otetaan 
jo vastaan. Tekeviä käsiä tarvi-
taan Pietilän mukaan etenkin 
ensi kesänä, mutta jo nyt alkaa 
talkoolaisille olla tekemistä.

SATU LApINLAMpI 

Lahjoituksia voi toimittaa 
Keskustan seurakuntataloon 
maanantaista torstaihin kello 
13–15. Muina aikoina 
toimitettavista lahjoituksista voi 
olla yhteydessä Seija Pietilään, 
p. 050 384 1206.

Marraskuussa pidettä-
vien seurakuntavaa-
lien ehdokasasettelu 
päättyy 15. syyskuu-

ta. Kolmessa suurimmassa puo-
lueessa, partioliikkeessä ja val-
takunnallisessa Tulkaa kaikki 
-liikkeessä ehdokkaiden han-
kinta on sujunut jopa paremmin 
kuin neljä vuotta sitten.

Keskustapuolueesta kerrotaan 
rekrytoinnin onnistuneen kau-
punkiseurakunnissa aiempaa pa-
remmin ja pienemmissä edellis-
ten vaalien tapaan. Järjestöpääl-
likkö Pekka Loukolan mukaan 
tähän on vaikuttanut markki-
nointitoimenpiteiden lisäksi ää-
nestysikärajan laskeminen.

Myös kokoomus on pärjän-
nyt ehdokasasettelussa viime 
kertaa paremmin, minkä pro-
jektisuunnittelija Sari Hintik-
ka-Varis arvioi johtuvan seura-
kuntavaalien paremmasta näky-
vyydestä tiedotusvälineissä.

SDP:ssä tarkkoja tietoja eh-
dokaslistoista ei ole vielä kerät-
ty, mutta vaaleista on keskustel-
tu aiempaa selvästi vilkkaam-
min. 

– Kirkon puolelta käytetyt 
puheenvuorot ja toiminta köy-
hyyden vastustamisessa koe-

Seurakuntavaalit

Puolueet ja partio 
etsivät ehdokkaita

taan yhdistäväksi tekijäksi, sanoo 
puolueen seurakuntafoorumin 
puheenjohtaja Tarja Kantola.

Henkilökohtaisia 
lähestymisiä
Kirkkoa uudistamaan pyrkiväl-
le Tulkaa kaikki -liikkeelle vuo-
den 2006 vaalit olivat ensimmäi-
set, ja rekrytointi oli silloin aloi-
tettava verkoston luomisesta. Nyt 
prosessi on koordinaattori Hen-
rietta Grönlundin mukaan ollut 
helpompaa.

Myös partioliike etsii ehdok-
kaita vaaleihin. Nuoria halutaan 
seurakuntien päätöksentekoon, 
sillä he ovat nykyisin aliedustet-
tuina. Esimerkiksi Turun ja Kaa-
rinan seurakuntayhtymässä par-
tiolla on näillä näkymin ehdok-
kaita liki jokaisessa seurakun-
nassa.

Ehdokashankinnassa on kes-
kitytty henkilökohtaisiin yhtey-
denottoihin. Lisäksi mahdollisia 
ehdokkaita on lähestytty erilai-
sissa tilaisuuksissa, internetissä ja 
Facebookissa.

Niin suurimmat puolueet kuin 
Tulkaa kaikki -liike korostavat 
ehdokashankinnan jatkuvan vii-
meiseen asti. Samaa ehdokashan-
kintaa tekevät myös herätysliik-
keet ja seurakuntalaisten yhteis-
listat omalla sarallaan.

RAUHAN TERVEHDYS

Lisää vaaleista osoitteessa 
www.seurakuntavaalit.fi.

w w w.sxc . hu

nossa, samoin 
kuukautisten ai-
kana. Kuukautis-
suojien puute vai-
keuttaa entisestään 
naisten elämää kata-
strofialueella. 

Maan tiedotusväli-
neiden mukaan tulva-alueilla tu-
lee seuraavan kolmen kuukauden 
kuluttua syntymään noin 100 
000 vauvaa. Raskaana olevat nai-
set tarvitsisivat muutakin kuin 
välitöntä hätäapua. Heidän pitäi-
si saada ravitsevaa ruokaa, lepoa, 
vitamiineja, ja kun synnytyksen 
aika tulee, päästä paikkaan, jos-
sa on puhdasta ja jossa voi saada 
lääkärin tai kätilön apua. 

Pakistanissa naiset eristetään 

muista kuin oman perheen mie-
histä. Tämä hankaloittaa naisten 
tarpeisiin vastaamista. Liikkuvi-
en terveysasemien naistyönteki-
jät voivat kuitenkin mennä kyliin 
ja koteihin ja hoitaa naisia siellä 
missä tarvitaan.

TYTTI pääKKÖNEN

Lähteet: www.christianfreedom.org,
Kirkon Ulkomaanapu
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• 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

Ryhdy sinäkin Rauhan 
Tervehdyksen faniksi 

Facebookissa!

Nuorten 
gospel-leiri

22.-24.10.2010 
Kalajoen Kristillisellä Opistolla
Yli 14-vuotiaille nuorille soittajille, laulajille ja miksaajille tar-
koitettu leiri, jossa ohjaajina kokeneet muusikot. Aluksi leirillä 
ollaan omissa työpajoissa ja leirin loppupuolella kokeillaan 
yhteismusisointia pienemmissä kokoonpanoissa / bändeissä. 

Työpajat ja niiden ohjaajat: 
1. LAULU / GOSPELKUORO, Jenni Lambert

2. BÄNDIKOSKETTIMET, Pietu Halonen
3. LYÖMÄSOITTIMET, BASSO, Kauko Erkkilä
4. SÄHKÖKITARA, Sami S. Asp 
5. ÄÄNENTOISTO / MIKSAUS, Jukka Salmu. 

Kurssimaksu 20 euroa, ruokailut 30 
euroa, majoitus 30 euroa. 

ILMOITTAUTUMINEN Opiston 
toimistoon 1.10. MENNESSÄ, 
puh. (08) 4639200 tai 
toimisto@kkro.fi. 
Työpajaesittelyt, lisätietoja ja 
ilmoittautumisohjeet: www.kkro.fi !

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), Oulu. Puh. 372 732. 
Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja 

dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Biblia 
muutti!

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Flio Ky
www.fl io.fi 
info@fl io.fi 

puh 040 512 0450

Helpota itseäsi 
arjen askareissa

� Vanhusten- 
 ja lastenhoito
� Kotipalvelut
� Kotisiivoukset

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, 

mutta ehdottomasti 
Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa
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Kello oli yksi kun hän kiljaisi,
Hei tule tänne beibi, ui mun liiveihin.
Mä menin,
Fiilaan ja höylään ja rakastan vain.
Fiilaten ja höyläten mä uin aamuun asti ain.

Rauli Badding Somerjoki räjäytti pankin tällä 
kappaleella armon vuonna 1973. Ikäluokkani 
muistaa ikuisesti tuon pitkätukkaisen ruman 

miehen, joka päästi suustaan legendaarisen ruokot-
toman laulun. Esitystä seurasi hämmennys, sitten 
ihastus.

Kaikki eivät naturalistisesta rakastelun kuvauk-
sesta pitäneet. Suomen kielen lehtori otti Baddin-
gin esiintymisen opettavaisen keskustelun kohteek-
si. Kappale loukkasi niin sanottua hyvää makua.

Hyvä maku on taiteen pahin vihollinen. Sillä 
pikkusielut yrittävät ampua alas lahjakkaiden ih-
misten tuotokset. Mika Waltarin Sinuhe oli tunne-
tusti hyvän maun vastainen. Siinä kun uskallettiin 
kertoa, että Sinuhe rakastelee ja kuolaa Nefernefer-
neferin perään.

Kirjasta syntyi kohu jo ennen sen julkaisemis-
ta. Keskinkertaisuus nimeltä Maila Talvio asteli te-
atraalisesti kustantajan puheille ja lupasi omaisuu-
tensa, jos Sinuhea ei julkaistaisi. Talvion tempussa 
ei ole mitään ihmettelemistä. Edustihan kirjailija 
Talvio hyvää makua. Sekä pikkusieluisuutta ja ka-
teutta, hyvän maun sisaruksia.

Vuosituhansia vanha sumerinkielinen rakkaus-
runo kuvaa naisen hehkua ja lumoa. Suomenkieli-
nen käännös on hyvän maun mukainen. Siinä pu-
hutaan sinun sylisi maljasta. Toisin on alkutekstissä. 
Sumerin kielessä sanotaan asiat niin kuin ne ovat.

Suoraan puhui myös eräs ranskalainen klassik-
ko. François Rabelais’n tuotanto on kestänyt aikaa 
500 vuotta. Suuren Gargantuan hirmuinen elämä on 
niin törkeää tekstiä, että Rabelais julistettiin pan-
naan. Juuri törkeys on Rabelais’n suosion salaisuus. 
Ilman sitä häntä ei tunnettaisi.

Hyvä maku on pikkuporvariston keksintö: noi-
den myrkkysumakkien, jotka kieltävät kaiken haus-
kan ja törkeän, mutta ovat salassa niin pikkuilkeitä, 
että jopa Rabelais kavahtaisi.

Jugoslavian hajoamissodissa tapahtui kerran 
eräänä jouluna verilöyly. Kuvaaja otti tapahtuneesta 
videopätkän kertoakseen tapahtuneesta koko maa-
ilmalle. BBC leikkasi uutisessaan ruumiit pois ja jät-
ti uutisen kuvitukseksi kauniin talvisen  maiseman. 

Kuvia ruumista ei hyvän maun nimissä julkaistu. 
Ne kun olisivat järkyttäneet ihmisiä. Joskus totuus 
on kuitenkin niin kauhea, että tapahtumat on pak-
ko penkoa pohjia myöten. Se on parasta lääkettä.

pEKKA HELIN

Hyvä maku on 
pikkuporvariston 

keksintö

Sinappia

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Tiesitkö, että lapsen oikeuk-
sia on yhtä paljon kuin 
korttipakassa kortteja: 52, 
kertovat Plan Suomi -sää-

tiön lapsen oikeuksien lähettiläät 
Katariina Alalääkkölä ja Jenny 
Rautio Oulujoen koulun liikun-
tasaliin kokoontuneilta lapsilta. 

Sitä luokittain jonoissa istuvat 
lapset eivät taida tietää, mutta sen 
sijaan he tietävät, että lapsilla on 
oikeus ainakin nimeen, leikkiin, 
vapaa-aikaan, perheeseen ja kou-
lunkäyntiin.

He tietävät myös, että maa-
ilman 120 miljoonasta lapsesta, 
jotka eivät pääse kouluun, suu-
rin osa on tyttöjä. Tytöt eivät pää-
se kouluun, koska he joutuvat te-
kemään enemmän työtä kotona 
eikä heidän kouluttamistaan ar-
vosteta yhtä paljon kuin poikien 
koulutusta.

Meneillään on Unicef-käve-
lyyn liittyvä tietotuokio, jossa 
kerrotaan koulun oppilaille Uni-
cefin toiminnasta. Samalla he op-
pivat, että lapsen oikeuksien ju-
listuksen ovat allekirjoittaneet 
kaikki maat Yhdysvaltoja ja So-
maliaa lukuun ottamatta. 

He oppivat myös, että sopi-
mus täytti viime vuonna 20 vuot-
ta ja tanssivat sen kunniaksi tans-
sin, jossa heilutetaan käsiä, tapu-
tetaan takamusta ja pyöritään ka-
verin kanssa. Kuten arvata saat-
taa, innostuu osa vinhasta tans-
sin pyörityksestä niin, etteivät he 
malta tehdä muuta kuin pyöriä.

pyynnöstä 
sponsoriksi
Lauantaista koulupäivää on mo-
nessa perheessä edeltänyt joukko 
tiedusteluja. Mummoilta, kum-
meilta, isiltä ja äideiltä on kysel-
ty, alkaisivatko he sponsoreiksi.

Työnjako on selvä: oppilaat kä-
velevät noin kilometrin (Oulujo-
ella tarkasti mitaten 1 190 metrin) 
mittaista lenkkiä niin monta ker-

Lapset 
kävelivät 
lapsille

taa kuin ehtivät ja sponsorit mak-
savat heille. Osa maksaa könttä-
summan, osa kierrosten luku-
määrän mukaan. Sen jälkeen lap-
set lahjoittavat rahat Unicefille.

Jokaisen koulun lähiympäris-
tössä kävellyn kierroksen jälkeen 
koululaiset saavat unicef-pas-
seihinsa tarran. Tarrojen jaos-
ta vastaavat reitin varrelle sijoit-
tuneet opettajat, joiden ympäril-
lä käy hetkittäin hurja hyörinä. 
Kaikki tahtovat tarransa mah-
dollisimman nopeasti, jotta pää-
sevät pian kävelemään – tai juok-
semaan – seuraavaa kierrosta. 

Pienimmät kävelijät ovat 
7-vuotiaita. Hekin jaksavat – ja 
ehtivät – kävellä monta kierros-
ta, esimerkiksi Vilma ja Ronja 
kertovat saaneensa kolme tarraa.

Lämmittelyksi  
nörtteilyä
Aivan pelkkää kävelyä päivä ei 
sentään ole. Viidesluokkalaisten 
Saran, Eeva-Lotan, Miian ja An-
na-Beatan mukaan lauantaiseen 
koulupäivään kuului ensin tunti 
nörtteilyä – eli omien kannettavi-
en tietokoneiden ääressä vietetty 
oppitunti. Sen jälkeen alkanutta 
kävelyä tauottivat luokittain pi-
detyt tietoiskut ja ruokatunti se-
kä muutama välituntikin.

Tavallisesti aikaa kävelylle on 
enemmän, tytöt purnaavat. Nyt 
he ehtivät ennen lounasta kier-
tää neljä kierrosta. Loppupuolel-
la päivää he kirmaavat vielä kak-
si kierrosta.  

Suomessa Unicef-kävelyjä on 
järjestetty vuodesta 1998. Parhai-
na vuosina – jolloin lenkki on to-
dennäköisesti ollut vähän lyhyem-
pi – ovat Oulujoen tytöt ehtineet 
kiertää jopa 12 kierrosta. Onneksi 
suurin osa sponsoreista on luvan-
nut maksaa könttäsumman kier-
rosten määrästä riippumatta.

Ihan pienistä summista käve-
lyssä ei ole kyse. Sen todistaa se-
kin, että lukuvuonna 2008–2009 
suomalaiset koululaiset keräsi-
vät kävelemällä Tansanian lasten 
koulunkäyntiin 1,5 miljoonaa 
euroa. Tällä rahalla saa esimer-
kiksi Tansaniassa 4 300 luokal-
le opetusmateriaalit, Sara kertoo.

TEKSTI JA KUVAT:
SATU LApINLAMpI

7-vuotias Vilma esittelee passiaan, 
johon on kertynyt kolme tarraa.

Osa koululaisista innostui kiertämään Unicef-kävelyn reittiä juosten Oulujoen koulussa.

Sara, Eva-Lotta ja Peppi valmistautuvat toiselle kävelykierrokselle. 
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Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHäIRIÖT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Kun tunteet mu uttuvat sanoiksi

Sanat eivät väsy koskaan

Oululainen sanataiteili-
ja, psykologi ja kirjal-
lisuusterapeutti Teija 
Jokipii tykkää sanoilla 

taiteilusta. Voimansa ja innoi-
tuksen teksteihinsä hän am-
mentaa luonnosta, taiteista ja 
musiikista. Kulttuuriyhdistys-
ten aktiivitoimijalta on ilmes-
tynyt useita kirjoja.

Kirjallisuusterapeuttina Jo-
kipii tuntee kirjoittamisen voi-
man ja mahdollisuudet. 

– Kirjoittamalla ihminen 
hahmottaa elämäänsä. Joskus 
vasta kirjoittaessaan löytää tun-
teen, jota ei ennen ole tunnista-
nut. Sanojen laittaminen pape-
rille jäsentää ja selkeyttää aja-
tuksia, jolloin ihminen saa etäi-

syyttä siihen, mitä on tapahtu-
nut. Samalla voi eritellä ja tar-
kastella omaa tilannettaan eri 
näkökulmista.

Jokipiin mukaan kirjoitta-
minen antaa paljon iloa ja tyy-
dytystä ja sanoilla voi myös lei-
kitellä. Mukavistakin asioista 
voi kirjoittaa, ei ainoastaan pa-
hoista. 

– Parantavassa kirjoittami-
sessa ei tarvitse olla hyvä kir-
joittaja antaessaan tekstin vie-
dä. Muotoseikoistakaan ei tar-
vitse välittää. Tärkeää on saada 
tunteensa esiin ja nähdä ne. 

Jokipiin mukaan kaunokir-
jallisuus on asia erikseen, siinä 
tekstiä viilataan ja haetaan so-
pivaa ilmaisumuotoa. Terapi-

assa tärkeintä ei ole teksti, vaan 
prosessi: se mitä tapahtuu kir-
joittajassa itsessään.

Kaikkien 
tunteiden läpi
Monissa varhaisissa kulttuu-
reissa luotettiin lausutun ja lau-
letun sanan voimaan. Kirjalli-
suus on alkuaan ollut olemas-
sa suullisena perinteenä, kan-
sansatuina, runoutena, loitsui-
na tai rukouksina.   

Teija Jokipii työskentelee eri-
laisten elämänsä käännekoh-
dissa olevien ihmisten ja ryh-
mien kanssa. Työssään hän ta-
paa paljon ihmisiä, jotka elävät 
sairauden, kivun ja kärsimyk-
sen keskellä tai kamppailevat 

Anja Heinonen laittoi tunteet musteen muotoon.

Muut seurakunnat

Su 12.9. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Ke 15.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

To 9.9. klo 12 Päiväpiiri. Pe 10.9. klo 18 LIFTjr. 
Pe 10.9. klo 20 LIFT, Timo Peltokangas, Mikko 
Saukkonen. Su 12.9. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Juha Hilli, Hannu Orava, Lift-nuoret. Pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 12.9. klo 17 Church@78, in-
ternational service, Luke Barnes. Ke 15.9. klo 19 

Sana ja rukous, ehtoollinen, Pirjo Orava, Henri Tuhkala, Vesa Asikainen. To 
16.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 12.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 13.9. Kotiliitto 
klo 13.00, Veljesliitto klo 18.00. Sydämellisesti Tervetuloa!

To 9.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God`s 
Bell, rukouspalvelua, tarjoilu,aihe: opetuslapseus. 
Pe 10.9. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. Su 12.9. 

klo 11 Aamukirkko, Pekka Packalén, Risto Wotschke, Roomalaiskirje luku 10. Su klo 18 
Avoin Raamattupiiri. Su 12.9. klo 18-21 Miestenilta Kropsuilla, Lupintie 2, Artturila, 
nyyttärit. Ma 13.9. klo 17.30 Jaffa - nuorten aikuisten lauluilta kirkolla. Ti 14.9. klo 13 
Päiväpiiri. Ke 15.9. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 16.9. klo 19 Evanke-
liumi-ilta, Risto Wotschke, Sonja & Gunnar Nyman Tampereelta. ALFA-kurssi 21.9.-
30.11. Katso 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

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 12.9. klo 16.00 Monttin-sali Kiiminki, 
su 12.9. klo 18.30 Keskustan seurakuntakoti Kirkkotie 13 Kempele, ke 
15.9. klo 18.00 seurakuntatalo Kemi, to 16.9. klo 13.00 palvelukoti Nes-
tori Vakkatie 3 A Pyhäntä.

      Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan

            Yhteistyössä Kirkkopalvelujen opintokeskus  

���������������������������������������������
���������������

��	��
�	������������������������������
hengelliseen kesäkotiin! 
              �����������������������������������

                        La 11.9. OlenNaisen äärellä 
                             Naisten päivä, lehtori Liisi Jokiranta

     klo14 OlenNaisen äärelle, Liisi Jokiranta.   15.30 Kahvit 

         16 Ei sittenkään umpikujassa, Liisi Jokiranta 

               Samanaikaisesti tyttöjen (13–19v.) vaihtoehtoinen   
               kanava, Mari Ylitalo.                       17.20  Päivällinen

         18 Armon ihme, Liisi  + naisten puheenvuoroja

 Su 12.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Anneli Kauppi. Tervetuloa miehet ja naiset!

    Rippikoulu 2011: Jos olet kiinnostunut rippikoulusta Kellonkartanossa ensi kesänä, ota 
                                               nyt yhteyttä Säde Pokkaan p. 044 0210 112. Leirin aika: 1.-9.7.2011. 

La 11.9. klo 16 Seurat Esko 60v. Heino 
Kouva, Paavo Talonen ja Göran Esberg. 
Mahdolliset muistamiset Oulun Rau-
han Sanan tilille 110730-416424, vies-
ti Esko 60 v. Su 12.9. klo 14 Seurat 
Esberg, Talonen. Su 12.9. klo 16.30 
Pyhäkoulu klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Tervetuloa!

Seurat su 12.9. klo 15,Olavi 
Kokko, Jussi Lahtinen. Tänään 
Opiskelija- ja nuoret aikuisetilta 
klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Anna palautetta
www.

rauhantervehdys.fi
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Minun on löydettävä 
oma laulu surustani.
On laulettava niin
että tunnen sen omakseni.
Sen sointiin voi toisetkin yhtyä.
Jälkiä en voi poistaa,
sielullani on hyvä muisti.

Runoissa 
soi kiitos
Vaikka elämä ei ole kohdellut An-
ja Heinosta hellävaroin, ilolle ja 
kiitollisuudelle löytyy sijaa. 

– Olen saanut iloita lapsistani, 
jotka ovat jo omillaan. Myös ter-
veyttä on riittänyt. Elämän kol-
huista ei saa katkeroitua. 

Luonto on ollut voimanpaik-
ka, joka rauhoittaa ja hoitaa. 

– Luonto ei ota, vaan antaa. 
On uskallettava pysähtyä ja koh-
data myös itsensä. Uskon Juma-
lan johdatukseen ja apuun.

Vain taaksepäin katsoen ymmärtää 
ja näkee:
Sinun armosi on kantanut tähän 
hetkeen,
monien vaikeakulkuisten taipaleiden 
yli

Sinun rakkautesi on lahjoittanut 
paljon hyvää
ansiotta,
moni tumma sävel on alkanut soida 
kirkkaasti 
helähtäen.

Lainaukset ovat katkelmia 
Anja Heinosen runoista.

suhde ja palaute. Jos kaipaa apua 
kriisissä tai mielialan kohennus-
ta, kirjallisuusterapia voi olla yk-
si mahdollisuus.

Kirjoittaminen vähentää ah-
distusta ja masennusta. Se auttaa 
traumaattisten asioiden hoidos-
sa, kun kirjoittaminen tapahtuu 
turvallisesti kontrolloidussa ym-
päristössä. 

– Täytyy uskaltaa olla rehelli-
nen. Paperille ei kannata valeh-
della, sillä se ei auta. Tärkeää on 
saada jakaa oma kokemus ja tul-
la kuulluksi. Siksi tarvitaan toisia 
ihmisiä, sillä aina yksin kirjoitta-
minen ei riitä.

TEKSTIT JA KUVAT: 
AULIKKI ALAKANGAS

Haukiputaan Kiviniemes-
sä asuvalle Anja Heino-
selle, 57, kirjoittaminen 
on henkireikä ja ikkuna 

omaan sisäiseen kokemusmaail-
maan. Teksteissä on läsnä koko 
elämän kirjo iloineen ja surui-
neen. Kirjoittamisen avulla vai-
keankin asian voi etäännyttää ja 
lähestyä sitä vaikka runon kautta. 

– Kirjoittajakurssit ovat an-
taneet minulle uusia virikkei-
tä ja näköalaa kirjoittamiseen. 
Kannustava ilmapiiri on anta-
nut rohkeutta ilmaista itseäni ja 
puhua vaikeistakin asioista re-
hellisesti. 

Houkuttele minut avautumaan
kuin koivunsilmu avautuu auringolle, 
jättämään kiinnipitäminen
olemaan rento ja auki.
Kuin oksa, jota puu kantaa 
huolehtimatta
että elämä saa virrata 
vapaasti lävitse.
Kuin mahla puussa.

Anja Heinosen runoja on esitetty 
muun muassa Oulun tuomiokir-
kon kryptan runoillassa ja Nais-
tenpäivillä. Runo on saattanut 
olla myös lahja ystäville ja tut-
taville.

Kivut vaativat 
kohtaamista
Seitsemäntoista vuotta sitten An-
ja Heinosen aviomies sai aivove-
renvuodon, jonka seurauksena 
hän joutui laitoshoitoon. Siitä 
seurasi elämänmuutos, johon oli 
pakko sopeutua. Vastuu oli otet-

Kun tunteet mu uttuvat sanoiksi

Kirjoittaminen 
on antoisa 
harrastus, joka 
tempaa mukaansa. 
Kirjoittamalla voi 
myös käsitellä 
tunteitaan 
ja tutustua 
sisimpäänsä.

Sanat eivät väsy koskaan, vaikka ihminen väsyy, Teija Jokipii toteaa.

Sanat eivät väsy koskaan
Kirjoittamalla 
ihminen 
hahmottaa 
elämäänsä. 
Joskus vasta 
kirjoittaessaan 
löytää tunteen, 
jota ei ennen ole 
tunnistanut.

tava yksin elannosta, asuntove-
loista ja lapsista. 

– Tapahtuman jälkeen oli kuin 
salpa olisi auennut. Runo alkoi 
tulla ja kirjoitin sen muistiin. 
Tunne muuttui sanoiksi.

Anja Heinoselle vastausten 
etsiminen on luonteenomaista. 

Asioita ei pääse pakoon, ne on 
kohdattava. 

– Joskus asiat ovat niin suu-
ria, että vastausta ei löydy. On 
vain heittäydyttävä Jumalan va-
raan ja jäätävä odottamaan apua 
Häneltä.

työelämän paineiden kanssa. 
– Päiväkirjan kirjoittaminen 

voi jo sinänsä auttaa, mutta se 
ei ole varsinaista terapiaa. Pro-
sessista puuttuu vuorovaikutus-
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 
94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien alue-
lähetys su 12.9. klo 9.55–
12.00. Kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Sanna Komulainen ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Ur-
kurina on Maija Tynkkynen 
ja kanttorina Raimo Paaso. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaara puhuu Jumalan huo-
lenpidosta. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmas-
sa puhutaan lähetystyöstä. 
Oulussa on nyt mahdollis-
ta käydä viikoittain kuule-
massa seurakuntien lähe-
tystyöstä ympäri maailman. 
Paikkana on Siipi -lähetyk-
sen puoti ja paja, osoittees-
sa Nokelantie 48. Ohjelman 
toimittaa Saara Karjalainen.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta,
www.toivonpaiva.fi.
Ke 15.9. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies. Oululainen Pertti 
af Hällström kertoo kuinka  
joutui ryöstetyksi Espanjan 
matkallaan, ja kuinka siitä 
selvittiin.
To 16.9. klo 15.40 Unelmi-
eni kirkko. Viisi teesiä sii-
tä, kuinka kirkkoa pitäisi 
uudistaa. Luottamushenki-
lö Riitta Jouppilan ajatuksia.

Radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 
MHz
Su 12.9. klo 9.45 radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara puhuu Ju-
malan huolenpidosta.
Su 12.9. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Kemin kirkosta.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Katso ja kuuntele 
suorana:
www.virtuaalikirkko.fi

Su 12.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Sanna Komulainen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Urkuri-
na on Maija Tynkkynen ja 
kanttorina Raimo Paaso.

Kuuntele 
nettiradiosta:
www.evl.fi/srk/kempele
Messu su 12.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Leena Brockman 
ja Juha Maalismaa, kantto-
rina Eija Savolainen. Vapaa-
ehtoisten kirkkopyhä. Va-
paaehtoistyötä tekevät siu-
nataan lähimmäisen tehtä-
vään. 

Haukiputaan 
seurakun-
nan ker-
holaiset ja 

pyhäkoululaiset 
saavat tänä syk-
synä oman mes-
supassin. Yh-
den leiman saa, 
kun osallistuu 
jumalanpal-
velukseen tai 
pyhäkouluun. 
Viisi leimaa 
kerättyään 
lapsi saa pie-
nen lahjan. 

– Juma-
lanpalvelus 
on seurakuntamme pai-
nopistealue ja tällä tavoin ha-
luamme rohkaista koko per-
hettä mukaan messuun, lapsi-
työnohjaaja Outi Palokangas 
kertoo.

Seurakunta kutsuu lapset 
ja aikuiset virkistymään myös 
Perheen päivään Kellon seura-
kuntakotiin 26. syyskuuta kel-
lo 14–16. Siellä Johanna Ke-
rola pitää aikuisille omaa ka-
navaa parisuhteen palikois-
ta ja lapset saavat askarrella ja 
leikkiä lastenohjaajien kans-
sa. Päivään voi tulla joko ko-
ko perheellä tai vaikka toinen 

Messupassi palkitsee 
pienen Haukiputaalla

vanhempi lasten kanssa. Päivä 
päättyy jumalanpalvelukseen 
ja ilmaiseen ruokailuun.

Haukiputaan seurakunnas-
sa ei ole pidetty pyhäkouluja 
vuosiin. Tänä syksynä sekin 
puute korjaantuu ja pyhäkou-
lua vietetään neljä kertaa. En-
simmäisen kerran kokoonnu-
taan nuorisotyön tilassa Wirk-
kulassa sunnuntaina 10. loka-
kuuta kello 12. 

TYTTI pääKKÖNEN

M e s s u p a s s i

Pöllänen laulaa 
Jumalan kunniaksi

Hengelliset laulut ovat en-
tiselle tangoprinsessal-
le Jaana Pölläselle tuttu-
ja jo lapsuudesta, mutta 

myöhemmin niille on tullut sy-
vempi tarkoitus. 

– Vajaa kymmenen vuotta sit-
ten minulla oli jo-
tain kolmenkympin 
etsintää. Luin paljon 
Kalevi Lehtisen kir-
joja, jotka on kirjoi-
tettu tavalliselle ih-
miselle. Jeesuksen 
merkitys oli ollut sii-
hen asti minulle vä-
hän peitossa. 

Pöllänen muis-
taa hyvin, että yhtenä päivänä hän 
teki jauhelihakastiketta ja huoma-
si, ettei enää pelkää kuolemaa.

– Tajusin, että saan olla turvalli-
sissa Taivaan isän käsissä ja Jeesuk-
sen käsipuolessa, Pöllänen kertoo.

Kolme vuotta sitten Jumala 
järjesti Pölläselle ja hänen mie-
helleen yllätyksen. He toivoivat 
lasta ja saivatkin kerralla kaksi 
poikaa. Esikoistytär oli tuolloin 

reilun vuoden vanha. Kaksoset 
syntyivät yhdeksän viikkoa etu-
ajassa. Toinen meinasi kuolla ve-
renmyrkytykseen. Häneltä löytyi 
myös sydämestä aukko, joka olisi 
vaatinut leikkauksen.

– Siinä laulu Päivä vain ja het-
ki kerrallansa toi 
konkreettista loh-
tua. Keskosten elä-
mä on kuin vuo-
ristorataa; jos nyt 
menee hyvin, koh-
ta ei välttämättä 
ollenkaan, Pöllä-
nen kertoo.

Moni ihminen 
rukoili poikien 

puolesta ja Jumala teki ihmeen. 
Sydämen aukko ei tarvinnut-
kaan leikkausta ja nyt molemmat 
pojat ovat terveitä 3-vuotiaita. 

– Taivaan isä on antanut mi-
nulle laulun lahjan ja ihmeelli-
sesti olen saanut myös rohkeut-
ta kertoa ihmisille hänen hyvyy-
destään, Pöllänen iloitsee. 

TYTTI pääKKÖNEN

Jaana Pöllänen pitää kolme koskettavaa konserttia syyskuussa. 

Jaana Pöllänen esiintyy perjantaina 
17.9. Oulussa Karjasillan kirkossa, 
lauantaina 18.9. Ylikiimingin 
kirkossa ja sunnuntaina 19.9. 
Tyrnävän kirkossa. Konsertit alkavat 
kello 19. Pöllästä säestää hänen 
miehensä Ville Uusitalo. Konserteissa 

kuullaan virsiä ja hengellisiä lauluja. 
Kaikkiin konsertteihin on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoisesti ostettava 
käsiohjelma maksaa 10 €. Karjasillan 
konsertin tuotosta osa menee Kirkon 
Ulkomaanavulle.

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi kutsuu 
jälleen mukaan Piispan-
sauvakävelyyn.  Kaikil-

le avoin liikuntatapahtuma jär-
jestetään lauantaina 18. syyskuu-
ta kello 11 alkaen. Maksuttoman 
ulkoilutapahtuman teemana on 
Kävellään kimpassa!

Hyväntuuliseen liikuntata-
pahtumaan kutsutaan kaikkia 
ikään tai kuntoon katsomatta. 
Liikkua voi kävellen – sauvoilla 
tai ilman –  pyörätuolilla tai vaik-
ka lastenvaunujen kanssa. Täl-

Piispansauvakävelyyn 
pääsee rollaattorillakin

lä kertaa tarjolla on myös lyhyt 
rengasreitti, jonka voi kulkea rol-
laattorilla ja pyörätuolilla. 

Kävely alkaa Oulun kaupun-
ginteatterin edestä ja päättyy sa-
maan paikkaan. Kävelyä ei tar-
vitse suorittaa hiljaisuuden valli-
tessa, vaan lähtöpisteessä on mu-
siikkia, iloista ohjelmaa ja lenkin 
päätteeksi nokipannukahvit. Rei-
tit kulkevat muun muassa Piki-
saaressa, Hietasaaressa ja Hupi-
saarilla. 

RAUHAN TERVEHDYS

Yle Radio 1:n luterilaisia 
radiojumalanpalveluksia 
voi 12. syyskuuta alkaen 
kuunnella myös verkos-

sa. Ensimmäinen radiojumalan-
palvelus on Helsingin piispan Ir-
ja Askolan virkaan vihkiminen 
ja messu Helsingin tuomiokir-
kosta.

Jumalanpalveluslähetys kuul-
laan radiossa totuttuun tapaan 
sunnuntaisin kello 10, ja inter-
netistä lähetys on kuunneltavissa 
samana päivänä kello 13 alkaen.

Jumalanpalvelukset löytyvät 
osoitteista http://yle.fi/areena ja 
http://yleradio1.fi/uskonto. (RT)

Jumalanpalvelukset 
Yle Areenassa

Kolme vuotta 
sitten Jumala 
järjesti Jaana 
Pölläselle ja 
hänen miehelleen 
yllätyksen.
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Jumalan huolenpito on aiheena 16. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjan 
johdanto-osa rohkaisee luottamaan Jumalaan ja auttamaan iloisesti lähimmäisiä: 
”Jeesus opettaa, että Jumalaan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta 

mahdollisesta. Taivaallinen Isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä 
on tärkeintä: Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näin Jumala vapauttaa 
hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat 'Autuaampi 
on antaa kuin ottaa.'”

Evankeliumitekstinä on Vuorisaarnan pyhään huolettomuuteen kehottava teksti. Sii-
nä Jeesus kehottaa ottamaan oppia taivaan linnuista ja kedon kukista. UT:n lukukappa-
leessa kehotetaan kantamaan toisten taakkoja: 

”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa 
jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Sil-
loin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on 
kannettava oma kuormansa. Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen 
kaikkea hyvää. Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihmi-
nen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä 
satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. 
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata 
sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsin-
kin niille, joita usko yhdistää meihin.”

Tekstin loppupuolelta ilmenee tietynlainen väsymys evankeliumintyön saralla. Gala-
talaisia Paavali tahtoo siis rohkaista seurakuntatyöhön entistä innokkaammin ja katse 
kiinnitettynä uskon päämäärään. Tämä ei ole tietystikään helppoa ihmismielelle, joka 
tutkisi ”ajallisilla” mittareilla kaikkea tekemistään. Aina ihminen ei jaksa nähdä siuna-
usta edes siellä missä sitä hänelle annetaan aivan kuin kultatarjottimella.

pEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 86:1, 3–7 
Ensimmäinen lukukappale 
Ps. 127:1–2 
Toinen lukukappale  
Gal. 6:2–10 
Evankeliumi 
Matt. 6:24–34 

Jeesus Kristus,

sinä olet opettanut,

ettemme voi murehtimisella

lisätä elämämme päiviä.

Vapauta meidät kantamasta turhia taakkoja

ja auta elämään tätä päivää

Jumalan lapsen huolettomuudessa.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Pyhä huolettomuus?
Huolet ja murheet ovat elämän arkipäivää. Ne luovat elämään synkeää pohjavirettä, 
josta moni pyrkii omin avuin poispäin. Elämän pintaliito saattaa kuitenkin tarjota 
vain hetkellisen unohduksen.

Murheiden määrä kun ei aina olekaan vakio, vaan niillä on taipumuksena monin-
kertaistua. Mitä enemmän niihin keskityt, sitä enemmän ne valtaavat elämääsi. Pikku 
murheistakin tulee hetkessä suuria. Eikä edes elämän pituuttakaan murehtiminen 
pysty lisäämään. Päinvastoin.

Jeesuksen puhe pureutuu syvälle ajan kiireisen ihmisen todellisuuteen. Murehti-
misen taidon ihminen kyllä osaa. Liiaksikin. Tarina kertoo vanhasta mummosta, joka 
raskaan risukuormansa kanssa pääsi hevoskyytiin. Noustuaan rattaille hän kantoi 
koko matkan taakkaa selässään, eikä osannut sitä laskea alas.

Monesti me olemme juuri niin kiinni huolissamme, ettemme edes tunnista niitä, 
saati sitten että osaisimme niistä luopua. Liian usein huolten taakkaa kannetaan hil-
jaa yksinäisyyden ympäröimänä, kun lähellä on niitä, joiden kanssa asioita voisi jakaa.

Usko on luottamusta. Jeesus kehotti katsomaan taivaan lintuja ja kedon kukkia. 
Hän kehotti oppimaan niistä pyhää huolettomuutta. Jumalan huolenpito nimittäin on 
todellista. Ihmistä ei ole jätetty yksin huoliensa ja murheidensa keskelle.

Kaiken saa sittenkin jättää parempiin käsiin. Mutta ensin tulee etsiä Jumalan val-
takuntaa ja hänen tahtoaan. Siten arki huolineenkin saa toisenlaisen merkityksen. Oli-
sikohan tässä meillä vielä kilvoittelemista?

JOUNI LEHIKOINEN
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra

w w w.sxc . hu
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Suomesta rakennetaan slow-
valtiota. Luvassa on leppoisaa 
asumista, tasapainoista 
työntekoa ja ekologista 
ilmapiiriä.

Maailmalla leviävät monenlai-
set hitautta korostavat liik-
keet. Niistä ensimmäise-
nä syntyi 1980-luvulla Ita-

liassa slow food -liike, joka vaalii ruo-
an valmistamista hyvistä raaka-aineis-
ta ja nauttimista hyvässä seurassa, kii-
reettömästi. Myöhemmin syntyi hidas 
matkustaminen, hidas kaupunki, hidas 
suunnittelu. Lista on loputon, rajana lä-
hinnä mielikuvitus.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tut-
kimuskeskuksen professori Sirkka Hei-
nonen ennustaa hitauden vallankumo-
usta.

– Hitaus pitää nostaa esiin, koska se 
on hukkunut kiireen ja äärimmilleen 
viedyn tehokkuusyhteiskunnan hekti-
syyteen.

Tehokkuusajattelun tuloksena on 
rakennettu huolimattomia hometalo-
ja, valmistettu epäekologisia, lyhytikäi-
siä tuotteita ja aiheutettu stressiperäisiä 
sairauksia ja työuupumusta.

Heinonen uskoo, että nopeuteen pe-
rustuva tehokkuusyhteiskunta on tullut 
tiensä päähän. Hänen mukaansa hitau-
dessa piilevä voima on tie Suomen me-
nestykseen, kestävään kehitykseen sekä 
yksilön tasapainoiseen elämään.

Väärin ymmärretty, 
kadotettu hitaus 
Jos tulevaisuus hidastuu, millaisessa 
Suomessa me tulemme elämään? Vaih-
detaanko pendolinot takaisin lättä-
hattuihin ja palataan verkkopankeis-

ta konttoreihin jonottamaan palveluja?
Heinosen mukaan hitaudessa ei ole 

kyse vauhdista, vaan rytmistä ja tasa-
painosta.

– Hitaus on enemmänkin tasapainoa 
tavoitteleva liike ja ideologia, jossa osa-
taan rytmittää hitaat ja nopeat jaksot 
niin työssä, asumisessa, liikkumisessa 
kuin harrastamisessa. Hitaus ei tarkoi-
ta aina hitaana olemista.

Vanha kansanviisauden mukaan 
”hiljaa hyvä tulee, ajatellen aivan kau-
nis” ja ”hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty”. Nykyään hitaus ymmärretään 
lähinnä tehottomuutena. 

Vaikka suomeksi ”slow” tarkoittaa 
hidasta, Heinonen ymmärtäisi sen rau-
hallisuutena.

– Hitautta on pidetty laiskuutena, 
joutilaisuutena, saamattomuutena tai 
jopa tyhmyytenä. Hitaus voi itse asi-
assa olla tehokkaampaa kuin hosumi-
nen. Hitaudessa kypsyy asioita ja ide-
oita, jotka voi sitten toteuttaa ripeästi.

Hidas asuminen on
vihreää ja esteettistä
Hidastamisen avuksi Heinonen on ke-
hittänyt termin ”slow housing”, hidas 
asuminen. Sen mukaan koti on ihmi-
sen hyvinvoinnin lähde. Asumisen tar-
koitus on rentouttaa, kohottaa elämän 
laatua ja hyvinvointia.

– Termi tarkoittaa asumisen pyhittä-
mistä sen alkuperäiseen tarkoitukseen: 
suojan, levon ja rentoutumisen tarjoa-
miseen. Asumisen yhteyteen on tullut 
paljon muitakin toimintoja. Hitaassa 
asumisessa ydin on perheen ja ystävi-
en kanssa oleskelussa ja seurustelussa.

Luonto ja estetiikka ovat tärkeitä ele-
menttejä hitaassa asumisessa. Ihantee-
na on, että asunnosta avautuu mahdol-
lisimman hyvä näköyhteys luontoon ja 

sisustuselementit ovat rauhoittavia ja 
esteettisesti korkeatasoisia. Sisustuk-
sessa ja rakentamisessa tulisi suosia 
laadukkaita raaka-aineita kuten puuta.

Tavoitteena on, että kun elinympä-
ristössä yhdistyy vihreys, kauneus ja hi-
taus, syntyy myös luovuut-
ta ja innovaatiota. 

Lisäksi kodissa tulisi olla 
vanhoja esineitä muistutta-
massa historiasta ja viemäs-
sä ajan kaarta jatkumona 
ennakoiden kohti tulevaa.

Hitaalla asumisella ta-
voitellaan sosiaalista hyvin-
vointia ja terveyttä. Se ero-
aa siten esimerkiksi pelkäs-
tään energian kulutuksen 
vähentämiseen tähtäävästä 
ekoasumisesta.

Heinonen esittää, että hitaan asumi-
sen konsepti tulisi ulottaa yhdyskunta-
suunnitteluun, jolloin suunnittelussa 
huomioitaisiin paremmin ekologisuus 
ja esteettisyys. Myös ajan kerrokselli-
suuden tulisi näkyä. Perinteisiä raken-
nustekniikoita ja arkkitehtuuria pitäisi 
soveltaa rakentamisessa nykyistä enem-
män ja monipuolisemmin.

Tasapainoilua 
ja aikaosaamista
Hitaassa – tai paremminkin rauhalli-
sessa elämisen mallissa kannustetaan 
tekemään etätöitä, jolloin säästää työ-
matkoihin kulutettavan ajan perheen 
parissa olemiseen tai muuhun itselle 
tärkeään.

Eikö töiden siirtäminen kotiin usein 
tarkoita työn ja vapaa-ajan välisten ra-
jojen totaalista katoamista?

– Kodin rauhoittaminen onnistuu 
parhaiten, jos etätyö tehdään etätyö-
keskuksissa. Nämä eivät kuitenkaan ole 

Suomessa yleistyneet. Jos etätyötä teh-
dään kotona, on tärkeää, että työpiste ei 
ole aina levällään ja näkyvissä. 

Hidas asuja on siis löytänyt tasapai-
non työn ja vapaa-ajan välillä. Häntä 
ei pelota, vaikka oravanpyörästä jättäy-

tyminen syrjäyttäisi hänet 
menestyksen tieltä.

Hidas asuja ei myöskään 
elä kvartaaleissa tai ”kuin 
viimeistä päivää”. Hän 
suunnittelee elämäänsä 
pitkällä aikavälillä ja osaa 
rytmittää elämäänsä lepo-
jaksoja ja hektisempiä vai-
heita.

Tulevaisuudentutkija 
puhuu aikaosaamisesta.

– Esimerkiksi asuinyh-
teisön perheet voivat järjestää kimp-
pakyytejä lasten harrastuksiin, jolloin 
kaikkien ei tarvitse olla yhtä aikaa si-
tä tekemässä.

Professori myöntää, että nopeus ei 
ole koko kansan tauti, vaan suuri jouk-
ko ihmisiä on pakotettu hitauteen, ku-
ten sairaat, työttömät tai liikuntaky-
vyttömät. Hitauden pitäisi olla itse va-
littua ja toteutua siten, että se tuottaa 
lisäarvoa elämänlaadun parantumisen 
myötä.

 – Hitaus ei välttämättä edellytä va-
rallisuutta. Toki kalliit kylpylämatkat 
voivat olla varakkaiden ihmisten hi-
tauspalveluja. Kuitenkaan hitaus sinän-
sä ei maksa mitään.

TEKSTIT: MARJO HäKKINEN

Hidastumisen 
merkkejä ilmassa

Nopeuteen 
perustuva 
tehokkuus-
yhteiskunta 
on tullut 
tiensä 
päähän.
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Kuumun kylässä Kuhmossa sijaitsevalla 
Siirtolan pientilalla tehdään leppoisasti 
kunnostushommia. Valmista tulee, kun 
on sen aika. Talon emäntä hoitaa tilan 
lisäksi ihmisiä. 

– Mies kunnostelee maatilaa, eikä halua olla teho-
kas. Hän on aidompi hidastelija kuin minä. Olen 
kuitenkin meidän perheessä se, 
joka tekee enemmän rahaa ja hän 
puolestaan se, joka säästää, osa-
aikaisena hammaslääkärinä toi-
miva maatilan emäntä Kati Sar-
vela kertoo.

Sarvela kunnostaa miehensä 
kotitilasta hoivatilaa, jossa asi-
akkaita kannustetaan vaalimaan 
omaa terveyttään, työkuntoaan 
ja onnellisuuttaan. Tavoitteena 
on tarjota ekologisuutta, maan-
läheisyyttä, vaatimattomuutta, 
käytännöllisyyttä ja hyvää arkea.

Ekofilosofiksi itseään kutsuva Sarvela uskoo 
luonnon eheyttävään voimaan ja leppoistaa itse-
ään samoamalla soilla, marjastamalla metsässä ja 
ulkoilemalla koiran kanssa.

Luovaa 
yrittämistä
Tasapainoista elämää edelsi kaoottinen yrittä-
jyys. Työuupumus, avioero ja syöpään sairastu-
minen johtivat lopulta siihen, että jyväskyläläisen 
hammaslääkäriaseman omistajasta tuli pientilan 
emäntä, hypnoterapeutti, kirjailija ja osa-aikainen 
hammaslääkäri.

Tittelien määrä ei kerro niinkään Sarvelan hui-
masta työvauhdista vaan hitaudessa ja hiljaisuu-
dessa kytevästä voimasta, luovuudesta.

– Löysin uuden tavan olla yrittäjä ja luovuuteni 
lähteen keskellä kainuulaista korpea. En koe, et-
tä teen vähemmän työtä kuin aikaisemmin, vaan 
rytmitän työtä ja toteutan itseäni moniulotteisem-
min. Pidän myös omista rajoista kiinni.

Kati Sarvela tekee nykyisin hammaslääkärin 
työtä kahtena päivänä viikossa. Hän pyrkii pitä-
mään huolen siitä, että päivään mahtuu myös tau-
koja.

Entisestä tuloshakuisesta puurtamisesta hän 
on tehnyt itsensä näköistä ja käyttää työssään apu-
na hypnoterapiaa. Sitä avulla muokataan potilaan 
tarpeista riippuen käyttäytymistä, emotionaali-

suutta ja asenteita. Hammaslääkärille se voi olla 
työkalu esimerkiksi potilaan hammaslääkäripe-
lon liennyttämiseksi tai kivun sietoon.

Hypnoterapiassa tärkeää on ihmisen ultrara-
diaanirytmi. Sen mukaan elimistön päivävire on 
ala- ja ylämäkiä täynnä. Ihminen ei voi luonnolli-
sen rytminsä mukaan keskittyä kahta tuntia kau-
empaa.

Sarvela kokee, että ihmiset eivät enää kuunte-
le luonnollista rytmiään eivätkä 
osaa siten rytmittää päiväänsä. 
Raskas työ ja raskaat huvit -ryt-
mitys ei ole hyvinvoinnin kan-
nalta terveellinen.

– Elämme addiktiivisessa 
kulttuurissa, joka helposti johtaa 
sairauteen kuten syöpään tai ma-
sennukseen. Tämä on koominen 
systeemi, jossa ei mietitä, paljon-
ko säästetään, jos pidetään tau-
koja.

Hallinnan 
kulttuuria vastaan
Sarvela uskoo, että hidastaminen parantaa ihmi-
sen itseohjaavuutta.

– Luovuuden lisäksi olen saanut mielenrauhan 
ja olon, että minulla on työkaluja omaa elämäni 
ohjaamiseen. Elämää voi ohjata, mutta karsastan 
hallinnan kulttuuria.

Filosofiasta ja ekologiasta kiinnostunut yrittäjä 
lukee paljon ja on kiinnostunut myös uskonnois-
ta. Hän kokee, että ihmiset joutuvat nykyään jo-
pa salaamaan hengellisyyttään, mikä antaa tilaa 
ahneudelle.

– Koen, että eettiset arvot ja elämän syvimmät 
merkitykset tulevat hengellisyydestä. Sanon ai-
na, että olen kristinuskon ystävä. Vierastan kui-
tenkin ajatusta, että olisin uskovainen, evankelis-
luterilaiseen kirkkoon uudelleen liittynyt Sarve-
la kertoo.

Kolmen lapsen äiti myöntää, ettei radikaali elä-
mäntapamuutos olisi onnistunut, jos lapset asui-
sivat vielä kotona. Lähin koulu on 30 kilometrin 
päässä, ja sekin on lopettamisuhan alla. Terveys-
palvelut ovat 70 kilometrin päässä Kuhmossa. 
Etäisyys palveluista ei kuitenkaan pelota Sarve-
laa, ei edes tulevia eläkepäiviä ajatellen. 

– Turvallinen on joskus osa hallinnointia. Jos 
satun kuolemaan omalle pihalle, se voi olla on-
nellinen lähtö.

Leppoisaa 
yrittäjyyttä korvessa

Ihmiset eivät 
enää kuuntele 
luonnollista 
rytmiään 
eivätkä osaa 
siten rytmittää 
päiväänsä.

Ku va t  A nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 12.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttori-
na Raimo Paaso. Radionti ra-
dio Dei.
Messu su 12.9. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Sanna Komulainen 
ja kanttori Maija Tynkkynen.
Messu su 12.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Sakari Ylönen.
 
Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 9.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kah-
den vartin kirkkohetki sa-
nan, rukouksen ja ehtoolli-
sen äärellä.
Messu su 12.9. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Juhani Lavanko, avusta-
vat Kimmo Kieksi, Liisa Kar-
kulehto, Marjo Heikkinen, 
kanttorina Juha Soranta. Va-
paaehtoisten vastuunkanta-
jien tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 12.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 

Perhemessu su 12.9. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Riikka Honka-
vaara, kanttorina Katri Sip-
pola. Pyhän Tuomaan lapsi-
kuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Iltamessu su 12.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 15.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Messu su 12.9. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Jukka 
Joensuu, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Musiikissa avus-
tavat Jaana ja Jorma Pulkki-
nen, laulu. Vapaaehtoisten 
siunaaminen.

Ylikiiminki
Messu su 12.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
12.9. klo 18. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Haukipudas 
Messu su 12.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Haukiputaan ry:n lap-
siryhmä laulaa.

Kempele
Messu su 12.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Leena Brockman 
ja Juha Maalismaa, kanttori-
na Eija Savolainen. Vapaaeh-
toisten kirkkopyhä. Kutsum-
me messuun kaikki vapaaeh-
toistyötä tekevät. Siunaam-
me teidät lähimmäisen teh-
tävään. Kuuntele jumalan-
palvelukset suorana netistä: 
www.evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 12.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, avustaa Kimmo
Helomaa, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Kehitysvam-
maisten kirkkopyhä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
12.9. klo 13 Lumijoen kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palovaa-
ra,  kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 12.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.

Oulunsalo
Messu kirkossa su 12.9. klo 
10. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva

Kestilä
Messu su 12.9. klo 12 Kesti-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Arja Leinonen. 70- ja 
75-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat. 

Piippola
Sanajumalanpalvelus su 
12.9. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Ulla Koskelo. 

Pulkkila
Iltakirkko su 12.9. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttori-
na Veijo Kinnunen.

Messu su 12.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Mari Flink, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 12.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ta-
neli Setälä. 
Perhejumalanpalvelus su 
12.9. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Esa Neva-
la, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Mukana Oulun ry:n pyhä-
koululaiset. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 12.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 16.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. Kahden 
vartin kirkkohetki sanan, ru-
kouksen ja ehtoollisen ää-
rellä.

Tuiran seurakunta
Messu su 12.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, saarnaa Sami Musta-
kallio, avustavat Hannu Oja-
lehto, Saila Luukkonen, Ee-
va-Marja Laitinen ja Heli Sy-
telä, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen toimikau-
den alkaessa. Kirkkokahvit. 
Messu su 12.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Kat-
ri Sippola. 

Pyhäntä
Messu su 12.9. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. 70- ja 75-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhlat. 
Toimittaa Perttu Kyllönen 
ja avustaa Rauni Tuomaala. 
Kanttorina Veijo Kinnunen 
ja avustaa lapsikuoro. Syn-
tymäpäiväjuhlat seurakun-
tatalossa.

Rantsila
Messu su 12.9. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen.

Tyrnävä
Messu su 12.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Suomalainen messu su 12.9. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, Sari Pah-
kala piano, Lakeuden lau-
lu joht. Pentti Korkiakoski. 
Kirkkokahvi seurakuntata-
lossa.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Toivo Hyyryläinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.
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9.–16.9.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 9.9. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 9.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 9.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Hartaus pe 10.9. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Sanna Komu-
lainen.
Aamupiiri la 11.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 11.9. klo 18, keskustan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.9. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Hannu Haverinen 
ja Esa Koukkari.
Opettajien raamattupiiri ma 
13.9. klo 16–18, Vanha pappi-
la, Jössensali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 14.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Olavi Voittonen ja Ju-
ha Kanniainen.
Hartaus ke 15.9. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 15.9. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 15.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 15.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Si-
napinsiemen ry ja tuomio-
kirkkoseurakunta.
Hartaus to 16.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Sanna Komulai-
nen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 10.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 9.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
15.9. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
15.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 16.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 16.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 16.9. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 10.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemi-Herukka alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri to 9.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Jatkos-
sa kokoonnumme keskiviik-
koiltaisin joka toinen viikko. 
Lisätietoja Heliltä 040 5747 
145.
Rukouspiiri to 16.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri torstaisin klo 
12.30, Tuiran kirkko. Piiri on 
tarkoitettu kaikenikäisille. 
Vetäjinä Riitta Louhelainen 
p 040 5850 818 ja Arja Suo-
mela.

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Runoqvarkki lähetyspuoti 
Siivessä ti 14.9. klo 12–12.15. 
Jaakko Haavion runoja lu-
kee  lukee pastori Juha Vä-
häkangas. 

Karjasillan seurakunta
Leipää musiikista -konsert-
ti pe 10.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Matias Lahti, viu-
lu, Hilla Laitinen, sello, Au-
roora Lahti, piano. Ohjelma 
5 €. Ohjelmatuotto kokonai-
suudessaan Kirkon Ulkomaa-
navulle. 
Kosketa minua henki -kon-
sertti pe 17.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Jaana Pöllänen, 
laulu; Ville Uusitalo, piano 
ja kitara. Ohjelmistoon si-
sältyy virsiä, hengellisiä lau-
luja ja gospelia sekä pieniä 
omakohtaisia tarinan pala-
sia ihmisen matkasta Juma-
lan kämmenellä. Ohjelma 10 
€. Osa ohjelmatuotosta Kir-
kon Ulkomaanavulle. Lue 
juttu s. 10.
Tämän runon tahtoisin 
kuulla – Toivotuimmat hen-
gelliset runot Mikä runo on 
ilahduttanut, elähdyttänyt, 
koskettanut sinua? Mikä ru-
no ontuonut uskon, toivon, 
rauhan ja luottamuksen? 
Kerro se meille lähettämäl-
lä runon nimi sähköpostilla 
juha.vahakangas@evl.fi tai 
postilla osoitteeseen Karja-
sillan seurakunta, Nokelan-
tie 39 90150 Oulu. Kuoreen 
päälle "Tämän runon tahtoi-
sin kuulla". Lähetä toiveru-
notieto 11.10. mennessä. Toi-
votuimmat hengelliset runot 
Kastellin kirkossa sunnuntai-
na 7.11. klo 18. 

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kosketa minua henki -kon-
sertti la 18.9. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Jaana Pöl-
länen, laulu, Ville Uusitalo, 
piano ja kitara. Ohjelma 10 
€. Osa ohjelmatuotosta Kir-
kon Ulkomaanavulle. Lue 
juttu s. 10.

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 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Ystävän kammari ti 14.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa. 
Työttömien ruokailu to 9.9. 

klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Aterian hinta 2 €. Li-
sätietoja Diakoni Sami Riipi-
nen 0405747149 
Juttutupa ma 13.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aloita viikko hyvillä eväil-
lä hartauden ja aamupalan 
merkeissä. Lisätiedot Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 13.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laitisel-
ta p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 13.9. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Kuivasjärven ja Kaijonhar-
jun alueen diakoniaväen ta-
paaminen. Lisätietoja Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
14.9. klo 17, Tuiran kirkko. Il-
lat ovat diakonian vapaaeh-
toisten tapaamisen, kuulu-
misten vaihtamisen ja käsi-
en palvelun elikä käsitöiden 
tekemisen paikka. Tapaam-
me kerran kuussa eri puolil-
la Tuiraa. 

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

Yhteiset seurakunta-
palvelut

KeHITYSVAMMAISeT
Keskustelukerho ti 14.9. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille

KUULOVAMMAISeT
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 10.9. klo 
9.30, Keskustan seurakunta-
talo. Riikka Heikkinen ker-
too tulkkipalveluiden siirty-
misestä Kelalle.

näKöVAMMAISeT
Raamattu- ja keskustelupii-
ri to 16.9. klo 13–14.30, Cari-
tas-kodin kirjasto, 1.kerros. 
Opasystävä vastassa Caritas-
kodin pihalla pääoven lähei-
syydessä. Ennen piirin alkua 
on mahdollisuus ruokailla ra-
vintola Caritaksessa.

PäIHDeTYö
naistenryhmä pe 10.9. klo 
13, Öbergin talo.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Lähetyssoppi to 9.9. ja 16.9. 
klo 10–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Tuoreita leivon-
naisia, kotitekoisia hilloja 
ja mehuja, käsitöitä, arpoja 
yms. Kahvilassa emännöivät 
Oulun Palvelualan opiston 
opiskelijat. Tuotto ohjataan 
lähetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta. 
Lähetystovi pe 10.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pappi, lukkari... teologi-
nen koulutus, Tarja Oja-Viir-

ret kertoo Oulun seurakun-
tien lähetystyöstä.
Siiven suunnittelutuokio 
ma 13.9. klo 12, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Keskus-
telemme ja kehitämme Sii-
ven toimintaa. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta 
Lähetyspiiri to 16.9. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
14.9. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. Kirkkoherra Ju-
hani Lavanko.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

YLIKIIMInKI
Lähetysilta to 9.9. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Marja Kopperoinen hiippa-
kunnnan lähetystoimistosta 
kertoo Tasauksesta.
Iloiset laihduttajat ti 14.9. 
klo 18, Piispankamari. 

Lapset ja lapsiperheet
Päivä- ja perhekerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lastenta-
pahtumat.

Pyhäkoulu su 12.9. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Jokainen lapsi tarvitsee pai-
kan, jossa pohtia elämän suu-
ria asioita. Lisätietoja Aila Val-
tavaaralta p. 040 5747 109. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 19.9. klo 12, Hei-

nätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 19.9. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 12.9. klo 10, 
Kastellin kirkko ja Karjasil-
lan kirkko. 
Pyhäkoulu su 12.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 12.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 12.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
häkoulu isoille ja pienille ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.
Vauva-aamu ma 13.9. klo 10, 
Pateniemen kirkko, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vauva-
aamut kokoontuvat samaan 
aikaan Pyhän Luukkaan kap-
pelilla ja Pateniemen kirkol-
la kerran kuussa maanantai-

w w w.sxc . hu

Mihin lähetysroposi menevät?

Oletko joskus laittanut killingin 
lähetystyölle? Nyt sinulla on 
tilaisuus kuulla, mitä se saa lä-
hetyskentällä aikaan. Lähetys-

työn lennokkaaseen maailmaan pää-
see kurkistamaan perjantain lähetysto-
veissa, jotka pidetään Siivessä kello 12.

– Moni oululainen muistaa kyl-
lä Leena Pasasen ja Tansanian, mut-
ta muista lähetyskohteista ei ole haju-
akaan, Tuiran  seurakunnan lähetys-
sihteeri Tarja Oja-Viirret naurahtaa.

Lähetystovien puhujat ovat lähetys-
työntekijöitä, Suomesta käsin lähetys-
työtä tehneitä tai ulkomailla olleita. 
Ensimmäinen lähetystovi järjestetään 
10. syyskuuta, jolloin aiheena on teo-
loginen koulutus Namibiassa ja Taiwa-
nilla. Asiasta kertoo Tarja Oja-Viirret. 
Tilaisuus alkaa kahvittelulla ja ohjelma 
kestää puoli tuntia, jonka jälkeen on 
mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.

Oja-Viirret on käynyt itse useilla lä-
hetyskentillä Afrikassa ja Aasiassa. 

– Kyllä ne ovat olleet ravisuttavia 
kokemuksia. Jos sinne menee tavalli-
sena ihmisenä, palaa kyllä lähetysih-
misenä takaisin, hän kertoo.

Oja-Viirret on nähnyt omin silmin, 
miten lapset pääsevät kouluun, haavat 
paikataan sairaalassa ja köyhät saavat 
ruoka-apua.

– Ideana on tehdä kaikki kansat Jee-
suksen opetuslapsiksi. Monesti ihmi-
set ovat pelon vankeja. Tällaisille ih-
misille on tärkeää kertoa rakastavas-
ta Jumalasta.

Lähetyssihteeri itse innostui lähe-
tystyöstä jo teinivuosinaan, kun  oman 
seurakunnan nuoristotyöntekijät läk-
sivät lähetystyöhön. 

– Nyt lähetystyö on minulle elä-
mäntapa. Evankeliumi on sen verran 
tärkeä sanoma, että sitä kannattaa vie-
dä eteenpäin, Oja-Viirret uskoo. 

Tulevien lähetystovien 
aiheita ja puhujia:
17.9. Jerusalem, juutalaisten, muslimi-
en ja kristittyjen kohtaamispaikka ja 
kiistakapula, Eeva Pouke
24.9. Tasaustovi, Raija Nissinen
1.10. Perusterveydenhuollon kehittä-
mistä Etiopiassa, Pirjo Lehtiniemi
8.10 Yhteisönkehitystä ja kristillistä to-
distusta maailman katolla Nepalissa, 
Matti Laurila
15.10. Diakoniatyön kasvu Sambiassa, 
Elvi Lounela.
22.10. Onko raamatunkäännöstyössä 
mieltä? Anna-Leena Häkkinen
29.10 Lauluja maailmalta, Sanna Lep-
päniemi

TYTTI pääKKÖNEN
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Oulun seurakunnissa on siunattu vapaa-
ehtoistyöntekijöitä jo usean vuoden ajan 
messun yhteydessä. Ensi sunnuntaina 
12.9. kello 10 vapaaehtoiset saavat siuna-

uksen neljässä Oulun kirkossa: Tuomiokirkossa se-
kä Tuiran, Karjasillan ja Oulujoen kirkoissa.

– Tapahtuma on aina ollut messu, jonka yhtey-
dessä vapaaehtoiset on joko alttarilla siunattu tai he 
ovat yhteisesti saaneet siunauksen penkkiin, ker-
too Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakonis-
sa Sirkku Nivala.

Messun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit, jossa 
kerrotaan lisää vapaaehtoistyöstä. Kirkkokahveil-
le voi siis osallistua muukin kirkkoväki. 

– Mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan on 
yllin kyllin. Nyt haetaan esimerkiksi esiintyjiä se-
kä rakentajia jouluvaellukseen, ulkoiluapua näkö-
vammaisille, avustajia kolehdinkantoon ja kahvin-
keittäjiä vanhusten kerhoon. 

Seurakuntien vapaaehtoistoimintaan ja avoi-
miin työtehtäviin voi tutustua sekä ilmoittautua 
sivulla www.suurellasydamella.fi.

RAUHAN TERVEHDYS

9.–16.9.2010enot Oulussa 

Seurakuntien 
vapaaehtoistyöntekijöitä 

siunataan 

sin klo 10–12. Kumpaankin 
ryhmään otetaan 10 vauvaa 
vanhempineen. Ilmoittau-
miset lastenohjaajille Pyhän 
Luukkaan kappelin ryhmään 
Teija Kokolle p. 050 534 477 
ja Pateniemen kirkon ryh-
mään Anu Hannulalle p. 044 
3161 718. 

Oulujoen seurakunta
Lapsiperheille suunnatun 
kyselyn palautetilaisuus to 
16.9. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo. Tilaisuudessa 
kerrotaan keväällä toteute-
tussa lapsiperhekyselyssä an-
netuista vastauksista. Samal-
la ideoidaan lapsiperheille 
suunnattavaa toimintaa Ou-
lujoen seurakunnassa. 

Varhaisnuoret 
Kerhot alkavat. Lisätietoa ta-
pahtumakalenterissa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kouluikäisten kerho 1.–3. 
-luokkalaisille pe 10.9. klo 
14, Vesalan koulu. Ilmoit-
tautumiset nuorisotyönoh-
jaaja Tuija Pelto-Aholle, tui-
ja.pelto-aho@evl.fi tai p. 044 
3161 451.
Kouluikäisten kerho 4.–6. 
-luokkalaisille pe 10.9. klo 
15, Vesalan koulu. Ilmoittau-
tumiset nuorisotyönohjaaja 
Tuija Pelto-Aholle.

Nuoret 

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 15.9. klo 19,  
Kaukovainion kappeli. Lisä-
tietoja Hannalta p. 040 5747 
147.

Tuiran seurakunta 
Tuu Tsekkaan -tapahtuma 
to 9.9. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Kesän 2010 rippikoulai-
sille, isosille ja kaikille asias-
ta kiinnostuneille. Tuu Tsek-
kaan mitä toimintaa Tuiran 
seurakunta järjestää nuorille 
tulevan toimikauden aikana, 
laulamaan kesän riparilaulu-
ja ja tapaamaan leirituttuja. 

Tilaisuudessa ilmoittaudu-
taan mukaan mm. isoskou-
lutukseen, kerhonohjaajak-
si, palveluryhmään ja mui-
hin aktiviteetteihin.
Toppilan yökahvila pe 10.9. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Kahvilaan ovat terve-
tulleet yläasteikäiset nuoret. 
Tarjolla pientä purtavaa ja 
hyvää seuraa. Lisätietoja Ans-
si Putilalta p. 050 3408 982.

Oulujoen seurakunta
Aalef-ilta su 12.9. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Il-
lan aihe: Voi hänen rakkaut-
taan. Aalef on heprealaisten 
aakkosten ensimmäinen kir-
ja eli iltojen aiheena ovat us-
kon perusjutut: Raamattuun 
tutustuminen, rukous, lähe-
tys ja kristittyjen yhteys. 

Nuoret aikuiset 
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 10.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Johan Helkkula puhuu Mari-
an hyvästä osasta. Nuorten 
aikuisten illoissa saat tulla 
levähtämään Sanan keitaal-
le viikonlopun alkaessa. 
Takkailta ti 14.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 16.9. klo 18, Van-
ha pappila. Tule nauttimaan 
musiikista nuoren seurakun-
nan veisukirjan sävelin tai 
omin nuotein. Voit laulaa, 
soittaa tai kuunnella. Pappi-
lassa piano ja vuoden 2005
veisukirjoja. 16.9. mukana 
soittelemassa Heikki Musta-
kallio. 
Lähetysryhmä nuorille aikui-
sille ja opiskelijoille ke 29.9. 
klo 17, Karjasillan kirkko. Lä-
hetysryhmä hakee innokkai-
ta, kansainvälisyydestä ja lä-
hetystyöstä kiinnostuneita 
nuoria aikuisia ja opiskelijoita 
joukkoonsa. Lähetysryhmän 
kautta sinulla on hyvä mah-
dollisuus tutustua lähetys- ja 
kehitysyhteistyöhön ja toimia 
sen hyväksi. Ryhmän toiminta 
huipentuu kesällä 2011 järjes-
tettävään Namibian matkaan. 
Tule mukaan ensimmäiseen 
tapaamiseen kuulemaan lisää 
lähetysryhmän toiminnasta 

ja matkasta. Lisätietoa Paula 
Rosbacka p. 040 5752 714 tai 
Kimmo Kieksi p. 050 3105 001.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 9.9. ja 16.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho, jossa hil-
jennytään, keskustellaan ja 
toimitaan erilaisten teemo-
jen ympärillä.
Senioripäivä ma 13.9. klo 
11,  Heinäpään seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun, 4 €. Hopealankaker-
ho klo 12.15.
Raksilan kerho to 9.9. ja 
16.9. klo 12, hautajaishuo-
neisto. Hartaus ja keskuste-
lua ajankohtaisista sekä eri-
laisista teemoista.
Tarinatupa ke 15.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 9.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
eläkeläisten kerho to 9.9. ja 
16.9. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 16.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 puhelinnu-
merossa 08 5314 616. Nume-
roon voit soittaa kun olet 
yksin tai kaipaat kuunteli-
jaa, kun haluat puhua sinul-
le tärkeistä asioista  tai kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
eläkeläisten seurat to 9.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Linja-autoreitin aika-
taulut senioritoimintaa-il-
moituksessa. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 13.9. klo 13, Sara 
Wacklin koti. Kerhossa hiljen-
nytään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista yhdessä .
Seniorien laulupiiri to 16.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Harjoit-
telemme lauluja Kansanlau-
lukirkkoa varten. Kansanlau-
lukirkko on Pyhän Tuomaan 

kirkossa 19.9. klo 12. Muka-
na kanttorit Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Marjo Irjala. Kahvi-
tarjoilu.

Oulujoen seurakunta
 eläkeläisten kerho to 9.9. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
eläkeläisten kerho to 16.9. 
klo 14, Metsolanhovi. 

YLIKIIMInKI
Laulukerho to 16.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulukerho tarkoitettu kai-
kenikäsille. Ohjelmassa yh-
teislaulua ym. musiikkiin liit-
tyvää toimintaa Leo Rahkon 
johdolla.
Porinakerho ma 13.9. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 14.9. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
Työttömien leiri 18.–21.10., 
Rokuan leirikeskus. Etusijalla 
Karjasillan ja Oulujoen alu-
eella asuvat. Hinta 28 €, sisäl-
tää matkat, majoituksen täy-
sihoidolla sekä vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 24.9. Yhteisten seura-
kuntapalveluiden toimis-
toon p. 08 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
eläkeläisten leiri 4.–6.10. 
Rokualla. Leirin hinta on 
44 € sisältäen matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautuminen vii-
meistään 17.9. p. 08 3161 340 
(etusija Oulujoen seurakun-
nan jäsenille) tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 
Syysretki Hailuodon kirk-
koon 19.9. Lähtö Maikkulan 
kappelilta klo 11.15 ja paluu 
noin klo 17. Ilmoittautumiset 
pe 17.9. mennessä Riitta Piipol-
le p. 040 5833 035.

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

ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 9.9. klo 19 
katolisessa kirkossa,
Liisantie 2. 

Toimittaa isä 
Melvin Llabanes 
ja ekumeeninen 
työryhmä.

Oulun seurakuntien pyhäkoulut
Karjasillan seurakunta:
• Karjasillan kirkko su klo 10
• Kastellin kirkko su klo 10
• Maikkulan kappeli su klo 12
• Pyhän Andreaan kirkko  su klo 12
• Metsokankaan koulu ma klo 12.30, taidepyhis

Oulujoen seurakunta
• Huonesuon seurakuntakoti su klo 12
• Myllyojan seurakuntakoti su klo 12

Tuomiokirkkoseurakunta
• Heinätorin seurakuntakoti su klo 12

Tuiran seurakunta
• Kuivasjärven seurakuntakoti la 11.30
• Purjehtijantie 4, su klo 12
• Pyhän Luukkaan kappeli su klo 10
   sekä isoille että pienille oma pyhäkoulu
• Välivainion rukoushuone, Siirtolantie, 
   parittomina viikkoina pe klo 19
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Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanykerho ti 14.9. 
klo 10–12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kirkon alakerrassa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 14.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Tu-
le solmeilemaan fransupitsiä 
tiistaisin Myllyojan seurakun-
tatalolle. 
Aikuisten kuntopiiri ke 15.9. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Muut menot 

Raitin remmi to 16.9. klo 13, 
Maikkulan kappeli. Kaikille 
avoin kahvihetki Maikkulan 
kappelin takkahuoneessa. 

Kansainvälisyys
Tietoja kansainvälisen työn 
tapahtumista osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 12.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Perhekerhot 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
• Tiistaisin klo 10–11.30 Heinätorin seurakuntatalossa
• Torstaisin klo 10–11.30 Intiön seurakuntakodissa 

Karjasillan seurakunta
• Maanantaisin klo 10–11.30 Sarasuon 

monitoimitalolla 
• Maanantaisin klo 12–13.30 Pyhän Andreaan kirkolla 
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 Karjasillan kirkossa, 

Kastellin kirkossa, Kaukovainion kappelissa ja 
Maikkulan kappelissa 

• Keskiviikkoisin klo 10–11.30 Pyhän Andreaan 
kirkossa

Tuiran seurakunta
• Tiistaisin klo 9.30–11 Niittyaron seurakuntakodissa
• Keskiviikkoisin klo 9–10.30 Kuivasjärven 

seurakuntakodissa 
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 Pateniemen kirkossa, 

Rajakylän seurakuntakodissa, Pyhän Tuomaan 
kirkossa, Koskelan seurakuntakodissa 

• Torstaisin klo 9.30–11 Pyhän Luukkaan kappelissa 

Oulujoen seurakunta
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 (alk. 15.9.): Myllyojan 

seurakuntatalossa, Hintan seurakuntatalossa, 
Huonesuon seurakuntakodissa, Saarelan 
seurakuntakodissa, Heikkilänkankaan 
seurakuntakodissa ja Sanginsuun 
seurakuntakodissa.

• Torstaisin klo 12.30–14 (alk. 16.9.) Hönttämäen 
seurakuntakodissa

• Keskiviikkoisin klo 10–12 (alk. 15.9.) Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka 
seurakunnassa. Kerho alkaa yhteisellä 

hartaushetkellä. Hartauden jälkeen kahvitellaan, 
jutellaan, askarrellaan ja leikitään. 

Uusi lähetysryhmä hakee innokkaita, kansainvälisyydestä ja lähety-
styöstä kiinnostuneita nuoria aikuisia ja opiskelijoita joukkoonsa.

Lähetysryhmän kautta sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua lähetys- ja 
kehitysyhteistyöhön ja toimia sen hyväksi.

MATKA NAMIBIAAN KESÄLLÄ 2011
 - enemmän kuin pelkkä matka

Namibia on Afrikkaa aidoimmillaan ja lumoaa vastakohtaisuuksillaan. 
Reilun kolmen viikon aikana koet maan moni-ilmeisen luonnon, eläi-

mistön ja kulttuurin. Namibia on myös suomalaisen lähetystyön histori-
aayli 130 vuoden ajalta. Siksi matkamme on enemmän kuin vain pelkkä 
matka. Sen kautta osallistut konkreettisesti lähetystyöhön paikan päällä, 

kohtaat erilaisia ihmisiä ja tutustut heidän arkeen.

Tule kuulemaan lähetysryhmästä ja matkasta lisää  
Karjasillan kirkolle ke 29.9. klo 17 alkaen.  

 
Lisätietoa ja ilmottautumiset:  

paula.rosbacka@evl.fi tai kimmo.kieksi@evl.fi.

AFRIKKA KUTSUU
lähetysryhmän matkalle Namibiaan

äiti-lapsileiri 
1.–3.10. Juuman leirikeskuksessa

Luvassa on hyvää ruokaa, hiljentymistä, 
askartelua, laulua, leikkiä, ulkoilua ja lepoa 
sekä perhekirkko Käylän kirkossa ja vierailu 
Kiutakönkään luontokeskuksessa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 17.9. 
Marjaana Lassille p. 040 5747 108. Etusijalla 
opiskelijaäidit ja Karjasillan seurakunnan äidit 
lapsineen. 

Maksut aikuisilta 44 €, lapsilta 4–18-v. 30 € ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisaralennus on 25 %. 

DIAKOnIAn AJAnVARAUS 
TALOUDeLLISen TUen HAKeMISTA VARTen

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

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

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus maanantaina 
14.12. Ensimmäiset ajanvarukset ensi vuonna maanan-
taina 11.1. 

 

 

Senioritoimintaa 
seurakunnissa

Viime numerosta olivat jääneet pois 
tuomiokirkkoseurakunnan ja Karjasillan 
seurakunnan seniorien tapahtumat. 
Pahoittelemme tapahtunutta. Tässä vielä 
tietoja seurakuntien senioritoiminnasta:

TUOMIOKIRKKOSeURAKUnTA

Toiminta- ja keskustelukerho torstaina 9.9. ja 
16.9. klo 10.30 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Seurakuntakerho, jossa hiljennytään, 
keskustellaan ja toimitaan erilaisten teemojen 
ympärillä.
Raksilan kerho torstaina 9.9. ja 16.9. klo 12 
hautajaishuoneistossa. Hartaus ja keskustelua.
Senioripäivä maanantaina 13.9. klo 11 
Heinäpään seurakuntatalossa. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Mahdollisuus ruokailuun, 4 €. 
Hopealankakerho klo 12.15.
Sara Wacklinin seurakuntakerho ma 13.9. klo 13, Sa-
ra Wacklin -koti. Kerhossa hiljennytään ja keskustel-
laan ajankohtaisista asioista yhdessä.

KARJASILLAn SeURAKUnTA

eläkeläisten kerho torstaina 9.9. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
eläkeläisten kerho torstaina 9.9. ja 16.9. klo 13, 
Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho torstaina 16.9. klo 13.30, Kar-
jasillan kirkko

TUIRAn SeURAKUnTA

eläkeläisten seurat to 9.9. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Linja-auton reitti: klo 11.50 Hiidentien pysäkki 
- Järvitie, klo 11.55 Alppilan pysäkki, klo 12.00 
Tuiran kirkko, klo 12.10 Tuiran palvelukeskus, klo 
12.15 Koskelan palvelukeskus, klo 12.20 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, klo 12.25 Rajakylän 
seurakuntakoti, klo 12.30 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.35 Pateniemen kirkko-Raitotie, klo 12.40 
Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki) - Kaitoväylä, klo 
12.50 Pyhän Luukkaan kappeli. 
Seniorien laulupiiri to 16.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
Harjoittelemme lauluja Kansanlaulukirkkoa var-
ten. Kansanlaulukirkko on Pyhän Tuomaan kirkos-
sa 19.9. klo 12. Mukana kanttorit Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Marjo Irjala. Kahvitarjoilu.

OULUJOen SeURAKUnTA
eläkeläisten kerho to 9.9. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat. 
eläkeläisten kerho to 16.9. klo 14, Metsolanhovi. 

YLIKIIMInKI
Laulukerho to 16.9. klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Laulukerho tarkoitettu kaikenikäsille. Ohjel-
massa yhteislaulua ym. musiikkiin liittyvää toimin-
taa Leo Rahkon johdolla.
Porinakerho ma 13.9. klo 10, Vanhustentalon ker-
hohuone. 
Seurakuntakerho ti 14.9. klo 11, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 
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Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

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

9.–16.9.2010enot Oulussa 

elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Patrik Se-
bastian Huurinainen, Lila 
Sofia Karhula, Senni Elsa 
Maria Lupari.
Karjasilta:  Waltteri Matias 
Heikkinen, Petrus Pontus 
Peterinpoika Hyttinen, Ee-
vert Veli Hökkä, Alicia Mea 
Marjaana Ikonen, Man-
di Lynne Catalina Ilvesluo-
to, Lauri Atso Matias Jau-
la, Veera Sylvia Karhumaa, 
Onni Aatos Aukusti Koske-
la, Sofie Aada Annie Lehto, 
Nuutti Oliver Nikula, Lu-
mi Aino Johanna Norkola, 
Oliver Onni Antero Norko-
la, Aatos Eliel Tyni, Jasmii-
na Isabella Vikki.
Tuira: Helmi-Maaria Serafii-
na Haavisto, Silja Inkeri Har-
ju, Petrus Nikodemus Hen-
tilä, Eino Juhani Kekkonen, 
Taavi Leo Komulainen, Em-
mi Olivia Kurtti, Noah Se-
bastian Miettinen, Lucy 
Hannele Murtovaara, Oli-
via Lumi Sofia Määttä, Sa-
mi Saber Niskakangas, Ar-
no Frans Ilmari Röntynen, 
Aaron Ahti Mikael Siivikko, 
Joonatan Valtteri Tiitinen, 
Eeli Johannes Ilmari Viitala.
Oulujoki: Amalia Auroora 
Kainua, Emmi Kristiina Ka-
nervala, Katri Eveliina Keto-
la, Jerry Eevert Daniel Les-
kelä, Arran Juhani Smith.

Vihityt
Tuomiokirkko: Luukas Vilja-
mi Laurila ja Meimi Matilda 
Kiviniemi, Ristopentti Johan-
nes Jokelainen ja Laura Katja 
Emilia Hiltunen.
Karjasilta: Antti Olavi Lei-
nonen ja Hanna Mirjami 
Niskanen, Joel Artturi Tim-
lin ja Salla Riina Annuk-
ka Hintikka, Mikko Ante-
ro Heikkinen ja Heidi Maria 
Rudnäs, Perttu Mikael Mat-
tanen ja Anu Kaisu Haapa-
lainen, Petri Ilmari Johan-
nes Huovinen ja Hanna-Ma-
ria Ijäs, Petri Juhana Rahik-
kala ja Elisa Johanna Jaak-
kola, Rauli Ossi Olavi Pulli-
ainen ja Piroska Kéfer , Ti-
mo Tapio Alavahtola ja Ei-
la Kyllikki Korpivuoma, Vil-
le Matias Karhumaa ja San-
na Elina Illikainen.
Tuira: Aatos Antero Ran-
tanen ja Riitta-Liisa Bovel-
lan, Jarkko Juhani Koskela 
ja Ritva Anneli Nilivaara, Ju-
ho Tuomas Suomela ja Mir-
va Eveliina Järveläinen, Jus-
si Pekka Suomela ja Marian-
ne Sofia Pyykkö, Jussi Tuo-
mas Mattila ja Heli Maa-
rit Sytelä, Lauri Matias Jo-
ensuu ja Eveliina Auli Mar-
gareta Siitonen, Marko Ju-
hani Niemelä ja Niina Kris-
tiina Tervola, Matti Henrik 
Mäkelä ja Tuija Helena Ro-
tonen, Matti Juhani Leino-

nen ja Karin Mirjami Komu-
lainen, Mika Arto Mikkelä ja 
Kaisa Hannele Ahosalmi, Pa-
si Kristian Niinistö ja Sanna-
Maria Ikonen, Teemu Pette-
ri Karvonen ja Katina Maria 
Klemettinen.
Oulujoki: Markus Henrik-
ki Huhtinen ja Outi Susan-
na Pietikäinen, Toni Juhani 
Lahti ja Sofia Adalmiina Vil-
ponen.

Kuolleet
Tuomiokirkko:Aili Alli Lohi-
maa 88, Onni Kullervo Paro-
nen 92.
Karjasilta: Raili Ingeborg 
Forsén 84, Vilho Aukusti 
Penttilä 85. 
Tuira: Elvi Maria Heikonen 
s. Hoppari 89, Saimi Mart-
ta Katariina Heinonen s. 
Niemelä 102, Juho Jaakko 
Määttä 84, Timo Matias Po-
ranen 63. 
Oulujoki: Sisko Leila Finger-
roos s. Saarinen 63, Hilda 
Amanda Hytinkoski s. Ervas-
ti 90, Tauno Vilhelmi Kaup-
pinen 77, Aune Valpuri Kei-
nänen s. Koskela 80, Oskari 
Ponto 1 pv.

Seniorien 
laulupiiri 
torstaina 16.9. klo 13 
Tuiran kirkossa

Harjoittelemme 
lauluja 19. syyskuuta 
klo 12  Pyhän Tuomaan 
kirkossa pidetävää 
Kansanlaulukirkkoa 
varten. Mukana 
kanttorit Lauri-Kalle 
Kallunki ja Marjo 
Irjala. Kahvitarjoilu.

Lapsiperhe-
kyselyn palaute-

tilaisuus

torstaina 16.9. 
klo 18.30 Hintan 
seurakuntatalossa

Tornihuoneessa 
kerrotaan keväällä 
toteutetussa 
lapsiperhekyselyssä 
annetuista 
vastauksista. 
Samalla ideoidaan 
lapsiperheille 
suunnattavaa 
toimintaa Oulujoen 
seurakunnassa. 

Vauva-aamut
Vauva-aamua vietetään kerran kuukaudessa 
maanantaisin klo 10–12 Pyhän Luukkaan kappelissa 
ja Pateniemen kirkossa. 

Aamut on suunnattu perheen ensimmäiselle alle 
vuoden ikäiselle vauvalle ja hänen vanhemmalleen. 
Hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, hiljennytään 
ja tutustutaan maailmaan eri aistien kautta sekä 
kahvitellaan ja syödään piltit.

Teemat: 
13.9. Vauvat musisoivat 
18.10. Vauvojen iltapuuhat 
15.11. Vauvahieronta 
13.12. Vauvat joulun hämärässä 

Kumpaankin ryhmään otetaan 10 vauvaa 
vanhempineen. Ilmoittaumiset lastenohjaajille 
Pyhän Luukkaan kappelin ryhmään 
Teija Kokolle p. 050 5347 477 ja Pateniemen kirkon 
ryhmään Anu Hannulalle p. 044 3161 718. 
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eurakunnissa tapahtuu

Seurat 
Maunon 

muistoksi

En ole koskaan ennen ollut min-
käänlaisissa seuroissa. Siksipä 
tartuin innolla kutsuun osallis-
tua ensimmäistä kertaa järjes-

tettyihin Maunonpäivän seuroihin. 
Ensikertalaisena tuntui helpommal-
ta mennä mukaan johonkin uuteen, 
vaikka ennakkotietona kuulinkin, et-
tä seuroissa on aina sama kaava: terve-
tulosanat, laulua, puhe, laulua, puhe ja 
laulua. Koska seurat olivat Herättäjä-
Yhdistyksen isännöimät, laulut olisi-
vat körttien omia Siionin virsiä.

Saavuin paikalle hieman myöhäs-
sä. Kirkkoherra Jouni Heikkinen oli 
ehtinyt jo lausua tervetulosanansa, 
mutta ilokseni huomasin, että ruo-
ka oli vielä pöydässä. Koortilan leiri-
keskukseen kokoontuneen seuraväen 
hyväntuulisuus oli varmistettu tar-
joamalla ennen varsinaista koitosta 
maistuvaa lohikeittoa ja tuoretta ries-
kaa. Päälle nautittiin kakkukahvit.

Ensimmäisen seurapuheen sai pi-
tääkseen Esko Laukkanen. Hän ker-
toi laveasti illan päähenkilön Mag-
nus Rosendalin, tuttavallisemmin 
Maunon, elämänvaiheista. Täydel-
lä mahalla oli leppoisa kuunnella ta-
rinaa. Toisaalta, maha täynnä uni 
tuntui tulevan silmään helpommin. 

Tunne oli ilmeisesti sama muillakin, 
sillä osa kuunteli tarinaa silmät um-
messa. Niinpä Laukkanen jossain 
vaiheessa totesikin pilke silmäkul-
massaan, että hän alkaa ”viäntää sa-
voksi”, jos meinaisimme nukahtaa. 

Elämäntarinasta jäi mieleen kolme 
asiaa: Mauno Rosendal syntyi evan-
keliseen perheeseen, mutta löysi he-
rännäisyyden aikuisiällä tyttären-
sä kuoleman jälkeen. Hän asui talvet 
Oulussa ja kesät Muhoksella, ja ero-
si rehtorin virastaan, koska opetta-
janhuoneessa oli tullut kiistaa politii-
kasta. Tuolloin Suomi oli osa Venä-
jää. Sortovallan vuosina Rosendal oli 
passiivisen vastarinnan miehiä. Hän 
ei siis kannattanut väkivaltaisia toi-
mia, mutta ei myöskään hyväksynyt 
Venäjän sortoa. 

Kuulimme, että Maunoa muistel-
laan myös muualla. Maunon ja hä-
nen tovereidensa perustama Oulun 
suomalainen yhteiskoulu oli kaupun-
gin ensimmäinen yhteiskoulu. Tyttö-
jen ja poikien yhteinen opinahjo oli 
muita kouluja vapaamielisempi, ei-
kä sitä ollut suunnattu vain herrojen 
lapsille. Opinahjon nykyinen uskon-
nonopettaja Marja-Kaisa Heikkinen 
kertoi omassa puheessaan, että kou-

lussa sijaitseva Rosendalin patsas sep-
pelöidään joka Maunonpäivänä luku-
vuoden alkamisen kunniaksi. 

Illan viimeinen puhuja oli Oulujo-
en kirkkoherra Jouni Riipinen. Ro-
sendahlin sijaan hän keskittyi toisen 
vanhan herran olemukseen. Riipinen 
esitteli rippikoululaisilla piirrättämi-
ään kuvia Jumalasta. Niissä esiintyi 
kaukana oleva, mutta leppoisa vanha 
setä. Rosendalinkin tutkimaa kirkko-
isä Augustinusta siteeraten hän tote-
si: Jumala on jotain sellaista, jota em-
me tunne. 

Tilaisuuden päätteeksi laulettiin 
taas. Vaikka sävel oli erilainen – hi-
taampi ja hartaampi – kuin se, mi-
hin olen tottunut, sanat olivat tu-
tut: Kaikki, joissa Henki on, kiittä-
mään jo tulkohon! Sen jälkeen en-
simmäinen seurailtani oli takana. Li-
ki parituntinen paikallaan istuminen 
toi mieleen kouluajat, varsinkin kun 
tein myös muistiinpanoja. Uutta oli-
vat virret, jotka säväyttivät, vaikkei-
vat jääneetkään soimaan päässä. Sa-

nat tekivät vaikutuksen ajattomuu-
dellaan ja säveleenkin aloin päästä 
mukaan. Voisin laulaa niitä toisen-
kin kerran.

TEKSTI JA KUVAT: 
ELSI SALOVAARA

Körttiseuroja: Kempeleessä su 12.9. klo 
18.30 keskustan seurakuntakodissa, Py-
hännällä to 16.9. klo 13 palvelukoti Nes-
torissa, Oulussa su 19.9. klo 15 Karjasil-
lan kirkossa ja Limingassa ti 21.9. klo 19 
luontokeskuksessa. 

Oulujoen kirkkoherra Jouni Riipinen muistutti seuroihin 
kokoontuneita siitä, että me emme voi tietää, vain uskoa.

Mauno Rosendal teki elämäntyönsä Oulun suomalaisen yhteiskoulun 
opettajana. Herännäisyyden vahva vaikuttaja asui kesät Muhoksella.

Herännäisyyden vahva mies Mauno Rosendal 
syntyi 162 vuotta sitten. Opettajan ja 
suomalaisuusmiehen kunniaksi kokoonnuttiin 
seuroihin Maunonpäivänä Muhokselle.
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Kirkkoherranvirastos-
sa päivystys maanantai-
sin klo 9.30–12. Muina ai-
koina palvelu mobiilivaih-
teen kautta numerosta 
08 8100 565. 
Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun keskus-
rekisteristä p. 08 3161 300.

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

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
suljettu to 9.9.

Päiväkerhot Lukkarinkan-
kaan kerhohuoneella Tou-
kolantie 3. Joihinkin päivä-
kerhoryhmiin vielä vapai-
ta paikkoja. Tied. Siljalta 
p. 043 2111 916. Ryhmä 3 
A maanantaisin klo 12.30. 
Ryhmä 3 B tiistaisin klo 10 
ja 4 A klo 12.30. Ryhmä 4 
B keskiviikkoisin klo 10 ja 
sisarusryhmä A klo 13. 5-v. 
ryhmä torstaisin klo 10. Si-
sarusryhmä B perjantaisin 
klo 10. 
Kokkikerho aloittaa viikol-
la 37 klo 14 ryhmät A ja B 
vuoroviikoin, 16.9 aloittaa 
ryhmä A.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 
045 6381 973. 
Ystävyyden talo pe 17.9. 
klo 10–11.30 srk-talolla. Ai-
kuisten jutustelu- ja kah-
vittelutuokio. Tule mukaan 
miettimään yhdessä mitä 
haluamme!
Opiskelemme Raamattua 
ti 14.9. klo 18.30 srk-talos-
sa, "Opetuslapsi Pietari".
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet aloittaa syyskau-
den torstaina 23.9. klo 15. 
Jos olet noin 10–12-vuotias 
partiosta kiinnostunut poi-
ka, tule mukaan. Lisätietoa 
Maukalta p. 045 236 9094.
Vaaliasiaa: Valitsijayhdis-
tyksen perustamisasiakir-
joja voi noutaa virastosta. 
Perustamisasiakirjat liittei-

neen on palautettava 15.9. 
klo 16 mennessä. Ke 15.9 klo 
18 Vaalilautakunnan 2. ko-
kous kirkkoherranvirastossa.        
Siioninvirsiseurat su 19.9. 
klo 15 Marttiloilla Varjakas-
sa Rauhalankuja 18. 
Vanhojen kansakoululau-
lujen lauluilta ke 22.9. klo 
18.30 srk-talolla. Iltakahvit, 
kahviraha kuorotoiminnan 
hyväksi.
Haluatko pitää kotiseurat? 
Ota yhteyttä virastoon tai 
kirkkoherraan.

Rauhanyhdistys. Raamat-
tuluokka 5–6 lk Pe 10.9. Es-
kola ja 7–8 lk A&E Kämäräi-
nen. Seurat ja perheruokai-
lu su 12.9. klo 12 ry:llä. Päi-
väkerhot ry:llä: Ma 13.9., ke 
15.9. klo 17–18.30 ja ti 14.9., 
to 16.9. klo 17.30–19. Ke 15.9. 
klo 19 ompeluseurat S & A 
Viinikalla. 
Kastettu: Aura Valpuri Le-
pistö.
Kuollut: Elli Johanna Maija-
la s. Risto 85.

Piispantarkastusseurue yleisessä piispantarkastuksessa messun jälkeen. Vasemmalta pappisasessori 
Pekka Rehumäki, piispa Samuel Salmi, lääninrovasti Ilkka Tornberg ja notaari Jaakko Sääskilahti.

Lapsikuoron syyskausi alaa 
to 9.9. klo 17 srk-keskuksen 
isossa salissa, uusia laulajia 
otetaan vastaan klo 16.30. 
Kanttori Else Piilonen p. 040 
5818 974.
Rukouspiiri to 9.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C, Martti Heinonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
13.9. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. 
Lähetysilta ti 14.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Vieraana 
tasauslähetti Maarit Salmi-
kangas, joka kertoo sanoin 
ja kuvin Senegalin ja Mauri-
tanian tasauskohteista.
Raamattupiiri ke 15.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa Kirkkotie 10 
C. Luuk 24.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryh-
mä alkaa ke 15.9. klo 18 Pik-
ku-Vakkurilan vieraskamaris-
sa, Kirkkotie 10 C. Tiedustelut 
Heli Puuperä p. 040 5898 362. 
Syksyn aikana kokoonnutaan 
kerran kuukaudessa. Joulu-
kuussa on yhteinen tilaisuus 
mielenterveyskuntoutujille, 
omaisille ja läheisille.
nuorten avoimet ovet alka-
vat viikolla 37: Kellon srk-ko-
ti keskiviikkoisin klo 18-20, 
Martinniemen srk-koti keski-
viikkoisin klo 18–20 ja Vakku-
rila torstaisin klo 17.30–19.30.
Perhekerhot: Jokelan van-

halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodilla 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodilla perjan-
taisina klo 9.30–11 ja Vakku-
rilassa kirkonkylällä perjan-
taisin klo 10–11.30.  
Vapaaehtoistyön perus-
koulutusta, kokoontumiset 
pe 8.10. illalla, la 9.10. ja la 
16.10. Järjestöjen ja seura-
kunnan vapaaehtoistoimin-
taa esitellään ti 12.10. Lisä-
tietoja www.vareskeskus.fi 
tai p. 044 786 8882.
Missiokerho eli alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetyskerho 
perjantaisin klo 15 Puttaan Tu-
vassa, Kirkkotie 10 C. Askarte-
lua, leikkiä, Raamattuun ja lä-
hetystyöhön tutustumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12-
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Tuvan kä-
velijät torstaisin klo 12, tule 
mukaan lenkkeilemään.
Kellonkartanon toimintaa: 
Naisten päivät 11.–12.9, Kar-
tanon kirkko su 12.9. klo 13.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: Raamat-
tuluokka pe 10.9. klo 18.30 
ry:llä. Jumalanpalvelus su 
12.9. klo 10 kirkossa. Seu-
rat su 12.9. klo 17 ry:llä. Lau-
luseurat ke 15.9. klo 18.30 
Saana ja Johannes Jokelal-
la, Enontie 8. Kello: Huu-
tokauppaompeluseurat pe 
10.9. klo 18.30 ry:llä. Jokiky-
lä: Toimintakauden avajai-

set pe 10.9. klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokkalaisten ret-
ki Kuusamoon 10.–12.9. Py-
häkoulut su 12.9. klo 12 Ase-
ma e. Kari Kaunisto, Asema 
p. Jarno Vänttilä, Keskikylä 
Jorma Leskelä, Vänttilänperä 
Marko Lahtinen, Taipaleen-
kylä Sampo Saarijärvi. Seurat 
su 12.9. klo 16 ry:llä. Päivä-
kerhot ti 14.9. ja ke 15.9. klo 
17.30–19 ry:llä.
Kastettu: Elias Henry Ka-
denius, Petteri Aarre Tapio 
Vähäkangas, Oiva Vili Ka-
ri Vaskuri, Ira Maisa Linnea 
Saarela, Milla Alina Alakärp-
pä, Manuel Väinö Kustaa 
Turpeinen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Ahti Tapani Halonen ja Mar-
ja Leena Toppi, Kari-Pekka 
Laukka ja Sanna Johanna 
Räisänen, Jani Juhani Pigg ja 
Mari Tuulikki Hintikka.
Kuollut: Jukka Tapio Luuk-
konen 76.

H A U K I P U TA A n  S e U R A K U n n A n 

K e R H O T 
T Y T ö I L L e  J A  P O J I L L e  2 0 1 0 - 2 0 11

Koulun 

liikuntasalissa
 

avoin 

perhevuoro 

perjantaisin klo 

10–11.

Seurakuntavaalien 
vaaliluettelo 
nähtävillä kirkko-
herranvirastossa ma 
6.9. ja ti 7.9. klo 12–16.

Keskiviikkona 15.9. 
ei päiväkerhoa 
eikä päiväpiiriä. 
Työntekijät 
ovat rippikoulu-
koulutuksessa.

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto 

kirkon sakastissa 
tiistaisin klo 9–10.

Saarenkartanon hartaus 
to 9.9. klo 14.30, Kaunakau-
pungintie 1.
Saaren Sirkut to 9.9. klo 
16.30 kirkolla.
Kirkkokuoro to 9.9. klo 
18.30 kirkolla.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.9. klo 14.30 Saaren-
kartanossa, puhujana Jukka 
Kolmonen.
Kaverikerhon syysretki    
Koppalakkien kodalle to 
16.9. Lähtö kirkolta klo 10.
Saaren Sirkut to 16.9. klo 
16.30.
Kirkkokuoro to 16.9. klo 18.30.
Kuollut: Jorma Kalevi Karti-
mo 69.

Valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjojen 
lomakkeita liitteineen 
on saatavana kirkko-
herranvirastosta ma-pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17. 
Valitsijayhdistyksen pe-
rustamisasiakirja liittei-
neen on annettava valit-
sijayhdistyksen asiamie-
hen tai tämän varamie-
hen toimesta viimeis-
tään 15.9.2010 ennen 
klo 16 kirkkoherranvi-
rastoon Kirkkotie 10 A.

Wirkkula (Kirkkotie 10D) tyttöjen kok-
kikerho 7–12-v. ma klo 17–18.30, poiki-
en kokkikerho 7–12-v. ke klo 18–19.30
Kellon seurakuntakoti (alakerta) tyttö-
jen kokkikerho 7–9-v. ma klo 17.30–19, 
tyttöjen kokkikerho 10–12-v. ti klo 17–
18.30, poikien kokkikerho 7–12-v. to klo 
17.30–19.
Martinniemen srk-koti tyttökerho 
7–12-v. ti klo 18–19, tyttöjen kokkiker-
ho 7–12-v. to klo 17.30–19, poikien kok-
kikerho 7–12-v. ma klo 18–19.30
Martinniemen koulu poikien liikunta-
kerho 7–12-v. to klo 16.30–18, tyttöjen 
ja poikien liikuntakerho 5–6 lk pe klo 
17–18.30
Parkumäen koulu sekakerho tytöille ja 
pojille ti klo 17–18
Länsituulen koulu poikien liikuntaker-
ho ma klo 16–17
Kirkonkylän koulu poikien liikuntaker-
ho 7–12-v. ke klo 16–17.30
Hietalanmäen koulu tyttökerho 7–12-v. 
to klo 17.30–18.30
Aseman koulu poikien liikuntakerho 
ke klo 17–18.30
Jokikylän koulu tyttökerho (kerhoon 
otetaan max. 15 hlö) ti klo 17–18, poiki-
en liikuntakerho ke klo 17–18.30
Takkurannan koulu tyttöjen liikunta-
kerho ti klo 16–17, poikien liikuntaker-
ho ti klo 15–16

Ahmakujan kerhotila sekakerho tytöil-
le ja pojille to klo 18–9.30
Lapsikuoro tytöille ja pojille 7–13-v 
seurakuntakeskuksessa (iso sali) to klo 
17–18. Aloitus to 9.9. klo 17, uusia laula-
jia otetaan klo 16.30. Kanttori Else Pii-
lonen p. 040 5818 974
Missiokerho pe klo 15 Puttaan tupa 
(Kirkkotie 10 C). Alakouluikäisille tytöil-
le ja pojille. Askartelua, leikkiä, Raamat-
tuun ja lähetystyöhön tutustumista.
Muutokset kerhoajoissa ja paikoissa 
ovat mahdollisia!

Kokkikerhoihin on ennakkoilmoittau-
tuminen 10.–18.9. www.alakkonää-
mua.fi sivustojen kautta. Kokkikerhoi-
hin sopii max 10 lasta/kerho.  Kokkiker-
hojen tarvikemaksu on 15€ / lapsi syk-
syltä ja 15€ / lapsi keväältä.
Muihin kerhoihin ilmoittaudutaan 
paikan päällä kerhossa. 

Kerhot alkavat viikolla 38, viimeinen 
kerhoviikko syksyllä on viikko 48. Syys-
lomaviikolla 43 ei ole kerhoja. Kevät-
kaudella kerhot jatkuvat viikolla 2. Tyt-
tökerhoista vastaa Ulla Nyyssönen p. 
0400 766 603 ja poikakerhoista Pekka 
Rintamäki p. 040 5436 960, sähköpostit 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Pas i  W id g r e n /  w w w.sxc . hu
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kirkkoherranvirasto avoin-
na ma-ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Herännäisseurat su 12.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot kokoontuvat: 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ti, ke klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.30–11 perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen. Vanhassa pappilassa ke 
ja to klo 9.30–11, Kirkonky-
län srk-kodilla ke klo 9.30–
11 ja Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa ti ja pe klo 9.30–11. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15–16 ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa per-
jantaisin klo 15–16. Lisätie-

dot ja ilmoittautumiset Eija 
Savolainen p. 040 7790 337.
Askeleet on työikäisten 
lauluryhmä, joka haluaisi 
kasvaa kuoroksi. Laulamme 
uudempia hengellisiä laulu-
ja kolmi-neliäänisesti. Har-
joitukset ovat säännöllisen 
epäsäännöllisesti perjantai-
sin kirkonkylän seurakunta-
kodilla klo 18.30. Tule mu-
kaan laulamaan! Lisätiedot 
kuoronjohtaja Eija Savolai-
nen p. 040 7790 337.
Kirkkokuoro ke 15.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 16.9. 
klo 13.
naisten raamattupiiri aloit-
taa syyskauden to 23.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Tervetuloa ja uudet ja 

entiset piiriläiset. Lisätietoja 
Anneli Markkaselta p. 040 
5106 307.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
”Veikon valinta” arkisin klo 
9-14 Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Syksyn aloi-
tus 20.9.
nuoret: Nuorisotyön syys-
avaus pe 10.9. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Raamis ke 15.9. klo 18 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
ilta to 16.9. klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. Nuorten peli-
vuoro ti klo 16.30 Kirkonky-

Kuorot: Kirkkolaulajain aloi-
tus ke 15.9. klo 18 srk-talolla. 
Tähdet, aloitus to 16.9. klo 
16–17 srk-talolla.
Cross stitch -Illanvietto pe 
10.9. klo 18 Vanamossa Tu-
poksessa kaikenikäisille. Mu-
siikkia, rukousta ja yhdessä-
oloa. Lapsille omaa ohjel-
maa.
Ystävärengas ma 13.9. klo 
12 seurakuntatalossa. Syys-
tunnelmissa mukana Maisa. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 14.9. klo 12–13.30 mielen-
terveyskuntoutujille Vintillä, 
Pappilan pihapiirissä. Muka-
na psykologi Antti Korhonen. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille 15.9. klo 12 seurakunta-
talolla. Mukana Leena Lep-
päluoto.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
15.9. klo 18.30 lähetysvintillä.
Hartaus to 16.9. klo 13 Niit-
typirtillä ja 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
nuorisotyö: ti 14.9. ISO kii-
tos srk-talolla klo 18 tänä 
vuonna isosina toimineille.
nuorten lähetysvintti ke 

15.9. klo 17–18.30.
Perhekerhot ti 14.9. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 15.9. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Rippikoulutyö: Vuoden 2011 
rippikoulujen ilmoittautu-
miskortin palautus koulul-
le tai kirkkoherranvirastoon 
10.9. mennessä. 
Tupoksen olohuone ke 15.9. 
avoinna klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Syyskauden ava-
jaiset, ohjelmaa aikuisille ja 
lapsille. Mukana Maisa Hau-
tamäki, Kyllikki ja Eero Väy-
rynen.
äitiverkkoryhmä to 16.9. 
klo 13–15 Tupoksen Vana-
mossa. "Äitinä lakeudella –
mihin olen tullut" Ohjaajina 
Tk, psykologi Laila Vainio ja 
diakonissa Maisa Hautamä-
ki. Lastenhoito järjestetty. 
Muista ilmoittautua Maisal-
le p. 044 7521 227.
Rippikoululaisten vanhem-
painilta to 16.9. klo 18 srk-
talolla.
nuorten Rover-eräleiri yh-
dessä partiotyön kanssa 17.–
19.9. Hossassa. Hinta noin 35  
euroa riippuen lähtijöiden 
määrästä. Lisätietoja Makel-
ta p. 044 7521 223 tai Katril-
ta p. 044 7521 236.
Diakoniatoimistot: Ajanva-
raus keskustelulle tai koti-
käyntipyynnöt: Kirkonkylä 
diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226. Tupos dia-
konissa Maisa Hautamäki, p. 
044 7521 227 ja Nita Nahka-
la torstaisin klo 9–11, p. 08 
5522 870.

Rauhanyhdistys: Sisaril-
ta to 9.9. klo 19 ry:llä. Raa-
mattuluokka (7–8) pe 10.9. 
klo 18.30 ry:llä ja nuorte-
nilta Marja ja Jari Tuunasel-
la. Raamattuluokka (5–6) la 
11.9. klo 18.30. Seurakunta-
päivä su 12.9. klo 13 ry:llä ja 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Partio: Su 12.9. kirkkopalve-
lussa Ruusunmarjat. Ma 13.9. 
Akela kokous. Ti 14.9. Ala-
temmeksen partiotoimin-
ta käynnistyy Liisanlinnassa, 
Lännentie 84A, Alatemmes 
klo 17–18.30. Karhunpennut, 
7–9-vuotiaat tytöt ja pojat. 
Karhut 10–11-vuotiaat pojat 
sekä Kanervat 10–11-vuoti-
aat tytöt. Uudet partiolaiset
tervetuloa. Ke 15.9. Make 
päivystää partiotoimistossa 
klo 16–17.30. To 16.9. Piisa-
mi- ja Variksenmarjavartiot 
10–13-vuotiaat tytöt ja po-
jat, Tupoksen koulun veis-
toluokassa klo 16–17.30. Pe-
su 17.–19.9. Rover 10 tarpoji-
en, samoajien, vaeltajien se-
kä muidenkin nuorten ret-
ki Hossaan. Mukaan pääsee 
14 vuotta tämän vuoden ai-
kana täyttävät. Tarkemmat 
tiedot retkestä löytyy lip-
pukunnan kotisivulta www.
niittykarpat.fi. Ilmoittautu-
minen Makelle 14.9. men-
nessä tekstiviestillä p. 044 
7521 223. Viestiin nimi, mo-
nesko rover, kalastaako, me-
looko, ketä kuuluu ryhmään. 
Su 19.9. kirkkopalvelussa Ka-
nervat.

län koululla.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Päiväkerholaisten retki 
(myös esikouluryhmä) liiken-
nepuistoon la 11.9. klo 12–
13.30. Seurat su 12.11. klo 16 
ry:llä. Sisarilta ke 15.9. klo 
18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.9. klo 19 
Heli ja Mikko Paasolla, Pel-
lontaus 3, Timo Liikanen. 
Leirikeskusilta ja seurat su 
12.9. klo 16 ry:llä, Alpo Ojala.
Kastetut: Aleksis Kasimir Ki-
velä, Joni Veikko Artturi Tiik-
kaja, Frans Eevert Määttä, 
Oiva Aarni Teppo, Eetu Kris-
tian Pelttari, Joachim Natha-
niel Riikola, Ellen Lumia Vil-
jamaa, Kosti Aleksi Kokko-
nen, Konsta Olavi Kivelä, Ri-
ko Elmeri Mäntyranta, Tee-
mu Herman Penttilä, Anni 
Emilia Enqvist.
Vihitty: Tuomas Juhani 
Loukkola ja Anu Ida Katarii-
na Niemelä. Juha Tapio Iso-
saari ja Annika Maria Kla-
puri.

w w w.sxc . hu
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 9.–16.9.2010

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

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

ke 14–17
pe 10–13

Kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos
ma-pe klo 9–13, 
ke myös klo 16–17

Hartaus to 9.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 9.9. klo 14 Vire- 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Virsilaulut ma 13.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaus ti 14.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 14.9. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Jouni 
Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
14.9. klo 17 srk-talon kap-

pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 15.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 16.9. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Lähetystyö: Oulun hiippa-
kunnan lähetysseminaa-
ri ”Tuulena ja tuulettaja-
na” la 25.9. klo 9–15 Kiimin-
gin srk-keskuksessa (Kirkko-
tie 6). Lähetysseminaari on 
tarkoitettu vapaaehtoisille, 
luottamushenkilöille ja kai-
kille kiinnostuneille. Ilmoit-
tautuminen lähetyssihteeril-
le to 16.9. mennessä p. 040 
5629131.

Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 12.9. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 

torstaisin klo 11–12.15, seu-
raavat kerrat 9.9. ja 16.9. 
Kansainväliseen Hermes-ryh-
mään otetaan uusia, vähin-
tään 17 vuotta täyttäneitä 
nuoria mukaan. Tarkempia 
tietoja Rainerilta. Gospel-
lauluryhmään otetaan uusia 
laulamisesta kiinnostuneita 
sekä säestystaitoisia nuoria 
toteuttamaan mm. nuorten 
iltakirkkoja. Tied. nuoriso-
työnohjaajat Rainer Väänä-
nen p. 040 5851 057 ja Tuula 
Väänänen p. 040 5246 534. 
Rippikoulut: Rippikouluinfo 
ke 15.9. klo 17.30–18.30 seu-
rakuntatalossa. Kaikki v. 2011 
rippikoululaiset mukaan.
Partio: Partion syyskauden 
aloitus ja ilmoittautuminen 
ti 14.9. klo 18–19 srk-talon 
yläkerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 9.9. klo 19.30 lapsi- ja 
nuorisotyön virkistysilta Lai-
tasaaren ry:llä. Pe 10.9. klo 
19 kotiraamattuluokka kai-
kille: kirkonkylä & Anttila 
E. ja K. Kyllönen, Korivaara 
Männikkö, Pälli A. ja A. Tas-
kila, Suokylä H. ja K. Tiiro-
la. La 11.9. klo 19 nuorten il-
ta Laitasaaren ry:llä. Su 12.9. 
klo 14 seurat ry:llä. Ma 13.9. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. To 16.9. klo 19 ko-
tiseurat Sisko ja Aarre Pitkä-
sellä.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 9.9. klo 18.30 Muhok-
sen ja Laitasaaren ry:n yhtei-
nen keskusteluilta ry:llä. Pe 
10.9. klo 18 raamattuluok-
ka Louhisalmi, Ritolantie 
40. Klo 19 veljesilta ry:llä. 
La 11.9. klo 19 nuorten ilta 
ry:llä. Su 12.9. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Österberg, 
Päivärinteenpolku 6, Laita-

saari Tölli, Mettäperäntie 
75, Huovila Kakko, Mäkelän-
kuja 12. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 14.9. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. Ke 15.9. klo 18–20 raa-
mattuluokka ry:llä. 
Kastetut: Joose Aukusti Lo-
hilahti, Luukas Ukko Iiva-
ri Onnela, Ninni Mira Maria 
Syvävirta, Eevert Olavi Pyyk-
könen.

TeRVeTULOA 
KYLäKAMARILLe!
        
ma-ke klo 11–14
Pappilantie 28

Maanantaisin vohveleita ja Terveyspointti 
päivä, mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen  

Keskiviikkoisin Käsityökökkä

Parittomina viikkoina keskiviikkoisin 
Lauluhetki klo 12

Teematiistai 14.9. klo 12 Anneli Lehtikangas 
kertoo uusimmasta satukirjastaan

Hartaus  ke 15.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi. 
Seurakuntakerho to 16.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, Päi-
vi Pulkkinen.
Herännäisseurat su 12.9. klo 
18.30 keskustan seurakunta-
koti, Kirkkotie 13, Kempele.
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 toimitalolla. 
Huomaa muuttunut paikka. 
Päiväkerhot ovat aloitta-
neet toimintansa Vattukujal-
la, Repussa ja Salonpäässä.
Pyhäkoulut aloittavat toi-
mintansa su 12.9. klo 12, Re-

pussa ja Salonpäässä. 
Reppu pe 17.9. klo 18–23. 
Tarjolla on iltapalaa, pelejä, 
musisointia tai voit ihan ol-
la vaan! 
Varkkari ma 13.9. klo 15–17 
Repussa. Varkkari on tarkoi-
tettu 7–12-vuotiaille. Siel-
lä voi syödä välipalaa, pela-
ta, soitella, tehdä läksyjä, tai 
ihan olla vaan. 
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 36 ja 37. Ker-
hoissa jaetaan tiedote kou-
lujen kautta kaikille oppilail-
le. Kerhot kokoontumisaikoi-
neen löytyvät myös seura-
kunnan Internet-sivuilta.
Salonpään ry: Seurat su 

12.9. klo 16 ry:llä Jaakko Kal-
takari, Lauri Karhumaa. Ko-
dinilta la 25.9. klo 18 ry:llä, 
alustus Kalle Laivamaa.
Kirkonkylän ry:  Äitien ja isi-
en virkistyspäivä la 11.9. klo 
18.30 Umpimähkässä, ”Mi-
nä annan tulevaisuuden ja 
toivon”, Markku Seppänen. 
Seurat su 12.9. klo 16 ry:llä, 
Hannu Kallunki, Toivo Määt-
tä. Myyjäistavaroiden vas-
taanotto ja ruokailu pe 17.9. 
klo 17 ja myyjäiset klo 18.30. 
Seurakuntailta su 19.9. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Julia Anna-Liisa 
Kurikka.

Syksyn kuorotoiminta 
käynnistyy 15.9. Lapsi-
kuoro klo 17 seurakunta-
talossa ja kirkkokuoro klo 
18.30. Molempiin kuoroi-
hin otetaan uusia laulajia. 
Tiedustelut Ossi Kajava p. 
040 5470786.

70-VUOTIAAT!

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävien  
oulunsalolaisten syntymäpäivä juhla su 
12.9. Messu kirkossa klo 10 ja sen jälkeen 
syntymäpäiväjuhla seurakuntatalossa. 
Täytekakkukahvit.

Olet tervetullut puolisosi ja ystäväsi kanssa. 

Järjestää seurakunnan diakoniatyö
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Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

KeSTILä
Ompeluseurat pe 10.9. klo 
19 ry:llä. 
70- ja 75-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhlat su 12.9. srk-
kodissa, alkaa klo 12 mes-
sulla. 
Seurat su 12.9. klo 13 Pihla-
jistossa.
Seurat su 12.9. klo 19 ry:llä, 
Pentti Jäntti.
Kirkkokuoro to 16.9. klo 19 
srk-kodissa. 

Seurakuntakerho pe 17.9 
klo 10 srk-kodissa. 
Varhaisnuorten toiminta-
päivä la 18.9. klo 9–12 ker-
hokodissa. Ennakkoilm. viim. 
16.8. Sirkku Palolalle p. 040 
742 7669.
Kestilän ja Pyhännän 5 
-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhlat su 19.9. alkaa klo 12 
perhekirkolla Kestilän srk-
kodissa. Ilmoittautumiset 
viim. 13.9. Sirkku Palolalle p. 

040 742 7669.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 14.30, 
perhekerho joka toinen kes-
kiviikko alk. 15.9. klo 14.30 
kerhokodissa. 
Kuollut: Timo Erkki Leino-
nen 74, Hilkka Sofia Kitin-
prami 69.

PIIPPOLA
Veteraanien lauluryhmä to 
9.9. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 14.9. klo 
12 Väinölässä. 
Varhaisnuorten kerho ti klo 
16 srk-kodissa. 

PULKKILA
Raamattuluokka pe 10.9. 
klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 12.9. klo 11 ja 
seurat klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 15.9. 
klo 12 srk-talossa. 
ehtoollishartaus pe 17.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 17.9. klo 
19 ry:llä.
Jaakko Löytty & Tre, kon-
sertti, su 26.9. klo 18 Pulk-
kilan kirkossa. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €. Järj. Pulkkilan 
kappelineuvosto.
Kerhot: Perhekerho ma 20.9. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to klo 16, päiväkerho pe klo 
10 srk-talon kerhohuoneessa. 
Kastettu: Jasmin Eevi Tah-
vola.
Kuollut: Helga Esteri Ranta-
la 63.

PYHänTä
Lauluseurat pe 10.9. klo 19 
Raija ja Sulo Kautolla. 
nuorten keskusteluilta la 
11.9. klo 19 ry:llä, aiheena 
Muutto kotoa.
70- ja 75-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhlat su 12.9. Juh-
lat alkavat klo 10 messulla 

Hartaus pe 10.9. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
nuoret: Isoskoulutus la 11.9. 
klo 10–15 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ti 14.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
14.9. klo 19 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kokouksen asialuette-
lo on nähtävänä khranviras-
ton ilmoitustaululla khranvi-
raston aukioloaikana. Kirk-
kovaltuuston kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja muutok-
senhakuohjeineen on nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa 
15.9.–14.10.
Hartaus to 16.9. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Varhaisnuoret:  Alakoulu-
ikäisten kerhot syksyllä: tiis-
taisin klo 16–18 Tyrnävän srk-
talon kerhohuoneessa ja kes-
kiviikkoisin klo 16–18 Murron 
kerhotilassa, Kauttaranta 12 
A 2.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 12.9. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.9. klo 19 
Paasolla, Pellontaus 3. Leiri-
keskusilta ja seurat su 12.9. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Joel Antero Havia, 
Emma Linnea Hyväri, Oula 
Santeri Satomaa.
Avioliittoon vihitty: Ville 
Heikki Eemeli Kälkäjä ja Mi-
selle Mirjami Nissilä.
Kuollut: Jouko Aaro Oravai-
nen 67.

Suomalainen messu 
su 12.9. klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Leila 

Ikonen, Sari Pahkala piano, Lakeuden laulua 
joht. Pentti Korkiakoski. Kirkkokahvi srk-talolla. 

Kirkkokuljetus Temmekseltä.

Jaana Pöllänen, laulu, Ville Uusitalo, piano ja kitara. Ohjelmistoon sisältyy  vir-
siä, hengellisiä lauluja ja gospelia sekä pieniä omakohtaisia tarinan palasia ih-
misen matkasta Jumalan kämmenellä.

nuttuprojekti 
käynnistyy Tyrnävällä

- Oletko kiinnos-
tunut neulomi-
sesta tai haluaisit-
ko oppia?
- Haluaisitko aut-
taa vastasyntynei-
tä vauvoja Etiopi-
assa tai muualla 
Afrikassa?
Jos vastasit  myön-
tävästi, tule torstaina 23.9. kello 17 Tyrnävän seura-
kuntatalolle, jossa käynnistellään nuttujen neulomis-
projektia.
Tarkoituksena on neuloa nuttuja, jotka lähetetään 
vastasyntyneille afrkkalaisille vauvoille. Nuttujen te-
keminen on helppoa, joten kenenkään ei tarvitse pe-
lätä, ettei osaisi. Ja niitä varten, jotka kokevat olevan-
sa huonoja neulojia, ovat nuttuprojektiin lupautu-
neet ohjaajiksi Jaana Supperi ja Seija Tolonen. 
Jos haluat nuttujen neulomisesta lisää infoa niin kat-
so netistä http://www.tuppurainen.fi/blogit/catego-
ry/nuttu/.
Seurakunnan lähetystyö kustantaa nuttulangat ja 
postituskulut Afrikkaan.

TULEHAN MUKAAN HYVÄN ASIAN PUOLESTA JA OTA 
NAAPURIKIN MUKAASI!

kirkossa ja jatkuvat srk-ta-
lossa. Juhlassa mukana lap-
sikuoro. 
Hartaus su 12.9. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 12.9. klo 16 ry:llä, 
Jukka Tölli ja Petri Silver. 
Seurakuntakerho ke 15.9. 
klo 12 srk-talossa. 
Diakoniapiiri ke 15.9. klo 18 
Sirpa ja Jukka Arbeliuksella 
kirkonkylällä. 
Virsihetki to 16.9. klo 10.30 
Nestorissa.
Siioninvirsiseurat to 16.9. 
klo 13 Nestorissa.
Lauluseurat pe 17.9. klo 
18.30 Kirsti ja Markku Ervas-
tilla. 
Varhaisnuorten toiminta-
päivä Pyhännällä la 18.9. 
klo 13–17. Ennakkoilm. viim. 
16.8. Sirkku Palolalle p. 040 
742 7669. 
Pyhännän ja Kestilän 5 
-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhlat su 19.9. alkaa klo 12 
perhekirkolla Kestilän srk-
kodissa. Ilmoittautumiset 
viim. 13.9. Sirkku Palolalle p. 
040 742 7669.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17.30, veteraanikuoro to klo 
12, lapsikuoro to klo 16.30. 
Kirkkokuoro aloittaa 16.9. 
klo 18. Lisää laulajia toivo-
taan mukaan kuoroihin. 
Nuoret aikuiset myös mu-
kaan laulamaan! 
Kerhot: Päiväkerhot pe klo 
11 srk-talon kerhotilassa ja 
ke alk. 15.9. klo 13 Tavas-

tkengän koululla. Puuhaker-
ho (eskarit ja 1.–2. luokka-
laiset) to alk. 9.9. klo 12.15–
13.15. alakoulussa ja varhais-
nuortenkerho (3.–6. luokka-
laisille) to alk. 9.9. klo 14.30–
16 srk-talon kerhotilassa. 
Perhekerho ti 14.9. klo 10 
kerhotilassa.
Kuollut: Asko Juhani Tossa-
vainen 60.

RAnTSILA
Syöpäkerho ke 15.9. klo 
12.30 srk-talossa.
Arkipyhäkoulu to 16.9. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
eU-ruuan jako pe 17.9. klo 
14–15 Nuppulassa. Jakope-
rusteena taloudelliset syyt.  
Myyjäiset pe 17.9. klo 18.30 
ry:llä, järjestäjänä Lumijoen 
Rauhanyhdistys. 
Lapsikuoro Stellat ke klo 15 
srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 sekä tyttökerho ma klo 
13.15 (eskarit ja 1.–2. -luok-
kalaiset) ja klo 15.30 (3.–7. 
-luokkalaiset) Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot ti klo 
14.30 Mankilan koululla ja ke 
klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Kastettu: Antton Juho Pek-
ka Marttila ja Aaron Lauri 
Jaakko Marttila.
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K I n O K U L M A

Mika Kaurismäen dokument-
ti Vesa-Matti Loirista alkaa 
ja päättyy Eino Leinon ru-
noon Lapin kesä. Loiri lau-

laa sen alussa kirkkokonsertissa ja lo-
pussa veneessään Inarinjärvellä. Runo 
virittää katsojan Veskun tunnelmaan 
ja sen keskeiseen ajatukseen elämän 
hauraudesta ja sen päättymisestä.  

Vesku kertoo, kuinka hänen jalka-

Milloin mittani on täysi?
pallopelissä saamansa vamma sai hä-
net sairaalassa käymään dialogia it-
sensä kanssa. Hän oli jo valmis hau-
taan miettiessään, onko minun mitta-
ni jo täysi.  

Kuvaava Loirin julkisuuskuvalle on, 
että iltapäivälehdet Kaurismäen eloku-
van ensi-illan jälkeen olivat lööpeis-
sään valmiit siirtämään Loirin mene-
tettyjen taiteilijoiden pantheonille.

Dokumenttina Vesku on rakenteel-
taan yllättävän tavanomainen. Se ei ir-
toa puhuvien päiden rakenteesta toisin 
kuin muut tänä vuonna ensi-iltaan tul-
leet dokumentit.  Ohjaaja luottaa Loi-
rin karismaan, joka paradoksaalisesti 
vain kasvaa miehen ulkoisen olemuk-
sen muuttuessa turvonneeksi, jalkojen 
tuskin kantaessa ruhon painoa. Loirin 
esiintyminen Provinssirockissa kertoo, 
kuinka nykynuoriso ottaa avosylin vas-

taan vanhan taiteilijan tuskin muistaen 
häntä koomikkona.

Loiri on puhuessaan voimakkaas-
sa lähikuvassa, joka paljastaa pienet-
kin mielenliikahdukset. Hänen lähi-
piirinsä, entiset vaimot ja lapset, äiti ja 
työtoverit kuvataan etäältä kuin Loirin 
elämän katsojina. Sieltä ei tule mitään 
dramaattisia paljastuksia Loirin henki-
lökohtaisesta elämästä. Hannele Lauri 
on heistä avoimin.  Hän kertoo ristirii-
taisesta taitelijasta, jota ohjasivat työ ja 
libido. Asian vahvistaa Loiri itse.

Kaurismäen taiteilijakuva on siinä 
mielessä perinteinen, että se vahvistaa 
käsitystä julkisen kuvan ja henkilö-
kohtaisen elämän ristiriidasta. Ohjaa-
ja käyttää Peter von Baghin henkilö-
dokumenteista tuttua keinoa, jossa te-
levision ja elokuvien antama kuva Loi-
rista käy vuoropuhelua hänen intiimi-

en tunnustustensa kanssa. Synkiste-
lyyn ja itsesääliin Loiri ei ala. Elämäl-
lä on hintansa.  

pENTTI KEJONEN

Vesku (Suomi 2010) 
Ohjaus: Mika Kaurismäki
Pääosissa: Vesa-Matti Loiri, Lily Loiri, Jenni 
Loiri, Joonas Loiri, Lenita Airisto

Hulluja nuo roomalaiset. Tai 
toimittajat, ihan kuinka vain. Kuka 

hullu ehdokkaaksi tahtoisi? 
Tai toisaalta, ruvetkaa vain ehdolle 
ja pankaa seurakunta järjestykseen. 

Seurakunta kaipaa kyllä hyvää 
musiikkia, vaikka messuihin.

Kahvitunnilla se syntyi. 
Idea. Kukapa meistä ei 
haluaisi vaikuttaa siihen, 
millaisessa maailmassa 
elää. Niinpä toimitus 
päätti, että on aika ryhtyä 
sanoista tekoihin.

Se vaatii vain kymmenen 
nimeä. Tähän Rauhan 
Tervehdyksen toimitus-
kunta havahtui seurakun-

tavaalien taustatiedotteita luki-
essaan. Valitsijamiesyhdistyk-
seen ei vaadita kuin kymmenen 
allekirjoitusta. Toimituskunta 
puolisoineen perustaisi helposti 
oman valitsijamiesyhdistyksen, 
joka voi asettaa ehdokkaita vaa-
liin. Miksipä ei?

Kymmenen perustamissopi-
muksen allekirjoittajan lisäk-
si tarvitaan ehdokkaita. Kaikil-
la kahvipöydässä ääressä istujilla 

Vallankaappaus 
suunnitteilla

olisi halua päättäjäksi. Niin pal-
jon on asioita, joita haluamme 
muuttaa. Ei hätää, listalle mah-
tuu. 

Naamoja 
ehdolle
Laskeskelemme, että kun ehdol-
le saadaan tarpeeksi monta tut-
tua naamaa, he voisivat tulla 
melkeinpä heittämällä valituik-
si. Useassa seurakunnassa läpi-
pääsyyn riittää muutama kym-
menen ääntä. Nuo äänet saatai-
siin helposti kasaan, kun akti-
voitaisiin kaverikunta äänestä-
mään vaikka sunnuntaibruns-
sin voimalla!

Sitten voisimmekin vallata seu-
rakuntaneuvoston. Virallisen vaa-
liohjeistuksen mukaan pääsisim-
me päättämään esimerkiksi siitä, 
kenelle jaetaan ruoka-apua, voi-
daanko rekisteröidyssä parisuh-
teessa elävä työntekijä palkata 
omaan seurakuntaan, remontoi-
daanko nuorten tilat nyt vai en-
si vuonna ja järjestetäänkö seura-
kunnassa hevimessuja vai ei.

Mahdollisuudet pyörivät pääs-
sämme. Vallankaappaus tuntuu 
yhä helpommalta.

paperit 
netistä
Perehdymme tarkemmin ohjei-
siin, jotta pääsemme sanoista te-

koihin. Yhdistyksen perustamis-
asiakirjat voi tulostaa osoitteesta 
www.seurakuntavaalit.fi tai nou-
taa oman seurakunnan kirkko-
herranvirastosta. Ei muuta kuin 
printteri laulamaan.

Ohjeissa muistutetaan, että 
kirkkoherranvirastosta on syy-
tä varmistaa, onko omassa seu-
rakunnassa joitain erityisiä käy-
täntöjä ehdokasasettelussa, esi-
merkiksi ehdokkaiden valokuva-
uksessa. 

Yhä paranee. Koska Oulussa 
kaikki ehdokkaat kuvataan, sai-
simme myös kasvomme vaalimai-
noksiin. Toimittajana nimi kyllä 
näkyy usein, mutta naama har-
vemmin. Paitsi että kuvaus hivelee 
egoa, se antaa paljon uusia mah-
dollisuuksia. Koska liikumme pal-
jon kaupungilla, naamatuttuja ih-
misiä on paljon. 

Ehkä lähikaupan kassapoika-
kin äänestää meitä, moikkaahan 
hän jo liikennevaloissakin?

Listalle 
vetävä nimi
Kun paperit on hankittu ja alle-
kirjoittajat ja ehdokkaat kasassa, 
siirrytään ohjelmapolitiikkaan. 
Ohjeissa kerrotaan, että ”valitsi-
jayhdistys määrittelee teeman ja 
tavoitteet sekä antaa listalle ni-
men”. Nimen on kerrottava ää-
nestäjille, mikä yhteisö on ryh-
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män taustalla tai mitkä ovat sen 
tavoitteet. 

Team Rauhan Tervehdys? Sa-
nanvapauden puolesta? Tärskä-
ys? Voi olla, että nimen ja ohjel-
man synnyttäminen vaatii aina-
kin pari kahvituntia. Vielä ei ole 
kiirettä, sillä perustamisasiakir-

ja, asiamiehen vakuutus ja jokai-
sen ehdokkaan allekirjoittama 
suostumus on toimitettava kirk-
koherranvirastoon 15. syyskuu-
ta kello 16 mennessä. Meillä on 
kuusi päivää aikaa.
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