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Lisääntyykö konservatiivisuus kirkossa? Mihin 

suuntaan kirkkolaivamme purjehtii? Siinäpä 

kysymyksiä, joihin haetaan parhaillaan vas-

taajia.

Viime kuukausina on puhuttu paljon marraskuus-

sa pidettävien vaalien historiallisuudesta. Uurnille 

pääsevät nuoret, joilla rippikoulu on vuoden takai-

nen kokemus. Se on hyvä. Teineillä on usein intoa 

vaikuttaa ja paljon mielipiteitä. Kaikki ideat eivät 

ehkä kanna aikuisten pyörittämässä maailmassa, 

mutta ainakin ne tuulettavat ajattelu- ja toimin-

tamalleja. 

Moni vanhempi voisi palauttaa mieleensä myös 

omat teiniajat ja sen tunteen, että kaikki on mah-

dollista ja elämästä voi tehdä juuri sellaisen kuin 

haluaa. Sitä kirkko tarvitsee.

Nuoret siis pääsevät äänestämään, mutta onko 

ehdolla ihmisiä, joita he haluavat äänestää? Matti 

Nykästä tyylitellen: ehkä on, ehkä ei. Ehdokaslisto-

ja katsellessa nuorten vallankumous ei hyppää sil-

mille. Mukaan on saatu nuoria, mutta he eivät kan-

soita listoja. Ja miksi pitäisikään? Suomi on suurten 

ikäluokkien ja mummoikään ehtineiden yhteiskun-

ta. Vaikka tulevaisuus on nuorten, kirkkolaivan kyy-

dissä on kaikenikäisiä.

Omaa ehdokasta valitessa ei tulisi tuijottaa pel-

kästään ikään. On umpimielistä ajatella, että kaik-

ki seniorit ajattelevat samoin tai ajavat samoja asi-

oita. Eivät niin tee myöskään keski-ikäiset, eivätkä 

nuoret. 

Vain ikärasisti ajattelee, että vallankumous kuu-

luu nuorille. Siihen pystyvät kaikki – jos haluavat.

Vallankumous ei aina ole muutosta vapaamieli-

sempään suuntaan. Se on vain nopea muutos jos-

tain johonkin. Kirkkolaivassa vallankumousta ei 

tapahdu, mutta suuntaa haetaan useammastakin 

kompassista. Suunnan voi määritellä vain kirkkolai-

van kyydistä. 

Olitpa minkä ikäinen tahansa, kirkkolaivasta 

poishyppääminen vie mahdollisuuden osallistua 

sen luotsaamiseen. Valitettavan moni on kuiten-

kin niin tehnyt. Jos syynä eroon kirkosta ovat olleet 

ideologiset erot kirkon kanssa, ei siis uskon puute 

tai kirkollisveron välttäminen, on luopunut samalla 

oikeudestaan muuttaa kirkon kurssia. 

Rannalta voi toki huudella suuntamerkkejä, ja 

aiheuttaa samoilla vesillä risteilemällä kirkkove-

neelle ristiaallokkoa, mutta suuntaan niillä ei ole 

vaikutusta. Muutos lähtee sisältä.

Muutos lähtee sisältä

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

16.9.2010

Nokia 
unohti naiset
Nokialla syntynyt ja Nokian kännykkää 
uskollisesti käyttänyt Anu Ala-Korpe-
la lakkaa olemasta Nokian nainen, kos-
ka Pamela Anderson on pestattu puhe-
linjätin uudeksi tissitähdeksi.

”Oletteko te siellä Nokialla tulleet 
ajatelleeksi, että myös todella monella 
naisella on nykyään kännykkä? Olet-
teko kikatelleet, millaisia rohkeita vi-
deoita me Pamsun kanssa tekisimme? 
Oletteko tulleet ajatelleeksi, että erit-
täin harva 2000-luvun nainen pitää 
roolimallinaan menneiden vuosikym-
menten tissitähteä? Onko teidän brän-
dityöryhmässänne oikeasti ketään ko-
tona?

Meistä tisseillä mainostamisessa ei ole 
mitään rohkeaa, saati sitten edelläkävi-
jyyttä. Meille ensimmäisenä mieleen tu-
levat sanat ovat mauton, väljähtynyt, van-
hanaikainen ja ikävystyttävä. 

Nokialla ei selvästi haluta naisasiak-
kaita. Olin erota kirkosta naispappeus-

kiistan aikaan. Nykyään naiset saavat ol-
la pappeja. Enää en ole Nokian nainen.”

Aamulehti 12.9.2010

Me oikeassa 
olevat
Seppo Simola pohtii Raamatun tulkintaa 
pääkirjoituksessaan.

”Kristinuskon peruskirja Raamattu-
kaan ei ole mikään yksiselitteinen teos. 
Ihmiset ovat sen omana aikanaan omal-
la tavallaan kirjoittaneet, ja ihmiset sitä 
myös aina omana aikanaan ja omalla ta-
vallaan lukevat. 

On erilaisia näkökulmia, joku asia ko-
rostuu liikaa ja jää sokeita pisteitä. Lop-
pujen lopuksi yhteinen oikea kristinus-
kon kokonaisuus syntyy vasta, kun nuo, 
jotka nyt tulkitsevat Raamattua väärin, 
oppivat tulkitsemaan sitä niin kuin me, 
jotka olemme oikeassa.”

Kirkko & kaupunki 8.9.2010

Aatoksia

Meidän vaalit

Ensimmäinen kerta? Kyllä. Seu-
rakuntavaalien mainokset ovat 
alkaneet vallata tilaa niin seu-
rakuntataloista, työajasta kuin 

ajatuksistakin. Ensimmainenkerta.
fi-sivusto kertoo, että viime vaaleis-
sa vuonna 2006 ääntään käytti noin 
14,5 prosenttia seurakuntalaisista. 

Tällä kertaa kirkkoa ei voi ainakaan 
syyttää yrittämättömyydestä: ensim-
mäistä kertaa Suomessa jo 16-vuoti-
aat ovat äänioikeutettuja. Seurakun-
tavaalit ovat siis paitsi aikaansa edellä, 
myös oiva tilaisuus kokeilla äänioike-
uden alentamista käytännössä. 

Noin viikko sitten kävin hakemassa 
itselleni keskustasta kirkkaanvioletin 
hupparin, jossa isku-
lause "Nää on meidän 
vaalit!" komeili sel-
käosassa. On helppoa 
mainostaa asiaa, jos-
sa kirkko toimii suun-
nannäyttäjänä ja on it-
sellekin tärkeä.

Nuorten rooli seu-
rakunnassa on olen-
nainen. Siksi on hie-
noa, että nuoret myös otetaan mu-
kaan päätöksentekoon. Vaalien is-
kulause todellakin pitää paikkansa 
– ainakin jos nuoret saadaan mu-
kaan vaikuttamaan ja äänestämään. 
Seurakuntalaiset vain pitäisi saada 
vakuutettua siitä, että äänestämi-
nen kannattaa. Senhän näkee jo sii-
nä, että ehdokkaan valituksi tulemi-
nen voi hyvinkin olla yhdestä äänes-
tä kiinni, sillä näissä vaaleissa ääniä 
ei tarvitse olla satoja. Äänestäminen 
itsessäänhän ei ole vaikeaa. 

Kirjoitin juuri ylioppilaaksi, ja vie-
tän välivuotta. Olen ollut neljä vuot-
ta seurakunta-aktiivi, ja siksi työhar-
joittelu omassa seurakunnassa tuntui 
luonnolliselta vaihtoehdolta. Aina ei 

ole kuitenkaan ollut helppoa kertoa 
olevansa kirkon nuori aktiivi. En-
nakkoluulot kirkon työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia kohtaan ovat vahvoja, 
eivätkä tietyt uutisoinnit ole helpot-
taneet asiaa. 

Viime aikoina kirk-
ko on kuitenkin saanut 
paljon toisenlaistakin 
huomiota. Esimerkiksi 
omasta ystäväpiiristä-
ni on moni innostunut 
vaaleista ja asettunut 
ehdolle, etukäteen tie-
tyllä tapaa yllättävätkin 
ihmiset. Mitä enem-
män ja erilaisia ihmisiä 

asettuu ehdolle ja äänestää, sitä mo-
nimuotoisempi on tuleva valtuusto.

Äänestäminen on kannanotto – 
tässä tapauksessa myös ensimmäi-
nen kannanotto minulle ja ikäluo-
kalleni. Muiden päätöksiä on help-
poa kritisoida, mutta entä jos kriti-
soinnin sijaan pyrittäisiinkin vai-
kuttamaan noihin päätöksiin? Jos 
valittamisen sijaan keskityttäisiin 
muutoksen alulle panemiseen ja it-
selle tärkeiden asioiden ajamiseen? 
Nää on kuitenkin meidän vaalit.

KAISA JUNTUNEN
Kirjoittaja on Oulujoen seurakunnan 

nuorisotiimin työharjoittelija.

Äänestäminen 
on kannanotto – 
tässä tapauksessa 
myös ensimmäinen 
kannanotto minulle 
ja ikäluokalleni. 
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Inhimillinen kädenojennus 
heikompiosaisille, 
Miranda Vuolasranta 
Suomen Romani-
foorumista kommentoi 
kansainvälistä 
romanileiriä seurakunnan 
leirikeskuksessa. 

Oulussa järjestetään en-
si viikolla harvinaislaa-
tuinen kansainvälinen 
romanileiri. Pohjois-

Suomen Romanit -yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Armas Allan 
Lindberg kertoo, että leirille on 
tulossa Suomen romanien lisäk-
si Oulun seudulla asuvia Serbi-
an romaneja. Toiveissa on saada 
joukkoon myös Kosovon ja Ro-
manian romaneja.

Suomen Romanifoorumin toi-
minnanjohtajan Miranda Vuo-
lasrannan mukaan tämä on en-
simmäinen kerta, kun Suomen 
romanit järjestävät leirin yhdes-
sä muita kansallisuuksia edusta-
vien romanien kanssa. 

Aiemmin ainoastaan entinen 
Suomen Vapaa Romanilähetys, ny-
kyinen Elämä ja Valo -yhdistys on 
kutsunut lapsiromaaneille tarkoite-
tuille leireilleen Tšernobylin ydin-
voimalaonnettomuudesta kärsiviä 
lapsia Venäjältä ja Ukrainasta. 

Poikkeukselliseksi leirin te-
kee myös se, että siellä on mu-
kana Oulun seurakuntayhtymän 
työntekijä. Seurakuntien romani-
työ on ollut 1980-luvun jälkeen 
vähäistä. Yhtymä järjestää leirin 
yhteistyössä Pohjois-Suomen Ro-
manit -yhdistyksen kanssa.

Auttamisessa 
oltava järki kädessä
Armas Allan Lindbergin mu-
kaan leirille ei ole pyydetty ka-
duilla kerjääviä Romanian roma-
neja. Lindberg sanoo, ettei kutsu-
minen suoraan kaduilta olisi yk-
sinkertaista. 

– Minun on ymmärrettävä 
omat mahdollisuuteni olla heil-

le avuksi, sillä sana kiirisi nope-
asti heidän joukossaan. Mitä voi-
sin tehdä heidän hyväkseen, kun 
leiri päättyy? Lindberg pahoitte-
lee vähäisiä mahdollisuuksiaan.

Leirille odotettuihin Roma-
nian romaneihin Lindberg tutus-
tui kesällä, kun Pohjois-Suomen 

Romanit -yhdistys pystyi työllis-
tämään yhdessä Suomen Nuori-
soyhteistyö – Allianssi ry:n kans-
sa yhden romaninuoren muuta-
man kuukauden ajaksi. Vapaaeh-
toistyötä Lindbergin joukko on 
pystynyt tarjoamaan useammal-
lekin Romanian romanille. 

Lindbergin mukaan Suomen 
romaneilla on jopa velvollisuus 
auttaa vähempiosaisia, sillä elin-
olosuhteet ovat täällä huikeas-
ti paremmat kuin Romanian ro-
maneilla.

Romaneilla 
ennakkoluuloja keskenään
Miranda Vuolasranta kiittää ou-
lulaisia siitä, että he ovat rohkeas-
ti kutsuneet leirille eri maista tu-
levia romaneja.

– Romanit eivät ole mikään 
yhtenäinen ryhmä. Esimerkiksi 

Kosovon, Romanian ja Suomen 
romaneilla on hyvin erilainen 
kulttuuri-identiteetti. 

Vuolasranta antaa yhteistyölle 
täyden tukensa. Hän myös pitää 
leiriä täällä asuvien ulkolaisten 
romanien kannalta hyvänä mah-
dollisuutena kotoutua Suomeen. 

– Kutsu leirille on inhimilli-
nen, kristillinen kädenojennus, 
hän painottaa. 

Suomen romaniyhdistyksen 
varapuheenjohtaja Unto Jääpuro 
kuvailee oululaisleiriä ennakko-
luulottomaksi ja uraauurtavaksi 
kokeiluksi.

– Romanien välillä on epäluu-
loisuutta, mutta jonkun on uskal-
lettava kokeilla tällaista yhteistoi-
mintaa. Ennakkoluulottomuutta 
tarvitaan erityisesti silloin, kun 
jollakulla on hätä, Jääpuro toteaa.

Armas Allan Lindberg (kuvas-
sa) Pohjois-Suomen Roma-
nit ry:stä kauhistelee Roma-

nian romanien tilannetta todeten, 
että ”koirillakin on paremmat olta-
vat kuin heillä”. 

Ranskan toimeenpanemat romani-
en karkotukset olivat esillä Euroopan 
parlamentin syyskauden ensimmäi-
sessä täysistunnossa viime viikolla. 
Lindbergin mukaan Euroopan Uni-
onin olisi pitänyt puuttua romanien 
kohteluun jo paljon aikaisemmin.

Pohjois-Suomen Romanit -yhdis-
tyksellä on valmisteilla hanke, jon-
ka avulla Lindberg toivoo voivansa 
auttaa tulevaisuudessa romaninuoria 
Romaniassa. 

Lindbergin mukaan romaneille 
on palautettava heille kuuluva ihmis-
arvo, joka löytyy Jumalan sanasta. 

Myös Suomen Romanifoorumin 
toiminnanjohtaja Miranda Vuo-
lasranta suree Romanian romanien 
epätoivoista tilannetta. 

– Heidät on täysin esineellistetty 

nykykeskustelussa. He eivät ole ih-
misten silmissä yksilöitä vaan jokin 
klimppi, johon suhtaudutaan jouk-
kona kielteisesti.

Syyskuussa ilmestyneessä Romano 
Bodos -lehdessä todetaan, että vastuu 
Etelä-Euroopan romanien syrjäyty-
miskierteen lopettamisesta on ensi-
kädessä yksittäisillä eurooppalaisilla 
valtioilla, mutta myös EU:lla on ”val-
ta, vastuu ja todelliset mahdollisuu-
det ongelman hoitamisessa”.

Rohkea oululaisavaus 
romanien yhteistyössä

Romanikielinen 
messu tulossa
Oulun seurakuntayhtymän kan-
sainvälisen työn pastori Árpád 
Kovács sanoo, että leirin yksi ta-
voite on nimenomaan lähentää 
eri kulttuureja toisiinsa.

Hänen mukaansa romanit ei-
vät ole vain leiriläisiä, vaan osa 
heistä toimii palkallisina leiri-
avustajina. Romaniyhteistyölle on 
luvassa myös jatkoa, sillä vielä tä-
män vuoden puolella Oulussa jär-
jestetään romanikielinen messu.

Lindbergin mukaan romani-
kieli on pitkälle kansainvälinen, 
vaikka eri maiden romanit puhu-
vat omia murteitaan.

Kansainvälinen romanileiri 
pidetään seurakunnan leirikes-
kuksessa Vasamolla.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Romaanit eivät ole 
mikään yhtenäinen 
ryhmä. Esimerkiksi 
Kosovon, Romanian 
ja Suomen 
romaneilla on hyvin 
erilainen kulttuuri-
identiteetti. Leirille 
on kokoontumassa 
sekalainen joukko.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

"Romanian romanien kohtelu on surullista"

Tamara Lindgren, Dimitri Lindgren ja Mertsi Lindgren Pohjois-Suomen romanit ry:stä suunnittelevat yhdessä leirille hartausohjelmaa.
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• Lehden taustavärjätyt palstat ovat todella vaikealukuisia. 
Esimerkiksi 9.9. julkaistun lehden takasivun alalaita – se saa 
lukijan suorastaan vihaiseksi. Samoin oulunsalolaisten kutsu 
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rit hämärtävät "asian".

Toimitus vastaa: Pahoittelemme, että tiettyjen palstojen taustaväri 
on vaikeuttanut lehden lukemista. Taustavärin lisäksi tekstin 
lukemista hankaloittaa usein se, että meille tuntemattomista 
painoteknisistä syistä mustan värin määrä on joillakin sivuilla 
hyvin vähäinen: tällöin kirjaimet haalistuvat hankalalukuisiksi, 
olipa niillä taustaväriä tai ei. Koetamme mahdollisuuksien mukaan 
suurentaa värillisellä taustalla olevien palstojen tekstin kokoa, 
jotta ne erottuisivat paremmin.

 ElSI SAlOVAARA
vs. päätoimittaja

Rauhan Tervehdys seuraa 
13 seurakunnan pää-ää-
nenkannattajana marras-
kuussa pidettävien seura-

kuntavaalien valmisteluja. 
Vaikka lehti ottaa kantaa pää-

kirjoituksissa ja kolumneissa 
myös vaaleihin, lehti ei kannata 
mitään tiettyä ehdokaslistaa mis-
sään seurakunnassa. Uutisoin-
nissa Rauhan Tervehdys noudat-

Nuorennusleikkaus jäi puolitiehen

Rauhan Tervehdyksen 
vaalikaranteeni alkoi

taa tasapuolista lähestymistä: jut-
tuihin haastatellaan aina henki-
löitä useammalta ehdokaslistal-
ta ja useammasta seurakunnasta. 

Tasapuolisuuden varmistami-
seksi tulevien kahden kuukau-
den aikana ei lehden kolumnis-
tina tai hartauskirjoittajana näh-
dä yhtään vaaleissa ehdolla ole-
vaa henkilöä. 

Seurakuntavaaliehdokkaiden 
kirjoituksia ja kannanottoja toi-
votaan sen sijaan runsain mitoin 
lehden Postia-palstalle. Tekste-
jä voi lähettää osoitteella PL 102, 
90101 Oulu tai sähköpostitse 
osoitteella toimitus@rauhanter-
vehdys.fi.

Ehdokkaita asettaneet listat ja 
yksittäiset ehdokkaat voivat myös 
hankkia maksullista mainostilaa 
lehdessämme. Ilmoituksiin liit-
tyvissä asioissa voi olla yhtey-
dessä Jaana Mehtälään kustan-
tajamme Kotimaa-Yhtiöiden il-
moitusmarkkinoinnissa. Yhteys-
tiedot löytyvät tämän sivun ala-
reunassa olevasta yhteystietolaa-
tikosta. 

Kaikkien Rauhan Tervehdyk-
sen tilaajaseurakuntien ehdo-
kaslistat julkaistaan sekä 21. lo-
kakuuta että 11. marraskuuta il-
mestyvissä numeroissa. 

ElSI SAlOVAARA

Rauhan Tervehdyksen ti-
laajaseurakuntiin päivää 
ennen ehdokaslistojen pa-
lautuksen takarajaa teh-

ty soittokierros kertoo sen, että 
nuoria ehdokkaita on ollut vai-
kea löytää listoille. 

– Meillä nuorin ehdokas saat-
taa olla 35-vuotias, kommentoi 
Siikalatvan seurakunnan vaali-
lautakunnan puheenjohtaja Erk-
ki Kauranen. 

Oulunsalon seurakunnan 
nuorisotyöntekijä Sanna Korho-
nen tietää kertoa, että heillä eh-
dolla on ainakin yksi 18-vuotias. 

Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg on kuullut, että seu-
rakunnassa suunniteltiin jopa 
nuorten omaa listaa. 

– Sitä ei tullut, mutta ehdol-
la on kuitenkin useampi vasta 18 
vuotta täyttänyt, hän tietää.

Moni listaa koonnut kertoo 
kuulleensa, että nuorista neli-
vuotinen sitoutuminen voi tun-
tua liian pitkältä.

Oman vaikeutensa nuorten 
ehdokkaiden mukaan saami-
seen on tuonut ikäluokan aktii-
vinen eroaminen kirkosta. Tämä 
näkyy erityisesti puolueiden lis-
toilla. 

Ehdokasmäärä 
vaikuttaa lupaavalta
Vaikka nuorten ehdokkaiden 
määrä ei näytä niin lupaaval-
ta kuin toivottiin, ehdokkaiden 

kokonaismäärän kasvun suhteen 
seurakunnissa oltiin viime met-
reillä toiveikkaita.

Tyrnävällä oli viime vaaleissa 
mukana kolme listaa, joista kak-
si poliittisia.

Kappalainen Timo Liikanen 
uskoo, että ehdokkaiden määrä 
seurakunnassa nousee. 

– Maanantaiaamuna haettiin 
vielä neljännen ehdokaslistan 
perustamispaperit. Saa nähdä, 
montako listoja loppujen lopuksi 
on. Ehdokasmäärä varmaan kui-
tenkin nousee.

laskevatko 
keski-ikäiset keski-ikää?
Puolueet eivät ole ennakkoon 
juurikaan hehkuttaneet ehdo-
kasmäärien nousua. 

Kokoomuksen Pohjois-Poh-
janmaan piirin järjestösihtee-
ri Jaakko Salovaara kertoo, että 
ehdokkaita listoille tulee yleensä 
vielä viimeisenäkin päivänä. Hän 
uskoo ehdokasmäärien olevan li-
ki samat kuin neljä vuotta sitten. 

Oulussa ainoastaan keskus-
tan Kirkko keskelle arkea -lis-
tan edustaja Antero Aakko ker-
toi listan ehdokasmäärän kas-
vaneen neljän vuoden takaisista 
vaaleista. 

Alle kolmekymppiset ehdok-
kaat eivät tehneet ryntäystä listalle, 
mutta Aakon sanoin ”keski-ikäisiä 
on tulossa ihan mukavasti”. 

Keskusta on perinteisesti ollut 

puolueista parhaiten edustettu-
na omilla listoillaan. Lestadio-
laisen herätysliikkeen rauhan-
yhdistyksillä on myös oma lis-
ta liki jokaisessa seurakunnassa. 

Selkeän poikkeuksen eri lis-
toille jakaantumiseen tekee Hai-
luoto, jolla on tälläkin kertaa 
vain yksi lista. 

– Meillä yhdenlainen esivaali 
on jo tehty. Listalle päässeissä on 
huomioitu herätysliike- ja puo-
luetaustat ja mukana on myös 
seurakunnan aktiiveja, kertoo 
kirkkoherra Matti Keskinen. 

Monella kausi  
jää kahteen vuoteen
Oulun seudulla vuoden 2013 
alussa tapahtuvien kunta- ja seu-
rakuntaliitosten myötä Haukipu-
taan, Kiimingin, Oulun, Oulun-
salon ja Yli-Iin luottamushenki-
löiden kausi jää todennäköisesti 
lyhyemmäksi. 

Seurakunnissa onkin jo hen-
kisesti valmistauduttu uusiin 
vaaleihin kahden vuoden päästä. 
Ehdokasasettelun aktiivisuuteen 
ja listojen määrään se ei ole vai-
kuttanut. 

– Näyttää hyvälle ottaen huo-
mioon tuleva liitos, kommentoi 
Haukiputaan kirkkoherra Jaak-
ko Kaltakari tilannetta keski-
viikkoaamuna. 

Ehdokaslistat ja äänestyspai-
kat julkaistaan valtakunnallisessa 
seurakuntavaalit.fi -palvelussa 11. 
lokakuuta. Sitä ennen ehdokaslis-
toihin voi tutustua seurakuntien 
nettisivuilla. Rauhan Tervehdyk-
sessä ehdokaslistat julkaistaan 21. 
lokakuuta ja 11. marraskuuta.

ElSI SAlOVAARA

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka päättävät seurakunnan asioista kirkkovaltuustossa. Heidän joukostaan 
valitaan myös kirkolliskokousedustajat, jotka päättävät koko kirkon linjasta.

Ku vankäs i t t e l y  S a t u  L a p in lam p i
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Luomiskertomuksen museo 
Kentuckyn osavaltiossa Yh-
dysvalloissa menestyy hy-
vin. Animaatiot, videoesi-

tykset, näyttelyt, teatterit ja ra-
vintolat ovat vetäneet perusta-
misvuodesta 2007 lähtien enem-
män kuin 1,2 miljoonaa kävijää.

Museon idea pohjautuu krea-
tionismiin. Sen mukaan Jumala 
loi maailman kuudessa päivässä. 
Eikä siinä kaikki. Universumi ei 
ole miljardeja vuosia vanha, vaan 
sillä on ikää vain 6 000 vuotta.

Luomiskertomuksen museo 
kertoo maailman synnystä Moo-
seksen ensimmäisen kirjan Ge-
nesiksen valossa. Elämän alku, 
ihmiskunta ja sen varhainen his-
toria kuvataan niin kuin se en-
nen evoluutioteorian  syntyä ku-
vattiin. Nyt apuna ovat myös mo-
derni teknologia ja elokuvamie-

hen fantasiat.
Unversalin studioissa työs-

kennellyt Patrick Marsh on mies 
monien vimpainten takana. Hän 
oli luomassa King Kongin ja tap-
pajahain hahmoja ennen kuin 
kääntyi uudeksisyntyneeksi kris-
tityksi ja kreationistiksi.

Museon luomuksiin kuuluu 
muun muassa luonnollisen ko-
koisia dinosauruksia, joista osa 
on sijoitettu Eedeniin puutar-
haan ihmisten seuraan. Eräässä 
näyttelyssä dinosauruksia puo-
lestaan nähdään matkustajina 
Nooan arkissa.

Odotettua 
suurempi suosio
Museo on menestynyt jopa pa-
remmin kuin uskallettiin arvi-
oida. Sen kävijäluvut ovat jatku-
vasti ylittäneet odotukset, sano-

Maata  kiertelemässä

Luomiskertomuksen 
museo vetää amerikkalaisia Tutkimus: 

Perheeltä malli 
äänestämiseen
Salolaisille ja uusikaupunki-
laisille nuorille tehdystä vaali-
kokemuskyselystä selviää, että 
suurin merkitys äänestysaktii-
visuuteen on nuoren omalla ja 
perheen osallistumisella seu-
rakunnan toimintaan. 

Kaupunkien ylimääräisis-
sä seurakuntavaaleissa sovel-
lettiin 16 vuoden äänioikeus-
ikärajaa jo vuonna 2009. Mi-
tä aktiivisempi nuori ja nuo-
ren perhe oli seurakunnassa, 
sitä suuremmalla todennäköi-
syydellä nuori äänesti seura-
kuntavaaleissa. Suurin merki-
tys äänestysaktiivisuuteen on 
kuitenkin nuoren omalla ak-
tiivisuudella.

Kyselyssä selvitettiin myös 
ehdokkaan valintaan vai-
kuttaneita tekijöitä. Tärkein-
tä nuorille oli, että ehdokas 
oli heille entuudestaan tut-
tu (53,8 %). Toiseksi tärkeintä 
olivat ehdokkaan arvot (46,2 
%) ja kolmantena ehdokkaan 
ikä (30,8 %). Uskonnollista 
taustaa merkittävänä piti vain 
alle yksi kymmenestä (7,7 %).

”Kristillisen 
pornon sivusto” 
Suomeen
Suomen johtavaksi kristilli-
sen pornon sivustoksi itse-
ään mainostava koukussapor-
noon.com on saanut ylläpitä-
jä Ville Mäkipellon mukaan 
suotuisan vastaanoton, kävi-
jöitä on päivittäin noin 100. 
Sivuston tunnuslause on yllä-
pidon mukaan tarkoituksella 
optimoitu verkkohakuja var-
ten.

Teologian ylioppilas Mä-
kipellon ja nuorisotyötä teh-
neen Rami Lehtolan yksityis-
henkilöinä ylläpitämän sivus-
ton tarkoitus on tarjota tukea 
porno- ja seksiriippuvuuden 
kanssa kamppaileville. Mäki-
pelto peräänkuuluttaa asiallis-
ta pornokeskustelua myös seu-
rakuntiin.

Verkkopalvelun mallina on 
alkuun ollut yhdysvaltalainen 
xxxchurch.com. Kotimainen 
versio on oman ilmoituksensa 
mukaan lähtökohdiltaan kris-
tillinen mutta kirkkokuntiin 
sitoutumaton. Taustajoukois-
sa on nuorisotyön ammatti-
laisia ja koulutettu seksuaali-
neuvoja.

vat perustajat Mark Looy ja Ken 
Ham.

Perheet, yksittäiset vieraili-
jat, seurakuntaryhmät ja kierte-
levät bussit turisteineen suoras-
taan vyöryvät museoon, vaikka 
Amerikka ui taantumassa. Vie-
railijat viipyvät seudulla tavalli-
sesti muutaman päivän ja käyvät 
tutustumassa myös muihin alu-
een nähtävyyksiin.

Museo saa tukea evankelikaa-
lisilta kristityiltä, jotka ovat mer-
kittävä ryhmä Yhdysvalloissa. 
Tämä on yksi tärkeimmistä mu-
seon vahvuuksista.

Toinen tärkeä syy museon 
menestykseen on Ken Ham, jo-
ka markkinoi museota valtavalla 
innolla. Hän matkustaa 250 päi-
vää vuodessa.

Tiedemaailman edustajat kä-
vivät museota perustettaessa sen 

kimppuun. Vastarinta ei ole la-
kannut. Luomisteorian vastaiset 
bloggaajat mustamaalaavat mu-
seota ja jotkut kriitikot ovat käy-
neet jopa henkilökunnan kimp-
puun. 

Kaapelitelevisiotähti Bill Ma-
her esimerkiksi tunkeutui Ha-
min toimistoon kuvatakseen pät-
kän elokuvaansa Uskonnollisuus.

Museo on hyödyttänyt suures-
ti seudun hotelleja. Vieraat ovat 
perhekeskeisiä amerikkalaisia, 
jollaisia hotellit haluavat saada 
asiakkaikseen.

Museon arvellaan vaikutta-
neen alueen talouteen noin 50 
miljoonan euron arvoisesti ja tu-
keneen noin 2 000 työpaikan säi-
lyttämistä. 

RElIGION NEWS SERVICE

Historiallisessa 
sovitusaiheisessa 
seminaarissa pureudutaan 
kirkon ja saamelaisten 
suhteisiin. 

Oulun hiippakunta on jär-
jestämässä harvinaislaa-
tuista seminaaria, joka 
pyrkii rakentamaan sil-

taa kirkon ja saamelaisten välil-
le. Vaikka luterilainen kirkko on 
osaltaan pitänyt huolta saamen-
kielen säilyttämisestä, saamelais-
ten parissa kirkko on koettu – ja 
koetaan yhä – myös kolonialisti-
na, siirtomaapolitiikan harrasta-
jana, joka on pyrkinyt historiassa 
suomettamaan saamelaisuuden.

Kirkon arveluttavaan men-
neisyyteen kuuluu muun muas-
sa saamelaisten käännyttämiset 
1600–1700-luvuilla. 

Hiippakunnan saamelaistyön 
sihteerin Erva Niittyvuopion 
mukaan seminaarin aiheena tu-
lee olemaan sovitus. Teema nou-
si esille jo saamelaisten kirkko-
päivien yhteydessä Inarissa 2009.

Sovitusaiheisia seminaareja 
ja myös messuja on jo järjestet-
ty Ruotsissa ja Norjassa. Molem-
missa maissa juuri kirkot ovat 
vaikuttaneet merkittävästi sii-
hen, että maiden kuninkaat pyy-
sivät 1990-luvulla anteeksi saa-
melaisten kohtelua menneinä 

Saamelaisuutta 
häivytetään yhä kirkossa

vuosisatoina. 
Niittyvuopio arvioi, että se-

minaari tultaneen järjestämään 
vuonna 2012.

Ääriajatuksista 
aika päästä eroon
Oulun yliopiston Giellagas-ins-
tituutin professori Veli-Pekka 
Lehtola on mukana seminaa-
rin valmisteluissa. Lehtola kuvaa 
kirkon ja saamelaisten suhteita ja 
historiaa monimutkaisiksi.

– Sen ääripäitä ovat kokemuk-
set kirkosta saamelaisten sortaja-
na ja toisaalta ”eihän ole tapahtu-
nut mitään” -asenne. Jotta näistä 
ääriajatuksista päästäisiin eteen-
päin kohti tulevaisuutta, meidän 
on puhuttava rehellisesti, mistä 
etäisyys kirkon ja saamelaisten 
välillä johtuu. 

– Seminaarissa saamelaiset, 
sen viralliset instituutiot ja kir-
kon väki pääsevät vihdoinkin 
keskustelemaan, Lehtola iloitsee.

Sovitusaiheista seminaaria 
järjestävät yhdessä Oulun tuo-
miokapitulin kanssa muun mu-
assa Saamelaiskäräjät. 

Paraneminen edellyttää 
menneisyyteen palaamista
Erva Niittyvuopio puhuu semi-
naarista kädenojennuksena, saa-
melaisuuden olemassaolon tun-
nustuksena.

– Seminaari olisi mahdolli-

suus parantaa muistojen haavo-
ja. Paraneminen edellyttää his-
torian tapahtumien läpikäymis-
tä, hän sanoo.

Niittyvuopio huomauttaa, et-
tei saamelaisuuden ”syrjään työn-
täminen” ole vain historiaa, vaan 
kulttuurin hiljainen häivyttämi-
nen jatkuu edelleen. Hänen mu-
kaansa esimerkiksi saamelainen 
käsityötaide voisi näkyä kirkko-
tiloissa nykyistä enemmän.

Saamelainen musiikki on lä-

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

Saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio ja professori Veli-Pekka Lehtola uskovat, 
että sovitusaiheinen seminaari korjaa kirkon ja saamelaisten välejä.

hes demonisoitu vuosien saatos-
sa. Siksi Niittyvuopio iloitsee sii-
tä, että saamelaisten kansallispäi-
vänä Oulussa järjestetyissä mes-
suissa joiku on saanut kaikua kir-
kossa.

– Joiku soi kauniisti Jumalan 
kunniaksi, pohjoissaamea äidin-
kielenään puhuva Niittyvuopio 
sanoo. 

RIITTA HIRVONEN
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       Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan

            Yhteistyössä Kirkkopalvelujen opintokeskus  

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

��	��
�	������������������������������
hengelliseen kesäkotiin! 
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                    To 16.9 klo 18 Raamattu- ja rukousilta, Tuiran kirkon Sumppu-sali

                   La 18.9. Israel-päivä 
                                Mukana mm. MEP Hannu Takkula 

 klo14 Israel eurooppalaisesta näkökulmasta, Hannu Takkula.   

     16 Israel-juhla, Takkula, Mika & Eeva Pouke, Kinneret-ryhmä 

18.30 Israel uskon, toivon ja rakkauden näkökulmasta.
                    Poukkeet, Anja Röpelinen, Israelilaista musiikkia. 
                                     Kahvit n. klo 15.30 ja päivällinen n. 17.45 

                                         Su 19.9. klo 13 Kartanon kirkko, toim. Tapio Pokka 

 Kauden päätösviikonloppu 25.-26.9. Mukana Keijo Vikman Efesolais- 
             kirjeen sanomaa opettamassa (la) ja Su piispa Olavi Rimpiläinen.

Rippikoulu 2011: Leirin aika: 1.-9.7.2011. Hinta 250 €. Kyselyt ja ilmoittautumiset
             30.9. mennessä rippikoulu@kellonkartano.fi tai Säde Pokka p. 044 0210 112.

Kirkkokonsertti
Oulujoen kirkossa
su 19.9. klo 16.00

Solisti Jyrki Anttila
Johtaa Ahti Sepp, 

uruissa Maija Tynkkynen
Oulun NMKY:n Mieslaulajat

Liput 15€

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

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

puh 040 512 0450

Helpota itseäsi 
arjen askareissa

� Vanhusten- 
 ja lastenhoito
� Kotipalvelut
� Kotisiivoukset

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 17.9. klo 18.00 Pudasjärven seura-
kuntatalossa, su 19.9. klo 15.00 Karjasillan kirkolla Nokelantie 39 Oulu, 
ti 21.9. klo 19.00 Limingan luontokeskuksessa.

To 16.9. klo 19 NA- ja opiskelijailta. Su 
19.9. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat 
Matti Rahja. Ke 22.9. klo 18 Lähetys-
piiri ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Seurat su 19.9. klo 15, Jukka 
Marjakangas, Jorma Räisä-
nen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Muut seurakunnat

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 18.9. klo 18 Pyhän Hengen Ilta, 
Suvi Nehvonen, Mirjam Rukajärvi, 
ym. La 25.9. klo 18 Seppo Männistö
TERVETULOA!

To 16.9. klo 18 Miestenillat 
alkavat. Su 19.9. klo 18 Luomi-
sen ilta, farmasian tohtori Erkki 
Jokisalo: Sopivatko geologian 
löydökset luomiseen vai evoluu-
tion? Fossiileita, evoluutiota ja 
genetiikkaa. Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan! To 23.9. klo 18 
Raamattupiiri. Su 26.9. Sunnun-
tain kokous, Jouni Korkala.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Su 19.9. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS

Ke 22.9. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riip-
puu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten 
kanssa” Room. 12:18. La 18.9.2010 
klo 10 Jumalanpalvelus, Raamattutunti 
Room. 12–13, Eila Maunu, saarna Juha 
Mikkonen ja lastenkirkko La 25.9.2010 

klo 10 Jumalanpalvelus, Raamattutunti Room. 14–16, Juha Mikkonen ja lastenkirkko, 
KLO 11 END IT NOW, NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA, PUHUJANA RIITTA 
POHJOISVIRTA Oulun Ensi- ja Turvakodista. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 17.9. klo 18 LIFTjr. Pe 17.9. klo 20 LIFT, 
Hannu Alakunnas, Hiomaton Timantti. Su 19.9. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Suomen Helluntaikir-
kon info ja keskustelutilaisuus, Markku Tossa-
vainen, Tuomo Mantsinen, Ahti Kurki. Pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 19.9. klo 17 Church@78, in-

ternational service, communion. Ma 20.9. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. 
Ke 22.9. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, Mika Keisu, Jouko Annala. 
To 23.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 19.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 20.9. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 23.9. klo 19 Juha Sarkkinen: 
Armolahjat.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

To 16.9. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, 
Sonja & Gunnar Nyman, Hengen tulet lauluryhmä. 
Pe 17.9. klo 18 Varkki-ilta. Su 19.9. klo 11 Aamu-

kirkko & pyhäkoulu, Pekka Tuominen, Väinö Viikkilä. Su klo 18 Avoin Raamattu-
piiri. Ti 21.9. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 22.9. klo 18 Nuortenilta, Sini 
Niemelä. To 23.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, 
rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: Nyt on armon aika. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Rauhan Tervehdys -lehden jakeluhäiriöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Palveluja tarjotaan

Yhdistykset
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Tuiran kirkossa järjeste-
tään kahden seuraavan 
sunnuntain iltamessuis-
sa ehtoollinen, jossa nau-

titaan alkoholitonta viiniä. Kirk-
koherra Hannu Ojalehdon mu-
kaan kyseessä on kokeilu, jonka 
perusteella päätetään mahdolli-
sesta jatkosta. 

Ojalehdon mukaan seura-
kuntalaisilta on tullut toivomuk-
sia alkoholittoman viinin käytös-
tä terveys- ja muiden ongelmien 
vuoksi.

Myös Raittiuden Ystävät on 
tehnyt esityksen alkoholittoman 
ehtoollisviinin käyttöönotosta. 
Yhdistys perustelee esitystään 
hankalalla tilanteella, joka eh-
toollisella syntyy osalle entisistä 
alkoholisteista. 

Vaikka ehtoollisella nautittava 
alkoholimäärä on pieni, joiden-
kin raitistuneiden elimistö reagoi 
hyvin voimakkaasti pieneenkin 
alkoholimäärään ja voi aiheuttaa 
juomakierteen laukeamisen.

Käytännön ongelmia alkoho-
littoman viinin käytössä on Oja-
lehdon mukaan vain yksi: Se ei 
säily yhtä hyvin kuin tavallinen 
viini. Alkoholitonta viiniä saa 
kuitenkin myös pienissä pul-
loissa.

Ojalehto ei ryhdy arvioimaan, 
milloin alkoholittoman viinin 
käytön vakinaistamisesta pääte-
tään. Hänen mukansa asiasta on 
keskusteltu yhtymän kirkkoher-
rojen kesken.

Maikkulassa 
tarjoilu jo alkanut
Karjasillan seurakunnan Maik-
kulan kappelissa on tarjottu al-
koholitonta ehtoollisviiniä viime 
keväästä lähtien. 

Karjasillan kirkkoherra Juha-
ni Lavanko kertoi Kalevassa tam-
mikuussa, että seurakuntalainen 

Tuirassa kokeillaan 
alkoholitonta ehtoollisviiniä

saattaa haluta alkoholitonta vii-
niä uskonnollisista syistä. Kirkko 
ei Lavangon mukaan kuitenkaan 
ylläpidä käsitystä, jonka mukaan 
alkoholipitoinen ehtoollisviini ei 
sovi uskovalle.

Juomaksi vain 
viiniköynnöksen antia
Piispainkokouksen päätöksen 
mukaan ehtoollisviininä käyte-
tään viiniköynnöksen rypäleistä 
valmistettua viiniä, joka voi olla 
joko puna- tai valkoviiniä ja joka 
voi olla myös alkoholitonta. Eh-
toollisviiniä voi laimentaa myös 

vedellä. Seurakunnan tulee tarjo-
ta mahdollisuus nauttia alkoho-
litonta viiniä, jos sitä pyydetään. 

Kirkko katsoo, että ehtoolli-
nen on täysi, vaikka nauttisi vain 
leivän tai vain viinin, jos joku ei 
halua tai pysty jompaa kumpaa 
nauttimaan.

Alkoholittoman viinin käytös-
tä päättää kirkkoherra.

PEKKA HElIN

Iltamessut Tuiran kirkossa 
sunnuntaina 19.9. ja 26.9. kello 18.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

A
uttamisesta on tehty hauskaa. Jopa niin 

hauskaa, että itse auttaminen on muut-

tunut sivuseikaksi. 

Itseään voi huvittaa painelemalla Face-

bookissa peukun kuvia Pallaksen pelastamiseksi tai 

jonkun yrityksen ”lupaamme lahjoittaa sentin hy-

väntekeväisyyteen aina kun meille tulee tuhat tyk-

kääjää” -kampanjan hyväksi. Jos se ei riitä, voi os-

tella sydämensä kyllyydestä kaikenlaista turhaa tai 

vaikka leikkiä lusikoilla. 

Pohjimmiltaan ostelussa, peukunpainamisessa ja 

muussa ei ole kyse hyvän asian puolesta toimimi-

sesta, kyse on muka-auttamisesta ja sisäisen lapsen 

leikittämisestä.

Oli Pallastunturin tulevaisuuden kannalta ihan 

sama, tykättiinkö sen pelastamisesta Facebookis-

sa. Se ei pelastanut Pallasta, eikä se pelasta mitään 

muutakaan.

Itämerta ei pelastettu ostamalla Stefan Lindfor-

sin Plup-vesipulloja. Ei, vaikka rinkeliturhakkees-

ta meni 10 senttiä Elävä Itämeri -säätiölle. Pullon 

hinnan, 2,40 euroa, olisi voinut suoraan lahjoittaa 

säätiölle. Silloin rahasumman teho olisi ollut mo-

ninkertainen. 

Samalla tavalla voi olla auttavinaan auttamat-

ta oikeasti ostamalla milloin mitäkin: kuukautis-

suojia, limonadia, pyykinpesuainetta. ”Kaapit täy-

teen kamaa, niin maailma pelastuu” tuntuu olevan 

markkinahenkilöiden ajatuksena.

Uusin esimerkki näennäisauttamisesta on Kir-

kon Ulkomaanavun lusikkaleikki, virallisemmalta 

nimeltään Lusikkaliike. Siinä kuka tahansa meis-

tä voi etsiä piilotetun lusikan ja piilottaa sen uudel-

leen. Sen jälkeen seuraava henkilö etsii ja piilottaa 

sen. Näin voidaan jatkaa, kunnes kampanjan päät-

tyessä viimeinen löytäjä saa pitää lusikan itsellään. 

Lusikkaan liitetyssä tarrassa ei ole tilinumeroa, 

jonka kautta rahaa voisi ohjata haitilaisille lapsille 

tai Pakistanin tulvauhreille. Lusikan löytäminen ei 

maksa mitään, eikä piilottaminen. Riittää, että leik-

kimieliset aikuiset piilottelevat lusikoita parin kuu-

kauden verran.

Kuulostaa kivalta. Mutta minä kysyn, missä vai-

heessa lusikkaleikki muuttuu oikeaksi auttamiseksi.

 

SATU lAPINlAMPI

Hei, 
me leikitään!

Sinappia

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee 
maailman tapahtumia.

– Luojan kiitos, huudahtaa ou-
lulainen Sirkka Melamies. Hän 
on juuri kuullut, että Päivän sa-
na -palsta palaa Kalevaan.

– On ihanaa saada taas aukais-
ta lehti aamupalapöydässä ja lu-
kea ensimmäisenä Päivän sana, 
Melamies iloitsee. 

Vielä Melamies ei ole pääs-
syt palstaa lukemaan, sillä Kale-
van viimeviikkoisen ilmoituksen 
mukaan Päivän Sana palaa leh-
teen "parin viikon aikana".

Palsta poistettiin toukokuus-
sa Kalevasta lehtiuudistuksen 
yhteydessä. Lukijat antoivat toi-
menpiteestä runsaasti moitteita, 
joten lehti päätti palauttaa lue-
tun palstan.

Kesä toi  
perspektiiviä
– Nyt kesän jälkeen meillä oli 
riittävästi perspektiiviä ja palau-
tetta johtopäätösten tekemiseen. 
Vaatimus Päivän sanan palaut-
tamisesta pomppasi palauttees-
ta vahvasti esille, eikä meillä ole 
mitään syytä olla palauttamat-
ta palstaa, Kalevan päätoimittaja 
Markku Mantila kertoo.

Raamattua  
aamiaiseksi
Monet palautetta antaneet lu-
kijat olivat tottuneet lukemaan 
Päivän sanan heti aamun alka-
jaisiksi, ja siksi siitä oli vaikea 
luopua.

– Joukossa oli pari sydänverel-

lä kirjoitettua vetoomusta. Eräs-
kin sanoi, että Päivän sana hel-
potti lentopelkoa, Mantila häm-
mästelee.

– Lämmin kiitos Kalevalle! 
Minulle Päivän sana antaa voi-
maa. Monesti saan siitä milloin 
ilon, milloin lohdun, joskus jo-
pa neuvon päivän poluille, Sirk-
ka Melamies jatkaa.

Hän ei ole kokemuksineen yk-
sin. Myös monet kirkkoon kuu-
lumattomat ammentavat Raama-
tusta voimaa elämäänsä. Monen  
mielestä ravinnerikas Jumalan 
sana on ihmiselle jopa tärkeäm-
pää kuin ruispala tai vehnäsäm-
pylä. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Päivän sana palaa Kalevaan

"Tämä on Kristuksen veri".
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Suomen Lähetysseuran afromusiikkiryhmä 

Amani 
etsii riveihinsä laulajia tenoriin/kakkosalttoon 
ja bassoon sekä perkussionistia!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Terhi Latvalaan
terhihir@mail.student.oulu.fi  tai 040 841 7893.

Tsekkaa myös Amanin kotisivut www.amaniheimo.net

€
€.

LEIKKAA TALTEEN

MYYNTITYÖTÄ! 
Täytä hakemus osoitteessa 

www.liisavanhalaoy.fi 

Paikkoja avoinna

Näe nälkä.
Keräyslupa OKU 975A

Tule kerääjäksi tai lahjoita.  
Soita 0600-122 20 (20 euroa + pvm).  
Nordea 221918-68000.  

nälkäpäivä.fi

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

Ensi sunnuntaina 19. syys-
kuuta vietetään Merisun-
nuntaita, eli mereen liitty-
vien myönteisten asioiden 

pyhäpäivää. 
Merenkulku on läpi historian 

yhdistänyt ihmisiä eri puolilla 
maailmaa. Paitsi ihmiset, myös 
eläimet, tavarat, elintarvikkeet 
ja ideologiat ovat kulkeutuneet 
meriä pitkin mantereelta toiselle. 

Merisunnuntaina halutaan 
huomioida niitä, jotka ansaitse-
vat elantonsa merellä ja meres-
tä. Suomessa Merisunnuntaita 
on vietetty yli kymmenen vuo-
den ajan. Pyhä on nimenomaan 
elämän sunnuntai, kun taas me-
reen menehtyneitä muistetaan 
pyhäinpäivänä.

Sea Sundayta alettiin aikoinaan 
viettää anglosaksisessa maailmas-

sa. Nykyisin merisunnuntaita vie-
tetään kristillisissä kirkoissa eri 
puolilla maailmaa. Pyhä on siten 
myös ekumeeninen perinne, joka 
muistuttaa kirkkojen välisestä yh-
teydestä. Merisunnuntaina Suo-
men ev.-lut. kirkon jumalanpal-
velusten kolehti kannetaan meri-
mieskirkkotyön hyväksi.

RAUHAN TERVEHDYS

Oppia yksinkertaiseen elämään

Oulun NNKY:llä järjes-
tetään lauantaina 18. 
syyskuuta luonnonmu-
kaiseen ruokaan ja yk-

sinkertaiseen elämään sekä hil-
jaisuuteen johdattava teemapäi-
vä. Maksuttoman päivän vetäjät 
ovat nuorisodiakoni Eeva-Stii-
na Snellman ja pastori Paula 

Hartman, jotka viljelevät pien-
tilaa Perttelissä. 

Yhdistyksen tiloissa Isokatu 
15:ssa järjestettävä päivä aloite-
taan kello 10 luomuinfolla. Sitä 
seuraa päivärukous ja yhteinen 
ateria hiljaisuudessa. Teema jat-
kuu keskustelulla kaipauksesta 
yksinkertaiseen elämään. Mitä 

se on ja miten siihen löytyy pol-
kuja? Päivä päättyy rukoushet-
keen noin kello 16. 

Teemapäivään voi ilmoittau-
tua etukäteen osoitteeseen nn-
ky.oulu@co.inet.fi tai nume-
roon 040 7514 480. Tilaisuuden 
järjestävät Sinapinsiemen ry ja 
Oulun NNKY. (RT)

Kansalaiset ääneen Mediabussissa

Mediabussi saapuu Ou-
lun seudulle ensi vii-
kolla. Aamupäivisin 
bussi kiertää kou-

luilla, iltapäivisin se on avoin-
na kaikille kiinnostuneille. Tee-
mana on kansalaisaktivismi ja 
mahdollisuus vaikuttaa oman 
elinympäristön asioihin. 

Linja-auto on kiertänyt eri 
puolilla Suomea vuodesta 2006 

antamassa koululaisille mah-
dollisuuden kokeilla omia me-
diataitojaan ja harjoitella oman 
ilmaisun esittämistä nykyai-
kaisten mediavälineiden avulla. 

Nyt samaa pääsevät kokeile-
maan muutkin. Tarkoitus on in-
nostaa ja opastaa kaikenikäisiä 
tekemään omia uutisia Ylen A-
tuubiin sekä sen yhteydessä toi-
mivaan Mun uutisiin. 

Maanantaina 20. syyskuu-
ta mediabussi on Oulun pää-
kirjastolla kello 15–20 ja tiis-
taina Rajakylän nuorisotilassa 
kello 16–20. Keskiviikkona Me-
diabussi kurvaa Limingan kir-
jastolle kello 15–19 ja torstaina 
Nuortenkahvila Bysikseen Ou-
lun Hallituskadulle kello 16–20. 

RAUHAN TERVEHDYS

Ensi sunnuntai on Merisunnuntai

Simojoki konsertoi Lumijoella

Pekka Simojoki konsertoi 
Lumijoen kirkossa tiistai-
na 28. syyskuuta kello 18. 
Simojoki on säveltänyt lu-

kuisia hengellisiä lauluja. Hän on 
yksi tämän hetken tuotteliaimpia 
ja tunnetuimpia suomalaisia lau-
luntekijöitä. 

Lumijoen kirkon konserttiin 
on vapaa pääsy, kolehti kanne-
taan lähetystyön tukemiseen. 
Viiden euron hintaista iltapalaa 
on tarjolla konsertin jälkeen kir-
kon vieressä olevassa seurakunta-
talossa. (RT)

Ve x i  S av i j o k i
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Nuori mies harppoo lavan 
päästä päähän ja lau-
koo vitsejä mennessään. 
Stand up -koomikko 

Mikko Vaismaa on täysillä mu-
kana esityksessään ja saa yleisön-
kin innostumaan. Ihmisjoukko 
nauraa vedet silmissä. 

– Nautin viihdyttämisestä ja 
esilläolosta. Se, että näkee ihmis-
ten nauttivan palkitsee, kertoo 
taiteilijanimellä K-Mikko esiin-
tyvä Vaismaa esityksen jälkeen.

Vaismaalla on pitkä kokemus 
ihmisten viihdyttämisestä. Hän 
aloitti uransa veljiensä kanssa pe-
rustamassaan huumoribändissä. 
Stand up -komiikkaa Vaismaa 
on tehnyt jo viiden vuoden ajan, 
ja kaksi vuotta hän on toiminut 
koomikkona täyspäiväisesti.

Hengellistä 
huumoria
Mikko Vaismaa esiintyy juhlien 
ja stand up -klubien lisäksi mo-
nissa hengellisissä tilaisuuksis-
sa. Hän tulee kristitystä kodis-
ta ja kertoo avoi-
mesti vakaumuk-
sestaan.

Hengellisillä 
juhlilla Vaismaa 
esiintyy aivan sa-
malla ohjelmis-
tolla kuin muissakin tilaisuuk-
sissa. 

– Esiintyminen on samanlais-
ta. Hengellisissä tilaisuuksissa on 
kuitenkin se ero, että niistä myös 
itse saa jotakin.

Kristillinen vakaumus näkyy 

Luotu viihdyttämään
Mikko Vaismaa tietää, miten ihmiset saa nauramaan

myös hänen vitsikokoelmassaan. 
Niistä ei löydy kirosanoja tai 
härskejä juttuja. Vaismaa osoit-
taa, että vitsien tyylikkyys ei vä-
hennä niiden hauskuutta.

Nauru 
murtaa jäätä
Mikko Vaismaa, jolla on koke-
musta myös musiikin puolelta, 
vertaa vitsien kirjoittamista lau-
lun tekemiseen. 

– Ideat vitseihin tulevat arjes-
ta, hän kertoo. 

– Joskus vitsit syntyvät suo-
raan valmiina, joskus ne kypsy-
vät pitkän ajan kuluessa – samal-
la tavalla kuin laulutkin.

Lavakoomikon työ ei kuiten-
kaan ole pelkästään valmiiksi 
kirjoitettujen vitsien kertomis-
ta. Jokainen yleisö on erilainen, 
ja esiintyminen muuttuu sen mu-
kaisesti. 

– Nuorista koostuva yleisö on 
erilainen kuin keski-ikäinen ylei-
sö, Vaismaa kuvailee. Hän tutus-
tuu yleisöön ja haistelee tunnel-

maa, jotta tietäisi 
mikä saa juuri tämän 
yleisön nauramaan.

Joskus paraskaan 
koomikko ei saa ih-
misistä naurua irti. 

– Aina ei onnistu. 
Syitä siihen voi olla monia. 

Nauru on paljon muutakin 
kuin reaktio hauskaan vitsiin. 

– Jos ihminen päättää, että mi-
nähän en naura, niin sitten hän ei 
naura, Vaismaa selittää.

Huumori on hauskaa nimen-

omaan silloin, kun ihmiset naut-
tivat siitä yhdessä. 

– Ihmiset nauttivat huumo-
rista. Kun ihmiset isossa joukos-
sa nauravat yhdessä, se murtaa 
jäätä. Ihminen liikuttuu naura-
essaan, Vaismaa kuvailee.

Yhteys 
yleisöön
Vaismaan lempikeikka oli kauka-
na suurilta lavoilta. 

– Minut kutsuttiin erään hen-
kilön 70-vuotispäiville esiin-
tymään. Esiinnyin ravintolas-
sa kymmenelle ihmiselle, joiden 

joukossa oli niin teini-ikäisiä 
kuin eläkeläisiäkin. 

Erikoinen yleisö ja haasteelli-
nen tila ei kuitenkaan hidastanut 
koomikkoa. 

– Hyvin se keikka meni, hän 
hymyilee.

Suosittua koomikkoa tullaan 
toisinaan jututtamaan keikan 
jälkeen. Ihmiset tulevat mielel-
lään kiittämään häntä henkilö-
kohtaisesti. 

– On todella mukavaa saada 
palautetta, Vaismaa kertoo. 

Suosiosta kertoo myös täysi 
keikkakalenteri. 

– Tämä työ on sellaista, että 
en aina voi olla perheen menois-
sa mukana. Onneksi perheeni on 
hyväksynyt sen, mies kertoo. 

Vaismaa viihtyy työssään sen 
verran hyvin, että toivoo voivan-
sa jatkaa sitä vielä pitkään. 

– Vaikka eläkkeelle asti, hän 
hymyilee.

KAISA ANTTIlA

Mikko Vaismaa esiintyy Muhoksen 
seurakunnan Tasaustapahtumassa 
ti 21.9. klo 19 Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa.

Vitsien tyylikkyys 
ei vähennä niiden 
hauskuutta.

K a i s a  A n t t i l a

Mikä paikka?
Arvaa! on Rauhan Ter-
vehdyksen uusi, vuoro-
vaikutteinen kuva-arvoi-
tuspalsta. Julkaisemme 
joka lehdessä yhden seu-
rakuntien rakennuksia 
tai esineistöä esittävän 
kuvan. Sinun tehtävänäsi on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 
20. syyskuuta sähköpostilla osoitteeseen arvaa.kuvasta@rau-
hantervehdys.fi. Jos sinulla on kuvassa olevaan paikkaan liitty-
vä mukava muisto tai tarina, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa Rau-
han Tervehdyksessä. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vas-
tanneiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto. Voittajan ni-
mi myös julkaistaan lehdessä.

ARVAA!
Monet merituulet ovat tätä 

kaunokaista vihmoneet. 
Missä tämä risti sijaitsee?

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys su 19.9. klo 9.55–12. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Mes-
sun toimittaa Hannu Ojalehto, 
ja häntä avustavat Harri Fager-
holm, Tarja Oja-Viirret ja Rai-
li Kemppainen. Kanttorina on 
Heikki Jämsä. Klo 11.30 Ra-
diopyhäkoulussa lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi puhuu ai-
heesta Jeesus antaa elämän. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan seurakun-
tavaaleista. Vaalien ehdokas-
asettelu päättyi keskiviikko-
na 15.9. Minkälaisia ehdokkai-
ta Oulussa on tarjolla, saatiin-
ko ehdolle nuoria? Haastatel-
tavana nuorisotyöntekijä Mai-
re Kuoppala. Ohjelman toimit-
taa Saara Karjalainen. 

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.toi-

vonpaiva.fi
Ke 22.9. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululainen Pekka Tuo-
minen kertoo elämänsä ilo- ja 
kipukohdista.
To 23.9. klo 15.40 Unelmieni 
kirkko. Viisi teesiä siitä, kuin-
ka kirkkoa pitäisi uudistaa. 
Tiedottaja Rebkka Naatuksen 
mietteitä.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 19.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi puhuu aiheesta Jee-
sus antaa elämän. 
Su 19.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, ja 
häntä avustaa Tiina Kinnunen. 
Urkurina on Maija Tynkkynen 
ja kanttorina Raimo Paaso. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 19.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

mittaa Ari-Pekka Metso, ja 
häntä avustaa Tiina Kin-
nunen. Urkurina on Maija 
Tynkkynen ja kanttorina Rai-
mo Paaso.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 19.9. messu klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

Vaikka vakavasta ilmeestä ei uskoisi, Mikko Vaismaa on nykyään kokopäiväinen koomikko.
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”Itku tuli”

Piispa Irja Askola vihittiin Helsingin hiippakunnan piispan virkaan sunnuntaina 12. syyskuuta. 

S e p p o J . J .  S i r k ka / E as t p r e s s / K T

Kolme ihmistä. Kolme 
kokemusta piispa Irja 
Askolan ensimmäisestä 
saarnasta piispana. 

-Irja Askolan saarnaa 
kuunnellessa tuli sellai-
nen olo, että kirkon ovet 
ovat auki jokaiselle. Uu-

si piispa oli valmis luovuttamaan 
teologisen ajattelemisen vallan 
jokaiselle, joka vain haluaa sen it-
selleen ottaa. Teologia ei ole vain 
pappien, jonkun 
ylimmäisen kir-
kollisen elimen 
tai asiaan syväl-
lisesti vihkiyty-
neen himousko-
vaisen oikeus.

Näin kom-
mentoi Tuiran 
seurakunnan 
pastori Helena 
Paalanne Helsin-
gin hiippakunnan uuden piispan 
Irja Askolan viimesunnuntaista 
saarnaa hänen vihkimysmessus-
saan Helsingin tuomiokirkossa.

Rauhan Tervehdys pyysi He-
lena Paalannetta, Hailuodon 
kirkkoherraa Matti Keskistä 
ja Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen Sleyn Poh-
jois-Suomen työntekijää Samuel 
Korhosta arvioimaan Askolan 
saarnaa. 

Arvioinnin perustana oli kir-
kon oma määritelmä saarnasta. 
Sen mukaan ”saarnan tehtävä on 
synnyttää ja kasvattaa uskoa se-
kä rakentaa ja vahvistaa seura-
kuntaa”.

 

Saarna kutsui 
keskustelemaan 
Matti Keskiselle Askolan saar-
nasta välittyi juuri halu rakentaa 
kirkon ykseyttä.

– Mielestäni puhe oli kä-
denojennus niille, jotka suhtau-
tuvat Askolaan varautuneesti, tai 
jopa kielteisesti. Saarna oli kutsu 
yhteiseen vastuunkantamiseen, 
jotta kirkko ei repeytyisi, vaikka 
sen sisällä joistakin asioista usko-
taan eri tavoin.

Keskistä puhutteli erityises-
ti Askolan tah-
to haastaa jokais-
ta kirkon jäsentä 
luottamuksen löy-
tämiseen. 

– Jos emme luo-
ta ja arvosta toi-
siamme, emme saa 
raivattua kirkossa 
tilaa erilaisuudel-
le, Keskinen sanoo.

Paalanne löy-
si Askolan saarnasta rohkaisua 
sille, että kirkossa ”joka jamppa 
saa esittää omat ajatuksensa Ju-
malasta”.

– Jos ollaan asioista eri mieltä, 
niin sekään ei meitä tuhoa, hän 
tulkitsee Askolan sanoja.

Paalanne myöntää, että Asko-
lan sanat liikuttivat hänet silkas-
ta ilosta kyyneliin saakka.

Armoa 
synneille
Samuel Korhonen myöntää jää-
neensä kaipaamaan Askolan 
saarnassa evankeliumia siitä, et-
tä Jumala on armollinen nimen-
omaan syntiselle.

– Minulle jäi kaipaus kuul-
la saarnassa armon sanomaa sii-
tä, mitä Kristus on tehnyt puo-
lestani.

– Tarvitsen evankeliumin sa-
naa, joka vahvistaa heikkoa uskoa-
ni ja auttaa pysymään taivaan tiel-

Helena Paalanne Matti Keskinen

• Jeesuksen sanoman radikaalisuus on 
sen ehdottomuudessa puolustaa jokai-
sen oikeutta olla mukana, kuulua jouk-
koon, saada seurata itse läheltä sitä, mis-
sä eletään todeksi Jumalan valtakunnan 
arvoja.

• Jeesus sanoittaa tavallisen ihmisen ar-
vostuksen kehottamalla häntä etsimään 
Jumalan valtakuntaa ja Hänen hyvää 
tahtoaan. Tavallisille naisille ja miehil-
le tarjotaan luottamus: te voitte, saatte 
ja osaatte itse etsiä! Jumalan valtakun-
nassa kansalaisiin luotetaan.

Jeesus ei kehota kysymään osaavim-
milta, sisäpiirin salaisuuksiin vihityil-
tä, vaan rajoituksetta Hän kohdistaa sa-
nansa kuulijoille – kaikenlaisille, joita 
oli paikalle osunut. Jumala luottaa luo-
miinsa ihmisiin. Antaa heille avoimen 
valtakirjan etsiä, löytää ja toteuttaa Ju-
malan hyvää tahtoa.

• Viipyillessäni Jumalan läheisyydessä 
aavistelen, että tarvitsemme nyt aina-
kin kolmea asiaa:

Kaipuu armoon ja armolliseen Juma-
laan on käsin kosketeltavasti aistittavis-
sa. Tulostavoitteiden, yt-neuvottelujen, 
uhkaavien tilastojen ja kohtuuttomilta 
tuntuvien valintojen keskellä on tarve 
kuulla se, että joku on armollinen. Ra-
joituksitta ja pienintäkään ehtoa asetta-
matta.

Riittämättömyyden tuskassa – kun 
kellekään ei ehdi antaa parastaan eikä 
kaikkea jaksa edes silloin kuin tahtoisi – 
juuri silloin on hyvä kuulla, että Jumala 
ei vaadi, ei edes kysele.

• Toiseksi tunnistan kaipuun luottamuk-
seen. Pilkkakirveiden ja myrkkynuolien 
teroittamisen ja niistä suojautumisen si-
jasta me tarvitsemme luottamusta. Me 
tarvitsemme luottamusta kirkossa, lähi-
suhteissamme ja yhteiskunnassa.

Erimielisyys ei meitä tuhoa. Tuhon 
tie alkaa siitä, jos emme löydä puhe-
välejä toinen toistemme kanssa, myös 
heidän kanssaan, jotka ovat erilaisia – 
mielipiteiltään, taustaltaan, elämänta-
valtaan.

Aavistelen, että luottamuksen lisää-
minen on kirkkomme ja yhteiskuntam-
me keskeisin haaste: pelokas käpertyy, 
tarttuu kirveeseen ja lyö kovaa.

Sen sijaan luottamuksen ilmapiiriin 
kutsuttu ei kavahda keskeneräisiä asi-
oita eikä itselleen outoja ilmiöitä, vaan 
muistaa luottamuksen, joka Jumalalla 
on luotuihinsa ja siksi meillä toinen toi-
seemme.

Luottamuksen ilmapiirissä löytyy ti-
la ihmisille, armolle ja oikeudenmukai-
suudelle. Me selviämme tulevaisuuteen 
sillä otteella, mikä Jeesuksella oli oman 
aikansa kansalaisiin: jokaista tarvitaan 
ja jokainen saa tulla mukaan. Siis sulje-
tuista sisäpiiristä kaduille ja kujille. Eh-

kä siellä tiedetään, mitä me nyt tarvit-
semme.

• Kolmanneksi Jumalan läheisyydessä 
avautuu kutsu kohtuuteen. Monet nuo-
ret haastavat elämäntapaamme ja toi-
mintakulttuuriamme, myös kirkossa. 
Kohtuullinen elämäntapa ja omastaan 
jakaminen ovat kaikkien uskontojen yh-
teinen rikkaus.

Oman aikamme uskon testi on se, 
miten vakavasti ja konkreettisesti otam-
me tämän vastuumme arjestamme. 

• Rakkaat ihmiset, Jumalan läheisyydes-
sä viipyily, Hänen läsnäololleen avautu-
minen, on riski. Alkaa ehkä nähdä her-
kemmin, mitä oikeasti itse kaipaa ja tar-
vitsee. Siihen havahtuessaan huomaa 
myös vierellään kulkevan, uskaltautuu 
kysymään.

lä. Kirkon tehtävänä on pitää esillä 
erityisesti iankaikkisuusnäkökul-
maa, vaikka samalla emme voi si-
vuuttaa ihmiselämän ongelmia ja 
kysymyksiä, Korhonen sanoo.

RIITTA HIRVONEN 

Samuel Korhonen

Otteita Irja Askolan saarnasta vihkimysmessussa

Piispa Irja Askolan saarna on 
luettavissa kokonaan kirkon 
yhteisösivuilta www.evl.fi. 
Toimitus lyhensi saarnan tälle sivulle.

Hannu Hä kämie sA r k i s to  /  Pe k ka H e l i n A r k i s to

Aavistelen, että 
luottamuksen 
lisääminen on 
kirkkomme ja 
yhteiskuntamme 
keskeisin haaste.

Irja Askola
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17. sunnuntain helluntaista on saanut aiheeksi Jeesus antaa elämän. Evankeliumi-
kirjassa on kerrottu tämän pyhän lempinimistä: ”Tätä sunnuntaita on kutsut-
tu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus 

on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen us-
kovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. 

Päivän evankeliumina on Nainin kaupungin portin tuntumassa tapahtuva kuolleista 
herättäminen – Jeesus herättää ja parantaa leskiäidin ainoan pojan. 

UT:n lukukappaleena on Roomalaiskirjeen kohta, jossa Paavali vertaa nykyistä kärsi-
mystä tulevaan kirkkauteen: ”Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mi-
tään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luoma-
kunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua 
katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luo-
makunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuu-
desta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä 
huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme 
ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapsek-
si pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi.”

Em. tekstin alussa (2. virke) on kohta jossa puhutaan hartaasta odottamisesta. Sen on 
alkukielellä apokaradokia eli harras ikävöiminen, odottaminen. Sanaa käytetään vain 
tässä ja Filippiläiskirjeen 1. luvussa. Se voidaan asiayhteydestä riippuen suomentaa myös 
’odottaa innokkaasti, kurkottaa kaulaansa jotakin kohti’. Joka tapauksessa termi kuvaa 
voimakasta odottamista toivon toteutumiseksi.

Kaiken luodun katoavaisuus on seurausta synnistä. Luomakunnan ’vaikeroiminen syn-
nytystuskissa’ edeltää uutta luomista, jolloin kristityn ilo täydellistyy taivaassa.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 86:10–13 
Ensimmäinen lukukappale 
Job 14:1–6, 13–15 
Toinen lukukappale 
Room. 8:18–23 
Evankeliumi 
Luuk. 7:11–16 

Salli olla lähelläsi,

rakas taivaan kuningas,

elämäni kuormat jättää

ristin juureen, laupias.

Siitä löydän lunastuksen,

täyden rauhan sydämeen.

Murheissakin autuaana

jatkan matkaa taivaaseen.

Kenelle kellot soivat?

Törmäsin netissä surffaillessani kyselyyn nimeltä ”Tahdotko tietää kuolinpäiväsi?” Täy-
tin kyselyn ja tyrmistyin. Jobin kirjassa todetaankin osuvasti: ”Ihminen, naisesta synty-
nyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kuin kukka hän avautuu ja kuihtuu, on 
kohta poissa, kuin varjo.”

Ihmisen elämä on kahden ristinmerkin välinen matka. Ensimmäisen kerran risti piir-
retään kasteessa ”Ota pyhä ristinmerkki otsaasi + ja rintaasi + todistukseksi siitä, että ris-
tiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsek-
seen”. Viimeisen kerran ristinmerkki tehdään hautajaisissa ”maasta sinä olet tullut, maaksi 
sinun pitää jälleen tulla. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä”.

Risti kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia ihmisiä kohtaan. Risti kertaa Raa-
matun punaisen langan, pienoisevankeliumin sanomaa: ”Jumala on rakastanut maail-
maa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Seuraavassa jakeessa tehdään tärkeä lisäys: 
”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

Ristin sanomasta kertoo apostoli Paavali: ”Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään 
muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle 
ristiinnaulittu ja minä maailmalle.” Tuomas Kempiläinen pohtii ristin sanomaa: ”Ristissä 
on pelastus, ristissä elämä, ristissä suoja vihollisilta, ristissä taivaallisen onnen vuodatus. 
Ristissä on mielen vahvistus, ristissä hengen ilo. Ristissä on korkein hyve, ristissä pyhi-
tyksen täydellisyys. Ei ole sielun pelastusta eikä iankaikkisen elämän toivoa muualla kuin 
ristissä. Ota siis ristisi ja seuraa Jeesusta, ja sinä kuljet iankaikkiseen elämään”.

Virressä 55 todetaan: ”Vaan sillä tiellä elämänsä on Jeesus meille antanut ja uhrillansa, 
ristillänsä myös meille portin aukaissut elämään uuteen, vaikeimpaan: ei vaatimaan vaan 
antamaan.” Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista. Jumala ei näe meitä heikkoina 
ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee meidät rakkaan poikansa Jee-
suksen Kristuksen kautta. Jeesus Kristus on ainoa suojamme Jumalan edessä. Ristinkuole-
mallaan Jeesus Kristus voitti synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on mei-
dän Vapahtajamme, meidän Sovittajamme, meidän Lunastajamme ja meidän Herramme.

JUHA VÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

w w w.sxc . hu
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Vanha Valamo on prameassa kunnossa
Minua pelottaa. Olen 

pihdeissä Niiralan ra-
ja-asemalla. Seurassa-
ni on bussilastillinen 

Tuiran seurakunnan vapaaehtoi-
sia ja heidän kaitsijoitaan. Kaik-
ki ovat jännittyneitä, sillä Venä-
jän karhu odottaa meitä.

Haluamme Vanhaan Vala-
moon, mutta sitä ennen meidät 
pannaan prässiin. Koko poruk-
ka kävelytetään numerojärjestyk-
sessä naisvirkailijan kopin eteen 
passintarkastukseen. Eikä se-
kään riitä. Passintarkastuksia on 
yhteensä neljä. Tympeitä kaikki.

Naisvirkailijalta ei hymyä lii-
kene eikä hänelle pidä hymyillä. 
Venäläiset rajatarkastajat eivät pi-
dä siitä, että suomalaiset juttele-
vat, hymyilevät ja ottavat kontak-
tia. Jos joku poikkeaa venäläises-
tä nöyryydestä, hänet pannaan 
erityissyyniin.

Miksi suomalaisilta yritetään 
ottaa rajalla luulot pois? Yrittää-
kö Venäjän karhu murista, vaikka 
supervalta-ajoista on pieni ikui-
suus?

Virkailijat ovat ilmeisen tym-
pääntyneitä elämäntyöhönsä, 
passikuvien ja suomalaisten naa-
mojen vertaamiseen. Vähemmäs-
täkin koppalakki kiristyy.

Saamme lopulta luvan jatkaa 
matkaa. Kyseessä on virkistys-
matka, jonka Tuiran seurakunta 
järjestää vapaaehtoisilleen. Reis-
sussa on liki 50 ihmistä.

Sortavala 
on kuin aikakapseli
Venäjän puolella poikkeam-
me Värtsilässä ostoksilla. Käyn 
vessassa. Kun tulen ulos, naiset 
ovat jonossa naisten vessan edes-
sä. Rohkaisen naisia käyttämään 
miesten vessaa. Matkalla ei pidä 
olla turhan tarkka.

Sortavalassa majoitumme 
Seurahuone-hotelliin. Hotelli on 
parhaat päivänsä nähnyt. Hotel-
lissa haisee.

Sortavala on kuin aikakapse-
li. Tältä näytti suomalainen kau-
punki 1930-luvulla. Talot ovat 
kauniita ja edustavat monia tyyli-
suuntauksia. Suomalaiset raken-
tajat osasivat asiansa.

Rakennuksia ei ole pidetty hy-
vin. Jotkut ovat vajonneet hökke-
lin tasolle. 

Yritän välttää ylimielisyyt-
tä, mutta se on vaikeaa. Muistu-
tan mieleeni, että Suomi oli  ker-
ran Euroopan köyhimpiä maita. 
Ruotsikin ylenkatsoi meitä vuo-
sikymmeniä. 

Hotellimme edustaa funktio-
nalismia, ja se on varmaan ol-
lut vuosikymmeniä sitten vilk-
kaan seuraelämän keskus. Nyt 
sen ruokasali on kolkko ja puoli-
tyhjä. Pöytiä ja tuoleja ei riitä ko-
ko saliin.

Käyn huoneeni vessassa ja 

saan hajotettua pytyn niin, et-
tä se ei enää vedä. Hajoamisessa 
on puolet venäläistä työnlaatua ja 
puolet suomalaista kömpelyyttä. 

Päätän lähteä kaupungille.

Saamattomuutta 
vai köyhyyttä?
Sortavalassa on runsaat 20 000 
asukasta. Ruohonleikkureita 
kaupungissa ei ilmeisesti ole ai-
nuttakaan. Ruoho ja pensaat ovat 
ruokkoamattomia. Jään mietti-
mään, johtuuko kaupungin rap-
pio saamattomuudesta vai siitä, 
että ihmisillä ei ehkä ole varaa 
kohentaa elinympä-
ristöään. Köyhiltä ei 
ole lupa vaatia mah-
dottomia.

Sortavalassa on 
jotain erittäin kau-
nista: naiset. He kan-
tavat itseään huomat-
tavasti naisellisem-
min kuin suomalai-
set siskonsa. Korot 
ovat korkeat ja pu-
keutuminen viimei-
sen päälle. Ehkä he 
yrittävät pukeutumi-
sellaan piristää olo-
aan kaiken kurjuuden keskellä.

Venäläinen nainen on perin-
teinen nainen. Hän ei ole miehen 
kanssa tasavertainen, sillä Venäjä 
on miesten maa. 

Venäläiset eivät ole yksitotisia 
jurnottajia, vaikka passintarkas-
tajat sellaisilta näyttävätkin. Ve-
näläiset ovat iloisia ja eläväisiä. 
He vertaavatkin itseään ranska-
laisiin.

Sortavalan kaupat ovat hyvin 
varustettuja. Yhdessä liikkees-
sä venäläisnainen myy pellavai-
sia kankaita ja monen sorttisia 
muistoesineitä. Hän osaa vähän 
suomea, mikä saattaa olla aika-
moinen myyntivaltti. 

Seurueemme naiset ihaile-
vat kaksimetrisiä pellavaliinoja 
ja ostavat innokkaasti erilaisia 
tuotteita.

luostariin 
on upotettu rahaa
Aamulla jätämme hotelli Seura-
huoneen. Kello on yhdeksän ja 
kantosiipialus lähtee tihkuisessa 

säässä viemään meitä Valamon 
saarelle, joka sijaitsee keskellä 
pohjoista Laatokkaa.

Järvellä käy ankara tuuli ja 
alus osuu monta kertaa aallon-
pohjaan, mistä aiheutuu voimak-
kaita paukahduksia. Matkassa on 
jotain pelottavaa. Myöhemmin 
kuulemme, että seuraava vuo-
ro peruttiin kovan tuulen vuok-
si. Kantosiipialuksella on oltava 
varovainen varsinkin, kun jotkut 
seurueen jäsenistä ovat huonojal-
kaisia eläkeläisiä.

Sää kirkastuu ja aurinko tulee 
upeasti esille. Myös Vanha Vala-

mo on upea. Jo en-
simetrit saaren ka-
maralla vihjaavat, 
että luostarin kor-
jaustöihin on upo-
tettu rahaa. Yksi-
näinen torni pil-
kottaa puiden yli. 
Muutaman metrin 
päässä meistä on 
rakennus, joka on 
selvästi restauroi-
tu hyvällä menes-
tyksellä.

Valamon saares-
sa on pääluostari ja 

sivuluostareita eli skiittoja. Skiitto-
ja on myös muualla Valamon saa-
ristossa. Kaiken kaikkiaan niitä on 
kymmenen. Munkkeja ja noviiseja 
on toistasataa. Voi raukkoja.

En ole luostarielämän kannat-
taja. Selibaatti on rikos ihmisyyt-
tä vastaan ja muutenkin sairasta. 
Raamatussa ei sanota, että hen-
gellisen säädyn tulisi elää ilman 
naista. Se on pappien keksintöä.

Myönnän, että Valamo on ko-
mea paikka, mutta jostain syys-
tä olen luostarille kylmä, vaikka 
olen vasta saapumassa sen aartei-
den äärelle. Vika ei ole Valamos-
sa vaan minussa. En ole herkästi 
syttyvää sorttia.

Turismi 
rahoittaa Valamon
Valamon pääluostarissa on kak-
si kirkkoa: yläkirkko ja alakirk-
ko. Varsinkin yläkirkko on iko-
neineen loistelias. Ei ihme, sillä 
sitä restauroitiin 20 vuotta. Ra-
hoitus tulee lähinnä turismista. 

Seurueemme jäsen Kalevi 

Tältä näytti 
suomalainen 
kaupunki 
1930-luvulla. Talot 
ovat kauniita ja 
edustavat monia 
tyylisuuntauksia. 
Suomalaiset 
rakentajat osasivat 
asiansa.

Ruokaa voi ostaa Sortavalassa myös torikojuista. Kaupat ovat hyvin varustettuja.Sortavala on ränsistynyt kaupunki.       Suomalaisten rakentamia taloja ei ole juuri remontoitu.
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Diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen luovuttaa retkeläisen kolehdin Sortavalan 
luterilaisen seurakunnan kirkkoherralle Anton Seržanoville. Diakonissa Eeva-Marja 
Laitinen (kesk.) oli myös yksi matkanvetäjistä. Muut matkanvetäjät olivat diakoni 
Paula Kyllönen ja rovasti Harri Fagerholm.

Vanha Valamo on prameassa kunnossa
Huovinen on ihastuksissaan itä-
maisesta loistosta. 

– Kirkko on ennennäkemättö-
män pramea. Sanat eivät riitä sii-
tä kertomaan. Ikonimaalauksia 
on silmänkantamattomiin. Kirk-
ko hehkuu jonkinlaista lämpöä, 
Huovinen hehkuttaa.

– Tämä on ryhmämme pää-
etappi. En ole ennen kokenut täl-
laista. Tämä on monelle ainutlaa-
tuinen hetki, Huovinen toteaa.

Huomaan, että en itse koe eri-
tyisiä pyhän tuntemuksia. Suit-
sukkeen tuoksu käy rajusti nok-
kaan enkä pidä siitä alkuunkaan. 
Ikonirivistö on vaikuttava, mut-
ta onhan noita nähty ennenkin.

Kotimaassa käyn kirkossa jopa 
kaksi kertaa viikossa. Siinä vauh-
dissa pyhyys muuttuu väkisinkin 
arjeksi, nieli sitten viiniä ja öylät-
tiä vaikka tonnikaupalla. Hyppä-
ys Venäjän Karjalan eksotiikkaan 
ei sitä muuta.

Yksi tieto kuitenkin nostaa 
tunteet pintaan. Alakirkkoa käy-
tettiin neuvostoaikana peruna-
kellarina. Voi aikoja, voi tapoja.

Kirkon jälkeen kuuntelemme 
viereisessä rakennuksessa mies-
kuoroa. Yksi lauluista esitetään 
suomen kielellä. Se ei minua in-
nosta, sillä en ymmärrä musiikis-
ta mitään.

Kuorosta on vaikea ottaa ku-
vaa, sillä kaljupäinen kuorolai-
nen tuijottaa lähes taukoamatta 
kameraan. 

Esityksen jälkeen, kävelles-
sämme jo ulkosalla, entinen Na-
mibian lähetti Annikki Turti-
nen-Sutela kertoo minulle ka-
donneesta veljestään. 

– Katselin Laatokalla Ylä-Vite-
leen suuntaan. Erkki-veljeni ka-
tosi siellä jatkosodan peräänty-
misvaiheessa 1944. Hänen lui-
taan ei koskaan löydetty, vaik-
ka niitä etsittiin, Turtinen-Sute-
la kertoo.

Erkin sotakaveri kertoi, että 
konekiväärisuihku surmasi vel-
jen. Yli-Iin hautausmaalla on Er-
kin nimen alla tyhjä kumpu.

– Sain äsken Laatokalla olla lä-
hellä Erkkiä. Hänenkin rinnas-
saan paloi lähetys. Veljeni aikoi 
lukea papiksi.

Päivällisen jälkeen menen ves-

Luotettavimmat lähteet ajoittavat Valamon perustamisen 1100-lu-

vun puolivälin tienoille. Ruotsalaiset aloittivat hyökkäykset Vala-

mon omistuksille 1570-luvun lopulla ja vuonna 1581 he hyökkäsi-

vät luostariin ja surmasivat 37 munkkia. 

Lyhyenä rauhan aikana veljestö palasi luostariin, mutta luostari 

ei ehtinyt vaurastua ennalleen, ennen kuin uusi sota alkoi. Vuon-

na 1611 ruotsalais-suomalainen sotilasosasto hyökkäsi Valamoon. 

Luostari tuhottiin maan tasalle ja sotilaat veivät mukanaan sen 

aarteet. Valamon saaristo hiljeni yli sadaksi vuodeksi. Valamon 

luostaria alettiin jälleenrakentaa isonvihan aikana Pietari Suuren 

luvalla. Luostarin rakentaminen alkoi hitaasti, vaikka ensimmäinen 

kirkko vihittiinkin jo vuonna 1719.

Vuosina 1918–1940 Valamo kuului Suomelle. Veljestöllä ei ol-

lut Suomen kansalaisuutta, joten keväällä 1921 peräti 119 munk-

kia vannoi uskollisuudenvalan Suomen hallitukselle

Talvisodassa vuunna 1940 luostari evakuoitiin. Suomessa mun-

kit perustivat uuden Valamon  Heinävedelle.

Laatokan Valamon luostari oli muussa käytössä neuvostoajan, 

muunmuassa sotilastukikohtana ja vanhainkotina, mutta on nyky-

ään taas kirkollisessa käytössä luostarina. 

Valamo

saan ja olen kaataa huonosti kiin-
nitetyn vessanpöntön. 

Tulen ulos ja kehotan naisia 
käyttämään miesten vessaa. Mat-
kalla ei pidä olla turhan tarkka.

 
Kotimaani 
ompi Suomi
Kantosiipialus vie meidät jälleen 
Sortavalaan. On aika lähteä bus-
silla kotiin.

Rajalla on jälleen tiukkaa, mut-
ta pääsemme kommelluksitta yli. 
Tosin rajavirkailijat näyttävät jäl-
leen tympeää naamaa. Kun olem-
me Suomessa, innostumme laula-
maan Kotimaani ompi Suomi.

Palkkiomatkalla oleva Karja-
sillan seurakunnan lastenohjaa-
ja Päivi Sutinen kertoo, että reis-
su sai hänet sekalaisiin aatoksiin.

– Matka nosti minussa rujo-
ja, mutta myös kauniita tunteita. 
Jo menomatkalla raja-asemalla 
mietin, miten näin lähellä Suo-
mea voi olla näin erilaista.

Sutinen tunsi matkalla vuo-
roin sääliä ja vihaa. Myös autta-
mishalu heräsi. Vaikka hän on 
nähnyt kurjuutta ennenkin, kos-
ketti Venäjän Karjalan köyhyys 
syvimmin: onhan alue on vanhaa 

suomalaisseutua. Sutinen taju-
aa vasta nyt, kuinka suuren ja 
kauniin alueen Suomi menetti. 

– Valamossa oli rauhallinen 
ja pyhä tunne. Siellä oli mel-
kein kuin kotonaan. Liikutuin 
kyyneliin, kun mieskuoro lau-
loi meille.

Saavumme Joensuuhun, jos-
sa yövymme. Aamulla bussim-
me lähtee vihdoin kohti Oulua. 
Viimeisellä pysähdyspaikal-
la ennen Oulua juon kahvin ja 
syön munkin. Menen vessaan. 

Astun ulos. Oven ulkopuo-
lella jonottaa naisia. Kehotan 
heitä käyttämään miesten ves-
saa. Matkalla ei pidä olla tur-
han tarkka.

Naiset huomauttavat, että 
sinä itse tulit juuri naisten ves-
sasta.

– Laita se lehteen, yksi naisis-
ta vinoilee.

Niin laitankin.

KUVAT JA TEKSTI: 
PEKKA HElIN

Kalevi Huovinen ojentaa matkalaisten lahjan bussinkuljettaja Kari Kivelälle.

Annikki Turtinen-Sutelan veli kaatui 
jatkosodassa Karjalassa.

Naiset joutuvat Valamossa peittämään päänsä huiveilla.

Myyjä esittelee kahden metrin pituista 
pellavakangasta.

Seurue vieraili Kronid Gogolevin taidenäyttelyssä Sortavalassa. Valamossa vieraat saivat kuulla kirkkomusiikkia. Yksi kappale laulettiin suomeksi.Ruokaa voi ostaa Sortavalassa myös torikojuista. Kaupat ovat hyvin varustettuja.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 19.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kantto-
ri Raimo Paaso. Radiointi ra-
dio Pooki.
Messu su 19.9. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.

Karjasillan   
seurakunta
Viikkomessu to 16.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. 
Messu su 19.9. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Paula Ros-
backa, kanttorina Taneli Se-
tälä. Matkaan siunataan uu-
si nimikkolähetti Annukka 
Isokoski. Kirkkokahvit. 
Messu su 19.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Juha Soranta.
Messu su 19.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Taneli Setälä. 
Messu su 19.9. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Messu su 19.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Juha Soranta. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 23.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 19.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustavat Harri 
Fagerholm, Tarja Oja-Viirret 
ja Raili Kemppainen, kantto-
rina Heikki Jämsä. Kaija Lah-
tisen matkaansiunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 19.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Juha Valppu, kant-
torina Katri Sippola.
Messu su 19.9. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Katri Sippola. 
Kansanlaulumessu su 19.9. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Marjo 
Irjala, laulu ja piano, Lauri-
Kalle Kallunki, viulu. Senio-
rilauluryhmä. 
Iltamessu su 19.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa alkoholiton 
ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 22.9. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 19.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Perhekirkko su 19.9. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit.

YlIKIIMInKI
Messu su 19.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Kansanlaulukirkko su 19.9. 
klo 14. Toimittaa Matti Kes-
kinen ja Olavi Mäkelä, kant-
torina Riitta Piippo ja muu-
sikko Pertti Haipola. Lähe-
tyslounas klo 13 seurakun-
tasalissa.

Haukipudas 
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Mart-
ti Heinonen, urkurina Else 
Piilonen, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan kir-

kon kamarikuoro. Jumalan-
palvelus radioidaan Ylen Ra-
dio 1:ssä, kirkkoväkeä pyy-
detään saapumaan kirk-
koon klo 9.45 mennessä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.

Kempele
Messu su 19.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokka-
la, avustaa Jaakko Tuisku ja 
Leena Brockman, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 

Mukana rauhanyhdistyk-
sen kuoro. Kempeleen rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 19.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kot-
karanta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 18 Lumijoen kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palovaa-
ra,  kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarnaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava. Kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä. 
Tasan käy onnen lahjat -ta-
sausmessu ti 21.9. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, saarnaa Israelin lä-
hetti Eeva Pouke, kanttori-
na Ossi Kajava, soitinryhmä.

Oulunsalo
Messu su 19.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
saarnaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto, laulu Ou-
ti Äärelä. Eläkeläisten kirk-
kopyhä.

Siikalatva
KESTILÄ
Perhekirkko su 19.9. klo 12 
Kestilän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä, 
avustaa Sirkku Palola. Kestis-
ten ja pyhäntästen 5-vuoti-
aiden yhteiset syntymäpäi-
väjuhlat.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä.

PULKKILA
Messu su 19.9. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Siikalatvan Kuuloyh-
distyksen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.

PYHÄNTÄ
Messu su 19.9. klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen ja saarnaa Su-
lo Kautto. Kanttorina Veijo 
Kinnunen ja avustaa nuori-
sokuoro. Ry:n syysseurat.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Jouko Lau-
riala, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 19.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jouko Lauriala, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
19.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Toivo Hyyryläinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.

w w w.sxc . hu
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16.–23.9.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 16.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Sanna Komulai-
nen.
Sana elää pe 17.9. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 18.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 22.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 22.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Hartaus to 23.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 23.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
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 to 16.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 17.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.9. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Pekka Kyllönen, 
Heimo Kuha.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 17.9. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 19.9. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.9. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Antti Leskelä, Ja-
ri Latvala.
Pappilan raamattupiiri ke 
22.9. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila.
Miesten raamattupiiri ke 
22.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 22.9. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Viljo Juntunen.
Raamattupiiri to 23.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Rukouspiiri to 16.9. ja 23.9. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 17.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 21.9. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemi-Herukka-alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 22.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 
  

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 21.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Vir-
siä Usko Jeesukseen -osas-
tosta, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Kosketa minua henki -kon-
sertti pe 17.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Paratiisi on nurkan taka-
na -lukuteatteria su 19.9. 

klo 18, Kastellin kirkko. Lu-
kuteatteria Danten, Milto-
nin, Petrarcan, Leinon ja L. 
Onervan teksteistä. Lukijoi-
na Marjukka Hamari, Rebek-
ka Naatus, Henrik Ketola ja 
Juha Vähäkangas, kantto-
rina Juha Soranta. Mukana 
myös Jaana Herlevi-Hautala. 
Kirjavirtaa Pappilassa -kirjal-
lisuuspiiri ke 22.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Kirjat Antti Hy-
ryn Uuni sekä Tommi Melen-
derin Ranskalainen ystävä tai 
Kari Hotakaisen Ihmisen osa. 

YlIKIIMInKI
Kosketa minua henki -kon-
sertti la 18.9. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
liikuntavammaisten kerho 
pe 17.9. klo 13–14.30, Kes-
kustan seurakuntatalo, ala-
sali. Kesän kuulumiset ja syk-
syn aloitus.

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. 
Palvelupiiri ma 20.9. klo 12, 
Karjasillan kirkko. 
Ystävänkammari ti 21.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 21.9. klo 14, Maikkulan 
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. 
Juttutupa ma 20.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja p. 040 5157 267.
Pateniemi-Herukka alueen 
diakoniapiiri to 23.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 23.9. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
kuja 12. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KeHITYSVAMMAISeT
Varttuneitten porinapiiri ti 
21.9. klo 13.15–14.15, Heinä-
pään seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 21.9. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

KuulOVAMMAISeT
Ystäväilta to 16.9. klo 16, 
palvelukseskus Runola. 

Hyvä tietää -luento ti 21.9. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Valtakunnalliseen 
Alzheimer-viikkoon liittyvän 
luennon jälkeen osallistum-
me muistikävelyyn.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri to 23.9. klo 13, Öber-
gin talo, alakerta. 
Retki Tyrnävälle kirkkoher-
ra leila Ikosen eläkkeelle-
jääntijuhlaan su 26.9. klo 
10, Tyrnävän kirkko. Yhtei-
nen tilausbussi lähtee Suo-
men pankin pysäkiltä klo 
9.15. Ilmoittautumiset anne-
mari.kyllonen@evl.fi tai p. 
040 591 2657.
lähetyspiiri ma 20.9. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

näKöVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
16.9. klo 13–14.30, Caritas-
kodin kirjasto, 1. kerros. 
Opasystävä vastassa Caritas-
kodin pihalla pääoven lähei-
syydessä. Ennen piirin alkua 
on mahdollisuus ruokailla ra-
vintola Caritaksessa.

PäIHDeTYö
naistenryhmä pe 17.9. klo 
13, Öbergin talo.  

Lähetys
lähetyssoppi to 16.9. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnai-
sia, kotitekoisia hilloja ja 
mehuja, käsitöitä, arpoja 
yms. Kahvilassa emännöivät 
Oulun Palvelualan opiston 
opiskelijat. Tuotto ohjataan 
lähetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
lähetystovi pe 17.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Jerusalem, juutalais-
ten, muslimien ja kristitty-
jen kohtaamispaikka ja kiis-
takapula. Lähetystyöntekijä 
Eeva Pouke.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 16.9. ja 23.9. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. 23.9. Jaakko Granlund.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
21.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Juha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
Matkaansiunaaminen lähe-
tystyöhön su 19.9. klo 10, 
Tuiran kirkko. Kaija Lahti-
nen siunataan määräaikai-
seen opettajan tehtävään 
Etiopiaan. Kirkkokahvit.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIKIIMInKI
Ompeluseurat ma 20.9. klo 
18, Piispankamari. Käsitöitä 
teemme yhdessä, mahdolli-
suus oppia toisiltamme.
Iloiset laihduttajat ti 21.9. 
klo 18, Piispankamari. 

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

Pyhäkoulu su 19.9. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pyhä-
koulu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 19.9. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 14.9. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. 
Perhekerho to 16.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 19.9. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 19.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 19.9. klo 12–
13, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 19.9. klo 12–
ma 20.9 klo 13, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Perhekerho ma 20.9. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ma 20.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 22.9. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 19.9. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. 
Psykologi Keijo Tahkokalli-
on luento to 23.9. klo 18–19, 
Paulaharjun koulu. Ks. juttu 
s. 16.
Tuiran seurakunnan syk-
syinen perheleiri 15.–17.10. 
Juuman leirikeskus. Perhelei-
rillä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, askarrellaan ja 
hiljennytään. Lisäksi ulkoil-
laan syksyisessä luonnossa 
ja säiden salliessa tehdään 
myös retki läheiselle Mylly-
koskelle. Mukana Juha Tah-
kokorpi, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää sekä Anu Hannula 
ja Tiina-Kaisa Tiri. Ilmoittau-
tumiset www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Hinnat: 44 € / 
aikuinen, 4–18-vuotiaat lap-
set 30 €. Hinta sisältää mat-
kat, ruuan ja majoituksen.

Cafe Kryptassa 
vietetään kesäkauden 

päättäjäisiä 

Kesällä suuren suosion saavutta-
nut tuomiokirkon Cafe Kryp-
ta on avoinna viimeisen kerran 
tälle kesälle sunnuntaina 19. 

syyskuuta kello 15–17.
Kesäkahvion tavoitteena oli saa-

da toimintakauden aikana kokoon ra-
hat yhtä kaivoa varten. Toisin kuiten-
kin kävi: Oululaiset ottivat Cafe Kryp-
tan omakseen ja löysivät päiväkahveil-
le paljon odotettua useammin. Yhden 
kaivon sijaan kaivoja kertyi neljä ja nii-
den lisäksi saatiin vielä kaivon kansi ja 
vinssikin.

Kaivo ja sen osat ovat Suomen Lä-
hetysseuran Onnen lahjoja. Ne ovat ai-
neettomia lahjoja, joiden tuotto käy-
tetään kehitysmaissa esimerkiksi kai-
vojen rakentamiseen, puuntaimien is-
tuttamiseen tai lasten kouluttamiseen. 
Lahjojen hinnat vaihtelevat viiden eu-
ron puuntaimista 4 000 euron katas-

trofiapuna perheille pystytettäviin ti-
lapäiskoteihin. Yhden kaivon hinta on 
800 euroa.

Koska kahvila oli yllättävän suosit-
tu, on sen toimintaa tarkoitus jatkaa 
ensi kesänä.

Tuomiokirkkoseurakunnan pastori 
Anna-Mari Heikkinen väläyttää Kryp-
talle myös jouluista ohjelmaa.

– Suunnittelemme tällä hetkellä 
kryptan joulua. Ajatuksena on, että 
kryptassa olisi adventin ajan seimi ja 
joulutunnelmaa. Cafe Krypta voisi ol-
la avoinna viikon verran ja siellä myy-
täisiin joulupuuroa sekä torttukahvia.

Kahvilan tuotto menee kokonaisuu-
dessaan hyväntekeväisyyteen. Kahvi-
lan kuluista vastaavat tuomiokirkko-
seurakunta sekä vapaaehtoiset lahjoit-
tajat. 

SATU lAPINlAMPI
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16.–23.9.2010enot Oulussa 

luukkaan perhekerho to 
16.9. ja 23.9. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu la 18.9. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti.
Purjehtijantien perhekerho 
ti 21.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 22.9. klo 9, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
22.9. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
22.9. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
22.9. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
22.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

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. 
Perhekerho to 16.9. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 
perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 22.9. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 23.9. klo 

12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho ke 22.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
tietoa erillisessä ilmoituk-
sessa.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas pe 17.9. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tarjolla on teetä ja pien-
tä purtavaa, biljardia, pingis-
tä ja lautapelejä. 
nuortenilta ti 21.9. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ylä-
asteikäisille ja sitä vanhem-
mille nuorille.
nuorten vaellusleiri 25.–
27.10. Oulangan kansallis-
puisto, Karhunkierros. Rip-
pikoulun käyneille nuorille. 
Kahden päivän vaellus Kar-
hunkierroksella, jonka aika-
na yöpyminen autiotuvas-
sa/teltassa. Vaellus päättyy 
Juumaan, viimeinen yö lei-
rikeskuksessa. Luvassa luon-
nonrauhaa, eräilyä, rentou-
tumista ja pyhän kokemista 
syksyn kiireen keskellä. Hin-
ta 25 € sis. matkat, ruuat, 
majoitukset ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Retkelle ote-
taan 20 nopeinta. Lisätietoja 
040 5060 315, 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Kaijonharjun yökahvila pe 
17.9. klo 20–23, Kaijonhar-
jun nuorisotila. Päihteetön 
ilta yläasteikäisille nuorille. 
Pientä purtavaa ja mukavaa 
seuraa. 

Nuoret aikuiset 
laula ihmisille -musiikki-

hetki to 16.9. klo 18, Vanha 
pappila. Ks. ilmoitus.
Takkailta ti 21.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
lähetysryhmä nuorille ai-
kuisille ja opiskelijoille ke 
29.9. klo 17, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta ja keskusteluker-
ho to 16.9. ja 23.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 16.9. ja 
23.9. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Hopealankakerho ma 20.9. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
senioripäivän lopuksi. Ker-
hossa hiljennytään sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
teemoista.
Tarinatupa ke 22.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 16.9.  
ja 23.9. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 16.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 20.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
eläkeläisten kerho to 23.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua tärkeistä asioista ja kun 
haluaa pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.
Seniorien laulupiiri to 16.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Seurakuntakerho to 16.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

ko. Kerho osallistuu poik-
keuksellisesti Seniorien lau-
lupiiriin Tuiran kirkolla. 
eläkeläisten kerho to 23.9. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Kerhossa vierailee Pasi 
Kurikka.
eläkeläisten kerho to 23.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 23.9. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 16.9. 
klo 14, Metsolanhovi. 
Porinapiiri ma 20.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 20.9. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Päivä eläkeläisille Oulujo-
en seurakunnassa pe 24.9. 
Hintan seurakuntatalo. Viik-
komessu klo 10, sen jälkeen 
ruokailu. Vanhustyön pasto-
rin Markku Palosaaren alus-
tus Tuki muutoksissa vanhan 
ihmisen elämässä. Musiikki-
esitys ja kahvitarjoilu. Ks. il-
moitus.

YlIKIIMInKI
Seurakuntakerho ti 21.9. 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. Ilm. viim. 24.9. p. 08 3161 
340 tai www.oulunseura-
kunnat.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.

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

Kosketa minua henki 
-konsertti

Perjantaina 17.9. klo 19 Karjasillan kirkossa
Lauantaina 18.9. klo 19 Ylikiimingin kirkossa

Laulu Jaana Pöllänen, piano ja 
kitara Ville Uusitalo

Ohjelma 10 €, osa tuotosta 
Kirkon Ulkomaanavulle

laulukerho 
Torstaina 16.9. ja 23.9. klo 10 Ylikiimingin seura-
kuntatalossa. Tarkoitettu kaikenikäisille. Ohjel-
massa yhteislaulua ym. musiikkiin liittyvää toimin-
taa Leo Rahkon johdolla.

Seniorien laulupiiri 
Torstaina 16.9. klo 13 Tuiran kirkossa. Harjoitellaan 
lauluja Kansanlaulukirkkoa varten, joka  on Pyhän 
Tuomaan kirkossa 19.9. klo 12. Mukana kanttorit 
Lauri-Kalle Kallunki ja Marjo Irjala. Kahvitarjoilu. 

laula ihmisille -musiikkihetki 
Torstaina 16.9. klo 18 Vanhan pappilan Rovastin-
salissa. Nautitaan musiikista Nuoren seurakun-
nan veisukirjan sävelin tai omin nuotein. Voi lau-
laa, soittaa tai kuunnella. Pappilassa piano ja vuo-
den 2005 veisukirjoja. 16.9. mukana soittelemassa 
Heikki Mustakallio. Nuorille aikuisille. 

Virsi-ilta 
Tiistaina 21.9. klo 18 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Virsiä Usko Jeesukseen -osastosta, Esko Laukkanen.

laulupiiri 
Torstaina 23.9. klo 15 Hintan seurakuntatalossa. 
Kaikille avoin laulupiiri aloittaa. Kokoontuminen 
joka toinen torstai. Joulun alla on seurakuntata-
lossa jouluvaellus, johon tarvitaan esilauluryhmää. 
Jouluvaelluslaulujen lisäksi myös virsiä ja muita 
hengellisiä lauluja. Ei ilmoittautumista. Lisätietoja 
voi kysellä p. 040 7400 511 tai p. 040 5157 601.

Psykologi 
Keijo Tahkokallio 
luennoi Oulussa 
kasvatuksesta

Psykologi Keijo Tahkokallio tulee luennoi-
maan Ouluun torstaina 23. syyskuuta. Luen-
to on Paulaharjun koululla osoitteessa Mieli-
kintie 5, kello 18. Illan aiheena on Yhteisöl-

lisyys ja kasvatus. 
Tahkokallio on suosittu kirjailija ja luennoitsi-

ja. Hän on pitänyt luentoja muun muassa vastuul-
lisesta vanhemmuudesta ja kirjoittanut useita kir-
joja lasten kasvatuksesta. 

Luento on maksuton. Tilaisuuden järjestävät 
Paulaharjun koulun vanhempaintoimikunta ja 
Tuiran seurakunta. 

RAUHAN TERVEHDYS
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Oulujoen seurakunta
eläkeläisten leiri 4.–6.10.  
Rokuan leirikeskus. Hinta 44 
€ sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. viim. 
17.9. p. 08 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Etusija Oulujoen seurakun-
nan jäsenillä.  

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Kaatuneitten omaiset ma 
20.9. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Papinpuolisot ti 21.9. klo 18. 
Ilta nyyttikestien merkeis-
sä Umpimähkässä Oulunsa-
lossa. Syystalven toiminnan 
suunnittelua sekä vapaata 
yhdessäoloa. Ilm. Maija-Lii-
sa Pikkaraiselle iltaisin p. 040 
5301 837. 

Karjasillan seurakunta
Yli 65-vuotiaiden mies-
ten kokkikurssi ti 19.10. klo 
11.30–14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 5 kokoontumis-
kertaa. Tiedustelut ja ilm. 
viim. 8.10. p. 040 5747 163. 
Kurssin vetäjänä kotitalous-
opettaja Tuula Matilainen.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanykerho ti 21.9. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kir-
kon alakerrassa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 21.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
22.9. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
laulupiiri to 23.9. klo 15, 
Hintan srk-talo. Ks. ilmoitus.

YlIKIIMInKI
laulukerho to 16.9. ja 23.9. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Raitin remmi to 16.9. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Kai-
kille avoin kahvihetki.
Koko perheen Mikkelinpäi-
vä su 3.10. Kastellin kirkolla: 
klo 10 perhemessu, klo 11 lä-
hetyslounas, klo 11.30 Maan 
korvessa kulkevi lapsosen tie 
-lastenrunotapahtuma ja klo 
18 gospelmessu ja teejatkot.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Alfa-kurssi on mahdollisuus kenelle tahansa tutkia 
kristinuskoa rennolla tavalla. Alfa-kurssi koostuu 

kymmenestä viikottaisesta kerrasta. 
Alfa-kurssille on helppo tulla ja siellä on hauska ja 

lämmin ilmapiiri. Kurssi on ilmainen. Yli 14 miljoonaa 
ihmistä eri puolilla maailmaa on jo sitä mieltä, että 

Alfa-kurssi on kokemisen arvoinen juttu.

UUSI KURSSI KOKOONTUU 28.9. ALKAEN 
Tiistaisin klo 18 Karjasillan kirkossa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Ari Kauppila, 040 481 8888 tai 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001

ELÄMÄN 
TARKOITUS 
ON              .

Täydennä puuttuvat kohdat  
Alfa-kurssilla.

ALFA-KURSSI

Puolukoita ja hirvenlihaa kaivataan

Varhaisnuorten kerhot 

Tuomiokirkkoseurakunta

Heinätorin seurakuntakoti:
Maanantaisin kello 18 kokkikerho, ryhmät 1.–4.-luok-
kalaisille ja 5.–6.-luokkalaisille.
Tiistaisin kello 17 puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille. 

Karjasillan seurakunta

Kastellin kirkko:
Maanantaisin klo 17 kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille.

Kaukovainion kappeli, päiväkerhotila:
Tiistaisin klo 17 maailmakerho 3.–6.-luokkalaisille.

lämsänjärven koulu, Lämsänjärventie 15:
Tiistaisin klo 17 liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille.

Metsokankaan koulu, Metsänhoitajantie 5:
Keskiviikkoisin klo 17 sählykerho 4.–6.-luokkalaisille.

Pyhän Andreaan kirkko:
Maanantaisin klo 17 näytelmäkerho 1.–4.-luokkalai-
sille.
Tiistaisin klo 17.30 kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille ty-
töille.
Torstaisin klo 17.30 kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille po-
jille.

Sarasuon koulu, Sarasuontie 6:
Maanantaisin klo 16.30 sählykerho 1.–3.-luokkalaisille.

Tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan kirkko:
Torstaisin klo 17 kerho 2.–4.–luokkalaisille.

Rajakylän seurakuntakoti:
Torstaisin klo 18 kerho 1.–3.-luokkalaisille.

Oulujoen seurakunta

Saarelan monitoimitalo, Poolakuja 1:
Maanantaisin klo 17 kerho 1.–3.-luokkalaisille.
Torstaisin klo 18 sählykerho 2.–4.-luokkalaisille.

Hintan seurakuntakoti:
Maanantaisin klo 17.15 kerho 1.–6.-luokkalaisille.
Tiistaisin klo 17 liikuntakerho PePot (Pelipojat) 
3.–4.-luokkalaisille liikuntasalissa.
Tiistaisin klo 17.30 bändikerho 5.–6.-luokkalaisille 
bänditilassa. Kerhoon mahtuu 10 ensimmäistä.
Tiistaisin klo 18 kerho 1.–3.-luokkalaisille tornihuo-
neessa.
Torstaisin klo 18.30 touhukerho 1.–3.-luokkalaisille 
(alk. 23.9.) tornihuoneessa.

Hönttämäen seurakuntakoti:
Maanantaisin klo 17.30 kerho 3.–5.-luokkalaisille.
Torstaisin klo 18 kerho 1.–3.-luokkalaisille.

Huonesuon seurakuntakoti:   
Tiistaisin klo 17 kerho 2.–4.-luokkalaisille.
Torstaisin klo 17.30 puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille. 

Heikkilänkankaan seurakuntakoti:
Keskiviikkoisin klo 18.15 kerho 1.–3.-luokkalaisille.
Kerhoa ei 22.9., 29.9. eikä 24.11.

Myllyojan seurakuntatalo:
Torstaisin klo 18 torstaikerho 1.–3.-luokkalaisille.  

Myllyojan koulu:
Tiistaisin klo 14.15 puuhakerho 3.–6.-luokkalaisille.

Pikkaralan koulu, Vasantie 121:
Torstaisin klo 12.45 askartelu- ja käsityökerho 
1.–2.-luokkalaisille.

Vesalan koulu Ylikiimingissä:
Perjantaisin klo 14 kouluikäisten kerho 1.–3.-luokka-
laisille. 
Perjantaisin klo 15 kouluikäisten kerho 4.–6.-luokka-
laisille.
Ilmoittautuminen nuorisotyönohjaaja Tuija Pelto-
Aholle, tuija.pelto-aho@evl.fi tai p. 044 3161451.

Päivä eläkeläisille 
perjantaina 24.9. klo 10 
Hintan seurakuntatalossa

Viikkomessu klo 10, jonka jälkeen ruokailu. Vanhus-
työn pastori Markku Palosaari johtaa keskustelua ai-
heesta tuki muutoksissa vanhan ihmisen elämässä. 
Musiikkiesitys ja kahvitarjoilu. 

Linja-autot kiertävät seuraavasti: 
Bussi 1 8.50 Ylikiimingin srk-talo, Saviharju, Kuusa-
montie, Kaartintie, Pohjantähdentie, 9.30 Huone-
suon seurakuntakoti, Parkkisenkankaantie, Vaalan-
tie, Kuusamontie, Hintantie, 9.40 Hoikantien palve-
lutalo, 9.45 Hintan seurakuntatalo. 
Bussi 2 Vaalantie, 8.35 Sanginjoen tienhaara, 8.45 
Lapinkangas, entinen Arina, Laukansilta, 9.05 Pik-
karaisen kylä, Vanhaa tietä , 9.20 Madekoski, sillasta 
yli, Vaalantie, Yrjö Saarelantie, 9.30 Oulujoen kirkko, 
Puntarikankaantie, Vaalantie, 9.40 Myllyojan srk-ta-
lo, Sangintie, 9.45 Hintan srk-talo. 
Paluukuljetus päivän jälkeen noin klo 14.45. 

Aalef-illat
Nuorille ja nuorille aikuisille

Sunnuntaisin klo 17 Hintan seurakuntatalossa

5.9. ”Voi hänen rakkauttaan”
12.9.  ”Jeesus on kingi” 
19.9.  ”Pahuutensa tähden”
26.9.  ”Kuljeta ja johda”
3.10.  ”Kuule Isä Taivaan”
10.10.  ”Tule kaikeksi mulle”
17.10. klo 16 ”Ylitse merten” Hintan gospelmessu

Aalef on heprealaisten aakkosten ensimmäinen kir-
jain, eli iltojen aiheina ovat uskon perusjutut: Raa-
mattu, rukous, lähetys ja yhteys.

Alkoholiton 
viini 

messussa 

Iltamessu 
sunnuntaina 19.9. klo 

18 Tuiran kirkossa.

Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa 

Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki 

Jämsä. 

Iltamessussa 
alkoholiton 

ehtoollisviini. 

Hiljaisuuden retriitti 
15.–17.10. Rokuan leirikeskuksessa 

Retriitti alkaa kello 17 ja päättyy sunnuntaina klo 16.  
Retriitin ohjaavat Olavi Mäkelä ja Ulla Säilä. Hinta 58 
€ / hlö sisältää majoituksen yhden hengen huoneissa 
täyshoidolla. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä olavi.
makela@evl.fi tai 040 7636 488. 
Etusijalla ovat Karjasillan seurakunnan jäsenet. 

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Herättäjäjuhlat 2011 ovat 
Oulussa. Juhlien ruoka-
huoltoa varten toivotaan 
lahjoituksina puolukoita 
ja hirvenlihaa.

Valmiiksi puhdistetut, 
mielellään survotut mar-
jat ja lihalahjoitukset voi 
toimittaa Keskustan seu-
rakuntataloon maanan-
taista torstaihin kello 13–
15. Muina aikoina toimi-
tettavista lahjoituksista 
voi olla yhteydessä Seija 
Pietilään, p. 050 384 1206.
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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 sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

16.–23.9.2010enot Oulussa 

elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Svea Linnea 
Haapsaari, Sulo Elmeri Iso-
Kungas, Luka Mio Matias 
Leimi.
Karjasilta: Emilia Aava Au-
rora Airaksinen, Jonne Jo-
hannes Alenius, Santeri Aa-
ro Olavi Heikkilä, Ilari Matias 
Jurvelin, Saana Maaren Kuk-
kohovi, Enni Maija Maarit 
Leinonen, Frans Emil Math-
lein, Juho Arttur Joonatan 
Paakki, Jesse Elias Pelkonen, 
Ronja Maria Rounaja, Onni 
Eerik Olavi Rytky, Lumi Hel-
mi Linnea Sivula, Saara Ana-
stasia Syrjänen, Okko Sakari 
Benjamin Toiviainen.
Tuira: Luukas Paavo Pette-
ri Alikoski, Peppi Sofia Haa-
taja, Mariela Natalia Hökkä, 
Senja Iida Katariina Koppelo, 
Jami Eerik Juhani Korhonen, 
Hugo Antero Kuvaja, Joona 
Tuomas Kasperi Lempinen, 
Alisa Elle Olivia Vänttilä. 
Oulujoki: Kiki Gabriella Can-
delin, Eevi Anna Eerika Kaa-
kinen, Eemil Aukusti Kataja-
la, Aino Vilma Amanda Kes-
kitalo, Johan Eevald Kor-
pi, Tuomas Jyrki Kristian Oi-
karinen, Rosa-Liina Pohjo-
la, Veikka Valdemar Poh-
jola, Markus Juhani Tuohi-
maa, Viktor Juhani Vilhelm 
Viitala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juha Pekka 
Kuokkanen ja Maria Kaarina 
Näsänen, Jyrki Matias Lopak-
ka ja Teija Maarit Pakaslahti, 
Turo Tapani Åman ja Maria 
Tuulikki Mielonen, Tommi 
Juhani Rantala ja Tanja He-
lena Mäkelä.
Karjasilta: Joni Mikael Moi-
lanen ja Eija Hannele Karvo-
nen, Mikko Kalevi Kovalai-
nen ja Miia Katja Maria Kil-
peläinen, Yrjö Iisakki Raja-
mäki ja Aune Emilia Tuomi-
koski, Tero Olavi Ilmari Väi-
sänen ja Sini Kristiina Kokko.
Tuira: Antti Sakari Launo-
nen ja Sanna Elina Moilanen, 
Erkki-Jussi Yrjänä ja Sari An-
nikki Soininen, Heikki Juha-
ni Haanpää ja Hanne Maarit 
Kuosmanen, Jouni Sakari Sil-
lanpää ja Saija Tuulikki Saari-
kettu, Marko Antero Savolai-
nen ja Hanna Elina Päkkilä, 
Matti Samuli Kaukonpoika 
Sorvoja ja Meri Elisabet Tuo-
mikoski, Mikko Juho Henrik 
Hollanti ja Rina Sofia Män-
tykorpi, Tero Kristian Oika-
rinen ja Virve Anneli Väisä-
nen, Tomas Kristian Kuusi-
järvi ja Maria Kristiina Piis-
panen.
Oulujoki: Jani Arto Tapa-
ni Moilanen ja Mari Kaari-
na Kelahaara, Jukka Markus 
Ojanen ja Riikka Sisko Johan-
na Niemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Esteri 
Mustonen s. Siltala 100, Sa-
kari Viljam Väliharju 51. 
Karjasilta: Vilho Johannes 
Kerola 78, Reeta Stiina Kärk-
käinen s. Komulainen 87, Un-
to Kaarlo Niskanen 73, Paa-
vo Veikko Matias Pyykö-
lä 80, Tauno Olavi Takaluh-
ta 71, Sylvi Annikki Taskila s. 
Pelkonen 84, Kerttu Kyllikki 
Tuomaala 86. 
Tuira: Reino Kalevi Huotari 
85, Paavo Henrikki Limingoja 
70, Aleksi Eemeli Mulari 20, 
Viivi Marlena Maria Tero 18. 
Oulujoki: Pauli Olavi Haipus 
69, Johan Iisak Pirilä 85. 

Rakkaus 
lähimmäiseen 
ei tunne rajoja.

Tasauskeräys 
ja tasaustovi
lähetyssoppi 
torstaina 23.9. klo 10–14 
Keskustan seurakuntatalossa 

Tuoreita leivonnaisia, kotitekoisia 
hilloja ja mehuja, käsitöitä, arpoja 
yms. Kahvilassa emännöivät Oulun 
palvelualan opiston opiskelijat. 
Syyspäiväntasauksena kahvilan 
tuotto ohjataan Tasauskeräykseen. 

Tasaustovi 
perjantaina 24.9. klo 12 Siivessä 
Tasauskeräyksestä kertoo 
Raija Nissinen. 

Tasauskeräys on Suomen Lähetysseuran 
keräys. Sillä autetaan kehitysmaiden 
ihmisiä kohti parempaa tulevaisuutta. 
Tänä vuonna pääkohteina ovat 
Mauritania ja Senegal, kaksi 
länsiafrikkalaista maata, joissa 
aavikoituminen varjostaa ravinnon ja 
puhtaan juomaveden saamista. 
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eurakunnissa tapahtuu
Ty t t i  Pää k kö n e n

99 haukea 
ja muutama kärkkäri

Seppo Innanen raottaa 
miesten korulaatikkoa. 
Kannen alla kellii kymme-
niä komeita uistimia. Kak-

si pääsee vavan nokkaan. 
– Haukea täältä saa aina, Sep-

po vakuuttaa.
Olemme aamuisella Oulujoel-

la. Muita paatteja ei näy. Sumu on 
vasta hälvennyt vedenpinnasta. 

– Kun rantoja ajelee, ei tiedä 
Oulujoesta mitään.

Mies sahaa ys-
tävänsä Hannu 
Puustisen kans-
sa Muhokselle as-
ti ulottuvaa kol-
menkymmenen ki-
lometrin pituista 
väylää harva se päi-
vä. Tai pitäisikö sa-
noa lipuu. Uistelussa kolmen sol-
mun vauhti tuntuu vain mukava-
na tärinänä takalistossa. Nelitah-
tikone ei pidä meteliäkään. Vielä 
kun aurinko paistaisi, niin tässä 
viihtyisi päivän. 

– Luoja ei laske elonpäiviksi 
niitä, joina mies kalastaa, Seppo 
myhäilee.  

Kesäisin hän voi lähteä puo-
li viideltä yksinänsä nauttimaan. 
Kaverit tulevat paatin kyytiin 
vasta iltapäivällä.

– Sitten otetaan kärkkärit 
mukaan. Haukeenkin kyllästyy, 
Hannu Puustinen kertoo.

Männä kesänä Seppo pyysikin 
99 haukea. Kaikki tuli syötyä. 

Kaikuluotain piippaa, pari lu-
paavaa möhkälettä uiskentelee 

allamme. Säästy-
vät kuitenkin tällä 
kertaa. 

Seppo ja Hannu 
kuuluvat Oulujoen 
uistelijoihin. Mie-
het perustivat lep-
poisan yhdistyksen 
vasta viime vuon-
na, ja ottavat ker-

naasti uusia nuoriakin jäseniä 
äijävoittoiseen joukkoonsa. Mie-
het tuovat uistelualuksen näytil-
le ensi lauantain Piispansauvakä-
velyyn teatterin kupeeseen. Siel-
lä saa myös opastusta rantavirve-
löintiin. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Luoja ei laske 
elonpäiviksi 
niitä joina mies 
kalastaa.

Hannu Puustinen (edessä) ja Seppo Innanen tietävät, miltä uisteltu hauki maistuu.

Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi 
kutsuu jälleen mu-
kaan Piispansauva-

kävelyyn. Kaikille avoin lii-
kuntatapahtuma järjestetään 
lauantaina 18. syyskuuta kello 
11 alkaen. Maksuttoman ul-
koilutapahtuman teemana on 
Kävellään kimpassa!

Hyväntuuliseen liikun-
tatapahtumaan kutsutaan 
kaikkia ikään tai kuntoon 
katsomatta. Liikkua voi kä-
vellen – sauvoilla tai ilman –, 
pyörätuolilla tai vaikka las-

tenvaunujen kanssa. Tällä 
kertaa tarjolla on myös lyhyt 
rengasreitti, jonka voi kulkea 
rollaattorilla tai pyörätuolilla. 

Reittien varrella on Oulun 
Marttojen järjestämiä tank-
kauspisteitä. Tuiran kirkos-
sa voi matkan varrella leväh-
tää ja hiljentyä urkumusiikin 
äärellä.

Kävely alkaa Oulun kau-
punginteatterin edestä ja 
päättyy samaan paikkaan. 
Lähtöpisteellä on harmonik-
kamusiikkia. Tapahtuman 
avaa teatterinjohtaja Ahti 

Ahonen ja sen jälkeen piis-
pa Samuel Salmi lähettää kä-
velijät matkaan. Reitit kulke-
vat muun muassa Pikisaares-
sa, Hietasaaressa ja Hupisaa-
rilla. Lenkin päätteeksi voi 
nauttia nokipannukahvit ja 
piipahtaa kaupunginteatte-
rissa, jossa on esittelypöytiä 
ja lasten temppurata. 

Tänä vuonna myös Kuusa-
mon, Posion ja Haapaveden 
seurakunnat järjestävät piis-
pansauvakävelytapahtuman.

Piispa lähettää 
lauantaina lenkille
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 
3161 300.

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

Virasto avoinna 
maanantaisin, keskiviik-
koisin ja perjantaisin klo 
9–14. 

Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
kirkkoherra 
045 2369 094
talouspäällikkö 
045 6306 082
kerhohuone 387 512
kirkko 387 336
srk-talo 387 396 

Päiväkerhot Lukkarinkan-
kaan kerhohuoneella (Tou-
kolantie 3). Joihinkin päivä-
kerhoryhmiin vielä vapaita 
paikkoja. Tiedustelut Siljal-
ta p. 043 2111 916. Ryhmä 
3A maanantaisin klo 12.30. 
Ryhmä 3 B tiistaisin klo 10 
ja ryhmä 4A klo 12.30. Ryh-
mä 4B keskiviikkoisin klo 
10 ja sisarusryhmä A klo 13. 
Ryhmä 5v torstaisin klo 10, 
sisarusryhmä B perjantaisin 
klo 10. 
Kokkikerho aloittaa vii-
kolla 37 klo 14 ryhmät A 
ja B vuoroviikoin. Ryhmä A 
aloittaa to 16.9. ja ryhmä B 
to 23.9. 
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
Ystävyyden talo pe 17.9. 
klo 10–11.30 srk-talolla. Ai-
kuisten jutustelu- ja kah-
vittelutuokio. Tule mukaan 
miettimään yhdessä mitä 
haluamme!
Hartaushetki ke 22.9. klo 

14 Lumilyhdyssä.
Vanhojen kansakoululau-
lujen lauluilta ke 22.9 klo 
18.30 srk-talossa. Iltakahvit, 
kahviraha kuorotoiminnan 
hyväksi.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 045 
638 1973. 
Partio: Mafeking 1 ke 22.9 
klo 18–20. Vj-oppilaat (1. 
vuosi) Paloasemalla ensisam-
mutuskoulutus, Vj-jatko ja 
kadetit Kotikololla. Partioa-
su. Poikavartio Metsähanhet 
aloittaa syyskauden torstai-
na 23.9. klo 15. Jos olet noin 
10–12-vuotias partiosta kiin-
nostunut poika, tule mu-
kaan. Lisätietoa Maukalta p. 
045 236 9094.

lasten ja nuorten syysleiri 
2010  2.–3.10. Kivirannan lei-
rikeskuksessa Kalajoella. Yli 
8-vuotiaille tarkoitettu leiri 
alkaa la klo 12 ja päättyy su 
klo 13. Ilmoittautuminen vii-
meistään ti 28.9. Sinikka Här-
köselle p. 044 5037 080 tai si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi.
Haluatko pitää kotiseurat? 
Ota yhteyttä virastoon tai 
kirkkoherraan.
Rauhanyhdistys: Lumijoki-
ilta pe 17.9. klo 18.30 Rantsi-
lan ry:llä. Pyhäkoulu I Mylly-
mäki II Holmi III S&E Hirvas-
niemi su 19.9. klo 12 ja seu-
rat klo 16 Lumilyhdyssä. Päi-
väkerhot ma ja ke klo 17–
18.30 sekä ti ja to klo 17.30–
19 ry:llä. Ompeluseurat ke 
22.9. klo 19 ry:llä.Kirkkokuoro to 16.9. ja 23.9. 

klo 18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 17.9. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta ti 
21.9. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Päiväpiiri ke 22.9. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 23.9. klo 10.

Rukouspiiri to 16.9. ja to 
23.9. klo 18 Puttaan Tuvas-
sa, Kirkkotie 10 C.
lapsikuoron harjoitukset 
to 16.9. klo 17 srk-keskuksen 
isossa salissa. Uusia laulajia 
otetaan vastaan klo 16.30. 
Kanttori Else Piilonen p. 040 
5818 974.
Seurakuntakerhot eläke-
läisille alkavat ma 20.9. klo 
13 Jokivarren vanhustenta-
lossa, ke 22.9. klo 13 Kellon 
srk-kodissa ja to 23.9. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa jatkuen kahden viikon 
välein. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantai-
sin klo 9–11 p. 08 5472 636.
Runoilta ma 20.9. klo 18 Put-
taan Tuvassa, Kirkkotie 10 C. 
Tuo oma runosi tai mieliru-
nosi jaettavaksi. Kahvit lähe-
tystyön hyväksi.
Porinapiiri mielenterveys-
kuntoutujille ke 22.9. klo 
13–14 Puttaan Tuvassa, Kirk-
kotie 10 C. Seuraava kerta 
20.10. Tiedustelut Heli Puu-
perä p. 040 5898 362.
Raamattupiiri ke 22.9. klo 
18 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C.
Miesten tiimi to 23.9. klo 
18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. Tieduste-
lut Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
Juttukahvila kaikenikäi-
sille to 23.9. klo 13 Martin-
niemen srk-kodissa. Kulje-
tuspyynnöt diakoniatoimis-
toon perjantaisin klo 9–11 p. 
08 5472 636.

Hiippakunnan lähetysse-
minaari la 25.9. Kiimingis-
sä. Ilm. Helena Ylimaulalle, 
p. 040 5014 764 viimeistään 
pe 17.9. 
Perheen päivä su 26.9. klo 
14 Kellon srk-kodilla, Kylätie 
8. Lapsille ohjelmaa lasteno-
hjaajien Outin, Kristiinan ja 
Helin seurassa. Parisuhteen 
palikat kaikenikäisille aikui-
sille, pariskuntina ja itsek-
seen tuleville. Palikoita esit-
telee Johanna Kerola. Sana-
jumalanpalvelus klo 15, srk-
pastori Jari Flink ja kanttori 
Kaisa Säkkinen. Päivällinen 
noin klo 15.45, lihapullia, 
perunamuusia ja lisukkeita. 
Vapaaehtoinen ruokamaksu 
Tasaus-keräykseen. Ilm. vii-
meistään ma 20.9. ruokailun 
järjestämisen vuoksi, p. 040 
547 1472 tai outi.palokan-
gas@evl.fi.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten retki Kuopioon ja Nil-
siän Aholansaareen 27.–
28.9. Retkelle on vielä muu-
tama paikka vapaana. Hinta 
73 €. Ilm. Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993.
Perhekerhot: tiistaisin klo 
10–11.30 Jokelan vanhalla 
koululla, torstaisin klo 9.30–
11 Kellon srk-kodissa, perjan-
taisin klo 9.30–11 Martinnie-
men srk-kodissa ja perjantai-
sin klo 10–11.30 Vakkurilassa 
kirkonkylällä.  
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 ja ilmoittautuminen 
www.vareskeskus.fi tai p. 
044 7868 882.
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C. Alakouluikäisten 
raamattu- ja lähetyskerhos-
sa askarrellaan, leikitään ja 
tutustutaan Raamattuun ja 
lähetystyöhön.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan ja tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Tuvan kä-
velijät torstaisin klo 12, tule 
mukaan lenkkeilemään.
Kellonkartanon toimintaa: 
Israel-päivät 18.–19.9.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: Raamattu-
luokka pe 17.9. klo 18.30 L. 
Koukkarilla. Syysmyyjäiset la 
18.9. klo 11 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 19.9. klo 12 Turusella, 
M. Kiviahteella, J. Jokelalla 
ja Kupsalalla. Seurat su 19.9. 
klo 17 ry:llä. Kello: Seurat su 
19.9. klo 17 ry:llä. Päiväker-
ho ma 20.9. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: Sisarpiiri to 16.9. 
klo 18.30 ry:llä. Raamattu-
luokka isot ja pienet pe 17.9. 
klo 17.30 ry:llä. Ompeluseu-
rat pe 17.9. klo 18.30 Merja 
ja Esa Kaarivaara, Pekka Ku-
jala, Soile ja Erkki-Pekka Re-
hu, Terttu ja Pekka Ikonen, 
ry:llä, Vesa Jokitalo. Nuor-
tenilta la 18.9. klo 19 ry:llä, 
aiheena liikenne ja turval-

Haukiputaan seurakunnan 

toimintaa nuorille syksyllä 2010

Vanhojen kansakoululaulujen ilta 

ke 22.9 klo 18.30 
seurakuntatalossa 

Iltakahvit, kahviraha kuorotoiminnan hyväksi.

lisuus. Pyhäkoulut su 19.9. 
klo 12 Asema e Markus Kla-
sila, Asema p Tommi Mylly-
neva, Keskikylä Sami Meh-
tälä, Vänttilänperä Juk-
ka Vänttilä, Taipaleenkylä 

Jaakko Klasila. Päiväkerhot 
ti 21.9. ja ke 22.9. klo 17.30–
19 ry:llä. Miesten ilta to 23.9.  
klo 18.30.
Kuolleet: Hilkka Riitta Hiller-
vo Lotvonen 63, Tuomo Ju-

Kirkko-
valtuuston 

kokous 

tiiistaina 21.9. klo 18.30 
seurakuntasalissa

Ystävä- ja lähimmäispalvelun 
kuukausitapaaminen 

keskiviikkona 22.9. klo 14 
seurakuntasalissa

Sunnuntailounas 
ja kansanlaulukirkko 
Sunnuntaina 19.9. klo 13–13.45 on seurakuntasa-
lissa tarjolla lounas lähetystyön hyväksi. Kansan-
alaulukirkko alkoitetaan lounaan jälkeen klo 14. 
Sen toimittavat kirkkoherra Matti Keskinen ja kap-
palainen Olavi Mäkelä Karjasillan seurakunnas-
ta. Musiikista vastaavat Karjasillan kanttori Riit-
ta Piippo ja muusikko Pertti Haipola. Kansanlau-
lukirkon laulut ovat tuttuihin sävelmiin tehtyjä – 
tule mukaan kirkkoon!

hani Leppänen 21.
Kastetut: Noora Linnea Löp-
pönen, Mikael Vilius Korva-
la, Konsta Arvid Verneri Ki-
pinä, Joona Olavi Krankka. 

Avoimet ovet alkavat viikolla 37! Kellon 
seurakuntakoti keskiviikkoisin klo 18–
20, Martinniemen seurakuntakoti keski-
viikkoisin klo 18–20 ja Vakkurila torstai-
sin klo 17.30–19.30.

Gospel-bändin harjoitukset Vakkurilas-
sa tiistaisin klo 18–19.30. Lisätietoa ja il-
moittautuminen Katrille p. 045 6576 
122.

Gospel-messut kirkossa klo 18 pe 1.10., 
5.11. ja 10.12. Gospel-messut on tarkoi-
tettu kaikenikäisille gospelin ystäville.

nuorten illat Vakkurilassa Gospel-mes-
sujen jälkeen pe 1.10., 5.11. ja 10.12. (pik-
kujoulu) klo 22 asti. Nuorten illat on tar-
koitettu rippikoulun käyneille nuorille. 

nuorten yö Kiimingissä 1.–2.10. Hinta 
10 €. Ilm. 17.9. mennessä. 

Retki Maata näkyvissä-festareille Tur-
kuun 19.–21.11. Festareilla paljon huip-
pugospelbändejä ja älyttömästi poruk-
kaa! Ilmoittautuminen 24.10. mennes-
sä. Hinta 60 € sisältää matkat, liput fes-
tareille, yöpymisen, ruuan.  Kts. www.
maatanakyvissa.fi.

K-16 tyttöleiri 11.–12.12.Isollaniemellä. 
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä. Hin-
ta 10 €.

Ilmoittautumiset ja paljon muuta si-
vuilla alakkonäämua.fi
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Työikäisten miesten piiri la 
18.9. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Ry:n seurat su 19.9. klo 16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Versot su 19.9. klo 15.30 kir-
kossa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
19.9. klo 17 kirkossa. Muka-
na Lars Soutukorva, Seija He-
lomaa ja Versot. Aiheena an-
teeksiantaminen. 
Perhekerhot: perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen ti ja ke klo 9.30–11 
ja pe klo 9.30-11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-

pilassa.  Ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.30 ja Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa perjantaisin klo 15–16. 
Uudet kuorolaiset ovat ter-
vetulleita! Lisätiedot Eija Sa-
volainen p. 040 7790 337.

Askeleet on työikäisten lau-
luryhmä, joka haluaisi kas-
vaa kuoroksi. Laulamme uu-
dempia hengellisiä lauluja 
kolmi-, neliäänisesti. Harjoi-
tukset ovat perjantaisin kir-
konkylän seurakuntakodilla 
klo 18–19. Tule mukaan lau-
lamaan! Lisätiedot kuoron-
johtaja Eija Savolainen p. 
040 7790 337.
Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien retki-

päivä Rokualle 11.10. Hinta 5 
€. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Soile Pakkanen, p. 040 
7790 367.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 22.9. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Syksyn ensimmäinen seu-
rakuntapiiri to 23.9. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodin salis-
sa teemalla "Kesä meni, syk-
sy tuli".
Kirkkokuoroa ei ole ke 22.9. 
naisten raamattupiiri aloit-
taa syyskauden to 23.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Tervetuloa ja uudet ja 
entiset piiriläiset. Lisätieto-
ja Anneli Markkaselta p. 040 
5106 307.
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 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
nuoret: Nuorten ilta to 16.9. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 17.9. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30 Kir-
konkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Vauvailta to 16.9. klo 19 
ry:llä. Raamattuluokat 17.9. 
klo 18 pienempien ryhmä: 
Pyhtilä, Mesikämmenentie 
16, isommat: Ahola, Lähet-

Hartaus to 16.9. klo 13 Niit-
typirtin palvelutalossa ja klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodissa.
Rippikoululaisten vanhem-
painilta to 16.9. klo 18 srk-
talossa.
Koko perheen musiikkipy-
häkoulu su 19.9. klo 13 srk-
talossa.
Siioninvirsiseurat ti 21.9. 
klo 19 Luontokeskuksessa.
Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
22.9. klo 18 srk-talossa. Täh-
det to 16.9. klo 16 srk-talos-
sa, kuoroa ei ole 23.9.

Tupoksen olohuone avoin-
na ke 22.9. klo 13–15 Vana-
mon yläkerrassa, kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Eero, Kyllikki ja Maisa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille 22.9. klo 12 seurakunta-
talossa. Mukana Leena Lep-
päluoto.
nuoret: Nuortenilta la 18.9. 
klo 18 Vanamon Olkkarissa 
jatkuen yökahvilana klo 23 
saakka. Nuorten palveluryh-
mä vierailee ke 22.9. Tupos-
villan Vilinässä. Kokoontumi-
nen yläkoulun parkkipaikal-

le klo 15.15. Nuortenilta to 
23.9. klo 18 NuorisoNurkassa. 
Huom isoset! Ilmoittautumi-
set isosleirille 1.–3.10. Pihka-
laan viimeistään 22.9. Katrille.
limingan seurakunnan, 
kunnan ja 4H:n yhteiset 
kerhot ovat alkaneet: Il-
moittautumiset p. 0400 803 
837. (15 ensimmäistä mah-
tuu mukaan). Kokkikerhoissa 
kerhomaksu 20 € / kerhokau-
si. Muut kerhot ovat maksut-
tomia ja niihin ilmoittaudu-
taan paikan päällä.
Kirkonkylä: Kirkonkylän 
kokkikerho (1.–3.-lk) maa-
nantaisin klo 16.30–18 Han-
nu Krankan koululla. Kir-
konkylän kokkikerho (4.–6.-
lk) keskiviikkoisin klo 17.30–
19 Hannu Krankan koululla. 
Kirkonkylän tyttöjen liikun-
takerho (eskari–4. -lk) tors-
taisin klo 15–16 Linnukan 
koululla. Kirkonkylän poiki-
en liikuntakerho (eskari–4.-
lk) torstaisin klo 16–17 Lin-
nukan koululla. Kirkonkylän 
kuviskerho (3.–6.-lk) maa-
nantaisin klo 17.30–19 Nuori-
soNurkassa (srk-talolla). Kir-
konkylän puuhakerho  (3.–
4.-lk) maanantaisin klo 16–
17.30 NuorisoNurkassa. Kir-
konkylän puuhakerho  (eska-
ri–2.-lk) tiistaisin klo 16.30–
18 NuorisoNurkassa. Kirkon-
kylän tyttökerho (5.–7.-lk) 
torstaisin klo 16–17.30 Nuori-
sotalolla (Sininen talo). Bän-
dikerho (7.–9.-lk) keskiviik-
koisin klo 17–19 Hannu Kran-
kan koululla.

Tupos: Tupoksen kokkiker-
ho (1.–3.-lk) maanantaisin 
klo 17.30–19 Vanamossa. Tu-
poksen kokkikerho (4.–6.-lk) 
keskiviikkoisin klo 17.30–19 
Vanamossa. Tupoksen poi-
kien liikuntakerho (eskari–
4.-lk) tiistaisin klo 16–17.30 
Tupoksen koululla. Tupok-
sen tyttöjen liikuntakerho 
(eskari–4.-lk) tiistaisin klo 
17.30–19 Tupoksen koululla. 
Tupoksen puuhakerho (es-
kari–3.-lk) keskiviikkoisin klo 
16.30–18 Vanamossa. Tupok-
sen askartelukerho (eskari–
3.-lk) torstaisin klo 16.30–18 
Vanamossa. Tupoksen tyttö-
kerho (5.–7.-lk) maanantaisin 
klo 17–18.30 Vanamon Olk-
karin yläkerrassa.
Muut kerhot: Rantakylän 
puuhakerho  (eskari–6.-lk) 
maanantaisin klo 16–17.30 
Rantakylän koululla. Ketun-
maan puuhakerho  (eskari–
6.-lk) torstaisin klo 16.30–18 
Ketunmaan koululla. Lake-
uden puuhakerho  (eskari–
6.-lk) keskiviikkoisin klo 17–
18.30 Lakeuden koululla 
Seurakunnan oma kansain-
välisyys- ja lähetysaihei-
nen kerho "Varkka-vintti" 
3.–6.-luokkalaisille keskiviik-
koisin klo 15–16.30 Pappilan 
pihan lähetysvintillä. Kol-
melta koulusta pääsevät eh-
tivät myös! 
Perhekerhot: Ti 21.9. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 22.9. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Mo-
lemmissa kerhoissa Piia Pen-
gerkoski esittelee Manner-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ma-ti ja pe klo 
9-15, ke klo 9-14, to klo 
9-17. Virasto on kiinni 
ke 22.9.

TASAUS-
MYYJÄISET 

S-Marketin eteisessä  
tasauspäivänä 23.9. klo:15-18 

Myytävänä tasaustuotteita  
sekä leivonnaisia. 

TERVETULOA TASAAMAAN! 
Järjestää Limingan seurakunnan lähetystyö 

tuotto Suomen lähetysseuran Tasaus-keräykseen 

heimin lastensuojeluliittoa.
lähetystyö: Lähetysvintti 
avoinna aikuisille maanan-
taisin klo 12–14 pappilan pi-
harakennuksessa.
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 p. 044 7521 240.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 17.9. klo 
18.30 ry:llä. Raama ttuluok-
ka (5–6) la 18.9. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 19.9. klo 
11.30 ja seurat klo 14 Niitty-
pirtin palvelutalolla ja klo 17 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
21.9. klo 12 ry:llä.
Partio: Piisami- ja Variksen-
marjavartiot 10–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille to 16.9. klo 
16–17.30 Tupoksen koulun 
veistoluokassa. Rover 10, tar-
pojien, samoajien,  vaeltaji-
en sekä muidenkin nuorten 
retki Hossaan 17.–19.9. Mu-
kaan pääsee 13 vuotta tänä 
vuonna täyttävät ja sitä van-
hemmat. Tarkemmat tiedot 
retkestä lippukunnan koti-
sivulta www.niittykarpat.fi. 
Tiedustelut Makelle. Kaik-
kien Seikkailijapoikien ret-
ki ti 21.9. klo 18–20. Kaner-
vat kirkkopalvelussa su 19.9. 
Mafeking 1. ke 22.9. klo 18–
20. Vj-oppilaat (1.vuosi) en-
sisammutuskoulutus Palo-
asemalla, Vj-jatko ja kadetit 
Kotikololla. Partioasu. Kaik-

kien Seikkailijatyttöjen retki 
to 23.9. klo 18–20 Liisanlin-
nassa. Retkikirje netissä. Ma-
ke päivystää partiotoimistos-
sa pe 24.9. klo 15–17. Lippu-
kunnan hallitus partiotoimis-
tossa pe 24.9. klo 18–20.

vainiontie 11 iltakylä. Isom-
pien raamattuluokkalaisten 
retki la 18.9. Nuortenilta pe 
17.9. klo 19 ry:llä. Kirkkopy-
hä 19.9. klo 10, Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkko. Seurat su 
19.9. klo 16, Kokkokankaan 
srk-keskus. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.9. klo 19 
Ulla-Maija ja Pauli Määtällä, 
Sammalpolku 11, Pekka Tuo-
mikoski. Kodinilta su 19.9. 

klo 16 ry:llä.
Kastetut: Eetu Matias Rauta-
koski, Oskari Onni Aarre Saa-
ri, Matti Elias Kahelin, Heli-
nä Anneli Savela, Sulo Ama-
tus Saukkonen, Veeti Valtte-
ri Johannes Muikku.
Vihitty: Markku Olavi Sorvis-
to ja Marjo Riitta Petäjämaa. 
Kimmo Antero Parantainen 
ja Maija Katariina Keränen. 
Jani Tapani Korkiakoski ja 
Heidi Maaria Halunen.

S Y Y S R e T K I  
mielenterveyskuntoutujille
Rokuan kuntokeskukseen, 
Utajärvelle ma 11.10.
linja-auton aikataulu:
klo. 8.35 Liminka, taksiase-
ma (+ lumijokiset)
Päivän kulkua:
•  Alkuhartaus,  kahvit
• ”Pidä itsestäsi huolta” /  

Eeva-Liisa Impola 
•  Lounas
•  Ulkoilua ja yhdessäoloa
•  Kahvia, lättyjä ja laulua 

kodalla 
Retken hinta 5 €, 
maksetaan omaan 
seurakuntaan/bussissa
Ilmoittautumiset: 
viimeistään 30.9.  
Sinikka Ilmonen
puh. 044 7521226  tai
Maire Taikina-aho 
p. 08 55873841
Esteen sattuessa, ilmoita 
heti omaan seurakuntaan:)
Lämmintä vaatetta mat-
kaan! Tervetuloa mukaan 
kivalle syksyiselle retkel-
lemme!!
Retken järjestää:  Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö

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

ke 14–17
pe 10–13

Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot suljettu ke 
22.9. koulutuspäivän 
vuoksi.

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

Hartaus to 16.9. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Konsertti la 18.9. klo 19 seu-
rakuntatalossa, esiintyjinä 
Viola Räisänen, viulu ja Jo-
hanna Laaksonen, piano. Va-
paa pääsy. Ohjelma 5/3 €.
naistenpiiri su 19.9. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, nyyttärit. 
laitasaaren kerhon aloitus 
ti 21.9. klo 12 rukoushuoneel-
la, Liisa Seppänen, Simo Pek-
ka Pekkala. 
Virsilaulut ti 21.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaus ti 21.9. klo 14 tk-sai-

raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikki-
nen.
Tasan käy onnen lahjat -ta-
saustapahtuma ti 21.9. klo 
19 seurakuntatalossa. Juttu 
esiintyjä Mikko Vaismaasta 
tämän lehden sivulla 9.
Rukouspiiri ke 22.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 23.9. klo 10.45–12 
kappelissa, Liisa Seppänen, 
Jouni Heikkinen. Aiheena 
syksyn suunnitelmat. Kyyti 
lähtee srk-talolta klo 10.15.
Hartaus ja ehtoollinen to 
23.9. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
23.9. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Kuorot: Lapsikuoro ke 22.9. 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
Molempiin kuoroihin ote-
taan uusia laulajia. Tiedus-
telut kanttori Ossi Kajava p. 
040 5470 786.
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Päi-
vystys pe 17.9. klo 15–17 nuo-
risotoimistolla. Nuortenilta 
pe 17.9. klo 18–19.30 srk-ta-

lon alakerrassa. Raamattu-
piiri nuorille ja rippikoululai-
sille su 19.9. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Saa merkin-
nän rippikoulukorttiin. Tasa-
usmessu ti 21.9. klo 18 kirkos-
sa. Nuortenilta ke 22.9. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerhon syys-
kauden aloitus ti 21.9. klo 12, 
Liisa Seppänen, Simo Pekka 
Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 16.9. klo 19 Sis-
ko ja Aarre Pitkäsellä. Raa-
mattuluokka 4–6-lk pe 17.9. 
klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka ja iltakylä 7–8-lk la 18.9. 
klo 19 A. Tuomikoskella. Py-
häkoulut su 19.9. klo 12 kir-

Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettu 23.–24.9. 
Hartaus  ke 22.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
ei seurakuntakerhoa to 
23.9. 
lähetysilta ke 22.9. klo 18 
toimitalolla.
Perhekerhot: keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Salonpään rau-
hanyhdistyksellä ja keskiviik-
koisin klo 9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 toimitalolla.
Pyhäkoulut su 19.9. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä.  
Reppu pe 17.9. klo 18–23. 
Tarjolla on iltapalaa, pelejä, 
musisointia tai voit ihan ol-
la vaan.
Salonpään ry: Kodinilta la 
25.9. klo 18 ry:llä, alustus Kal-
le Laivamaa. Syysseurat su 
26.9. klo 12 ja 17 ry:llä, Pert-

tu Kyllönen, Mikko Kamula.
Kirkonkylän ry: Myyjäista-
varoiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 17.9. klo 17 ja myy-
jäiset klo 18.30. Seurakun-
tailta su 19.9. klo 16 ry:llä. 
Seurat Salonkartanossa to 

23.9. klo 14 Esa Kurkela. Seu-
rat Teppolassa la 25.9. klo 
11.30 Jorma Vuorma. Seurat 
la 25.9. klo 19 ry:llä.
Kastettu:  Fanni Olivia Pek-
kala, Eini Raakel Siekkinen.

KOnSeRTTI 
la 18.9. klo 19

seurakuntatalossa
Viola Räisänen, viulu 

ja Johanna Laaksonen, 
piano. 

Vapaa pääsy. Ohjelma 
5/3 €. 

TASAn KäY Onnen lAHJAT   

TASAuSMeSSu 
21.9. klo 18 kirkossa 

Saarna Eeva Pouke, Israelin lähetti
liturgi Simo Pekka Pekkala, kolehti Tasaukselle

Messun jälkeen TASAuSTAPAHTuMASSA 
seurakuntatalolla esiintyy Lähetysseuran 

Tasauslähettiläs koomikko Mikko Vaismaa. Hän lataa 
tarinaa pesunkestävällä huumorilla, mainiolla maulla 

ja kaksimielisyyksiä kaihtaen.  Mikon lämminhenkinen 
yhdenmiehen show  toteutuu aiheesta kuin aiheesta 

ajankohtaisuuksia, ilmiöitä ja elämää ihmetellen. 

Tapahtumassa on myös myyntipöytä Lähetysseuran 
hyväksi. 

ILTAPALATARJOILU!

Tervetuloa toivottavat Muhoksen seurakunnan 
työntekijät!

konkylä K. Kyllönen, Antti-
la I. Antila, Korivaara Romp-
painen, Pälli Hyry, Suoky-
lä H. Tihinen. Seurat klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 20.9. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. Lau-
luseurakerho ti 21.9. klo 13 
Marjatta ja Ahti Pitkäsel-
lä. Veljesilta ke 22.9. klo 19 
ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat pe 17.9. 
klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka 7–8-lk la 18.9. klo 19 Tuo-
mikoskella, Kankaalankuja 9, 
Muhos. Pyhäkoulut su 19.9. 
klo 12 Hyrkki Räisänen, Päi-
värinteenpolku 2, Laitasaari 
Ihme, Kärnäntie 4, Huovila 
Vattula, Ketolanojantie 640. 
Seurat klo 17 ry:llä. Päiväker-
ho ti 21.9. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Anna Sofia Evelii-
na Moilanen.
Kuollut: Eino Arvid Suor-
sa 82.

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN…

Isovanhempien ja lastenlasten
leiripäivä lauantaina 
la 2.10. n. klo 10– 14.

Leiri aloitetaan kirkossamme urkusadulla ja kirkkoon 
tutustumisella. Seurakuntatalolla nautittavan lounaan 
jälkeen ulkoleikkejä ja askartelua kotiseutumuseolla.

leirimaksu 5 € perheeltä. 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284 
24.9. mennessä.

Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat  ja lasten iät!

TeRVeTulOA, toivottaa Muhoksen seurakunnan 
kasvatus- ja diakoniatyö

läheisensä 
menettäneiden päivä

la 16.10.2010 klo 10–14
Kempeleessä Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

Ilmoittautuminen oman 
seurakunnan diakoniatyöntekijälle 
ke 6.10. mennessä.

ISOSKOuluTuS 
RIPPIKOululeIReJä VARTen
Umpimähkässä 8.–10.10.

Kiinnostaako isosen työ rippikoululeirillä? Jos vastaus 
on kyllä, ilmoittaudu leirille seurakunnan nettisivuilla 
sähköisen ilmoittautumisen kautta 1.10. mennessä. 

lisätietoja Sannalta p. 044 745 3851.

MAATA näKYVISSä 
FeSTARIT 
Turussa 19.–21.11.2010

Maata Näkyvissä -festarit on 
Pohjoismaiden suurin kristillinen 
nuorisotapahtuma. 
Festaribussin kyytiin sopii 
40 oulunsalolaista nuorta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Retken hinta on vain 60€/hlö 
(huom! hinta ei sisällä lippua 
alternatiivipommisuojaan, 8€/
hlö).  
Ilmoittaudu seurakunnan 
nettisivuilla sähköisen 
ilmoittautumisen kautta 
15.10. mennessä. 

lisätietoja Sannalta 
p. 044 745 3851

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 22.9. työntekijäpalave-
rin vuoksi.

KeSTIlä
Seurakuntakerho pe 17.9. 
klo 10 srk-kodissa. 
Varhaisnuorten toiminta-
päivä la 18.9. klo 9–12 ker-
hokodissa. Ilmoittautumiset 
viim. 16.9. Sirkku Palolalle p. 
040 7427 669.
Kestilän ja Pyhännän 5 
-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhlat ilmoittautuneille su 
19.9. Kestilän srk-kodissa. 
Juhlat alkavat klo 12 perhe-
kirkolla.
Seurat su 19.9. klo 19 ry:llä, 
Ahti Myllykoski.
Ystävänkammari ke 22.9. 
klo 10 kerhokodissa. 
Ompeluseurat pe 24.9. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 14.30, 
perhekerho ke 29.9. klo 10 
kerhokodissa. 
Kastettu: Suvi Tuulia Kyl-
mäaho ja Atte Juho Albert-
ti Keskitalo.
Vihitty: Auvo Tapio Karppi-
nen ja Marjo Hannele Myl-
lyoja.

PIIPPOlA
Syysmyyjäisten tuotto oli 
260 € diakonian hyväksi. Kii-
tos ahkerille myyjäisiin leipo-
jille, tuotteita lahjoittaneille 
ja ostajille. 

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.9. klo 15 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 21.9. klo 
12 Väinölässä. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Kastettu: Vilma Saimi Anneli 
Lapintaival, Iisalmen srk:sta.
Kuollut: Uuno Olavi Kivijär-
vi 86.

PulKKIlA
ehtoollishartaus pe 17.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 17.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat la 18.9. klo 19.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 19.9. klo 11 
ry:llä.
Kirkkokahvit su 19.9. klo 12 
messun jälkeen srk-talossa. 
Siikalatvan Kuuloyhdistyk-
sen kirkkopyhä. 
ehtoollishartaus su 19.9. klo 
14 vuodeosastolla.
Ystävyysseurat ti 21.9. klo 
13 vanhustentalolla. 
Seurakuntakerho ke 22.9. 
klo 12 srk-talossa. 
Tasauspäivän lettukahvit ja 
arpajaiset to 23.9. klo 14–18 
srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 24.9. klo 
19 ry:llä. 
Kerhot: Perhekerho ma 20.9. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to klo 16, päiväkerho pe klo 
10 srk-talon kerhohuoneessa. 
Kuollut: Asko Matti Junno 
63.

PYHänTä
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 
7427 669. 
Syysseurat Pyhännällä 18.–
19.9. Seurat ja iltakylä la 
18.9. klo 18 ry:llä, Eero Ös-
terberg ja Timo Poikkimä-
ki. Su 19.9. alustus aihees-
ta Jumalan valtakunnan ra-
jat klo 13 ry:llä, Timo Poikki-
mäki, ehtoolliskirkko klo 18 
kirkossa ja päätösseurat klo 
19.30 ry:llä.
Kestilän ja Pyhännän 5 
-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhlat ilmoittautuneille su 
19.9. Kestilän srk-kodissa. 
Juhlat alkavat klo 12 perhe-
kirkolla.  
Veteraaniväen ruskaretki 
ma 20.9. klo 12 Ahvenjärven 
partiomökille. Mukana Mar-
ja-Leena, Enna ja Rauni.
Seurakuntailta ke 22.9 klo 
19 srk-talossa. Samalla pa-
lautetaan lainassa olleita 
pyhäntästen valokuvia, joita 
on käytetty Veteraanimat-
rikkelityössä. Toivotaan run-
sasta osallistumista. Hartaus 
Perttu Kyllönen.
Ruskapiiri pe 24.9. klo 10 Ta-
vastkengän koululla.

Myyjäiset pe 24.9. klo 18.30 
ry:llä.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.  
Kerhot: Päiväkerho pe klo 11 
srk-talon kerhotilassa ja ke 
klo 13 Tavastkengän koulul-
la. Puuhakerho to klo 12.15 
alakoululla. Varkkarikerho 
to klo 14.30 kerhotilassa. 
Perhekerho ti 28.9. klo 10 
kerhotilassa. 
Kastettu: Tuure Viljami Pa-
kanen.

RAnTSIlA
Arkipyhäkoulu to 16.9. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Seurakuntakerho to 16.9. 
klo 13 Rauhalassa.
ehtoollishartaus ke 22.9. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
eu-ruuan jako pe 17.9. klo 
14–15 Nuppulassa. Jakope-
rusteen taloudelliset syyt. 
Myyjäiset pe 17.9. klo 18.30 
ry:llä, järjestäjänä Lumijoen 
Rauhanyhdistys. 
eläkeliitto ti 21.9. klo 11 srk-
talossa.
Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa. 
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 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 

klo 14.30 Mankilan koulul-
la ja ke klo 15.30 Hovin kou-
lulla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 

12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Heikki Juho Iisakki Juntunen 
ja Mari Katariina Myllykoski.

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

ehtoollishartaus pe 17.9. klo 
13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 21.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talossa.
Kuorot: Lapsikuoron harjoi-
tus torstaisin klo 16 Temmek-
sen srk-talossa. Kuoroon ovat 
tervetulleita ala-asteikäiset 
tytöt ja pojat. Kirkkokuoron 
harjoitus keskiviikkoisin klo 
18 Tyrnävän srk-talossa.
Varhaisnuoret: Alakoulu-
ikäisten kerhot syksyllä: ker-
ho tiistaisin klo 16–18 Tyrnä-
vän srk-talon kerhohuonees-
sa. Kokkikerho maanantaisin 
klo 16–18, puuhakerho tiis-
taisin klo 16–18, kokkiker-
ho keskiviikkoisin klo 16–18 
Murron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
seurat su 19.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.9. klo 19 
Määtällä, Sammalpolku 
11. Kodinilta su 19.9. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Roni Antti Mati-
as Järvelä, Sanni Maija Vä-
hänen.
Kuollut: Eva Liisa Siira s. Kal-
linen 56.

Jaana Pöllänen, laulu; Ville Uusitalo, piano ja kitara. Ohjelmistoon sisältyy 
virsiä, hengellisiä lauluja ja gospelia sekä pieniä omakohtaisia tarinan palasia 

ihmisen matkasta Jumalan kämmenellä.

Kirkkoherra leila Ikosen lähtöjuhla 

sunnuntaina 26.9. 

Aloitamme klo 10 messulla Tyrnävän kirkossa.
Messun jälkeen juhla seurakuntatalolla.

nuttuprojekti 
käynnistyy
Oletko kiinnostunut neu-
lomisesta tai haluaisitko 
oppia neulomaan? Halu-
aisitko auttaa vastasyn-
tyneitä vauvoja Etiopi-
assa tai muualla Afri-
kassa?
Jos vastasit  myön-
tävästi, niin tule to 
23.9. klo 17 Tyrnä-
vän seurakuntata-
lolle, jossa käynnistellään 
nuttujen neulomisprojektia.
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 ole-
vansa huonoja neulojia, ovat nuttuprojektiin lupau-
tuneet 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.

Tule mukaan hyvän asian puolesta!

Seurakunnan 
toimistot 
suljettu 
ke 22.9. 

JAAKKO löYTTY & TRe
sunnuntaina 26.9.10. klo 18

Pulkkilan kirkossa

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
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K I n O K u l M A

Michael Haneken ohjaamassa 
elokuvassa Valkoinen nauha 
pieni poika kysyy isosiskol-
taan, mikä on kuolema. Sis-

ko vastaa, että sitä kun elämä loppuu. 
Poika kysyy lisää: Kuoletko sinä, kuo-
lenko minä.  Sisko vastaa, että sinäkin 
kuolet. Lopuksi poika kysyy, onko äi-

Viattomuuden monet kasvot
ti kuollut, ja sisko vastaa, että äiti on 
kuollut. Poika sanoo, että äiti on mat-
koilla. Ei, vastaa isosisko. Äiti on kuol-
lut. Poika pyyhkäisee vihaisesti pöy-
dällä olevat tavarat lattialle.  

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat toi-
sen maailmansodan aattoon pienessä 
saksalaisessa kyläyhteisössä. Kohtaus 
on suljetun yhteisön metafora. Kaiken 
takana on valhe ja petos. Tarinan ede-
tessä paljastetaan itsepetokseen, nöy-
ryyttämiseen, alistamiseen ja julmuu-
teen perustuva elämänjärjestys, jota 
johdetaan kirkosta ja kylää taloudel-
lisesti hallitsevan paronin kartanosta.  

Elokuvan kertoja on kylän opettaja, 
joka tarinassa on vasta tullut paikka-
kunnalle. Hän vanhana miehenä muis-
telee, mitä kylässä tapahtui, mutta oh-

jaaja antaa katsojan tietää enemmän; 
suljettujen ovien taakse kätketyn per-
hehelvetin, lasten hakkaamisen ja si-
tomisen sänkyyn, pedofilian ja naisen 
kaikentasoisen alistamisen.  

Opettajan kertomus rajoittuu kyläs-
sä sattuvien outojen tapausten kuvai-
luun. Niihin syyllistä etsitään, ja lopus-
sa opettaja kertoo epäilynsä. Hanekelle 

Valkoinen nauha (Das 
Weisse Band, 2009). 

Ohjaaja Michael Haneke. 
Elokuvan viimeiset 
esitykset Oulussa 

elokuvateatteri Starissa 
torstaista sunnuntaihin.

Turhan tunnollista 
sakkia, kun eivät malta 

karata töistä.

on tunnusomaista, että hän jättää kai-
ken avoimeksi.  

Kyläyhteisön kollektiivinen syyl-
lisyys ja sen varjolla tehdyt raakuu-
det peittyvät vielä kauheampaan, kun 
maailmansota syttyy.   

PENTTI KEJONEN 

Kyykäärmeen sikiöt. Sitä 
meille ehdotettiin valitsi-
jayhdistyksemme nimeksi. 
Jo Johannes Kastaja käyt-

ti sitä aikoinaan. Hän nimitti kas-
teelle tulossa olleita fariseuksia ja 
saddukeuksia käärmeen sikiöiksi. 
Se ei tainnut olla kaunis nimitys?

Toisaalta sen olisi voinut ot-
taakin Rauhan Tervehdyksen toi-
mituskunnan listan ni-
meksi, kuten minkä ta-
hansa muunkin nimik-
keen. Kävi nimittäin 
niin, että myöhästyim-
me listan toimittami-
sesta. Ehdokaslista olisi 
pitänyt viedä keskiviik-
kona kello 16 mennes-
sä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, 
mutta kukaan ei malt-
tanut lähteä töistä etu-
ajassa.

Nimestä
päänvaivaa
Alkuviikosta käytimme kahvi-
taukoaikaa valitsijayhdistyksem-
me nimen ja yhteisten päämää-
rien miettimiseen. Pelkkä nimen 
löytäminen tuotti päänvaivaa. 

Nimeämisrimaa nosti se, et-
tä listalla olisi ollut joukko ihmi-
siä, joiden työnantajalehti on jo 

Myöhäisen Maijat 
ja Matti

vuosia vaatinut vaalilistojen ni-
miltä läpinäkyvyyttä. ”Elävä seu-
rakunta – lähellä ihmistä”- tai 
”Seurakunta ihmistä varten – vä-
littämistä ei voi ulkoistaa” -tyyli-
set ylevät epämääräisyydet käy-
vät esimerkeistä, jotka saivat leh-
den pääkirjoituksen laatijan nis-
kan näppylöille edellisten vaalien 
aikaan. Sellaista piti siksi välttää 

viimeiseen saakka.
Myös yhteisen tee-

man valinta listal-
le oli vaikeaa. Yk-
si halusi joka seura-
kuntaan rukouspii-
rin ja lisää armolah-
jailtoja. Toinen oli 
aivan päinvastaisel-
la kannalla ja halu-
si vähentää seura-
kunnista erilaisten 
piirien ja kissanris-
tiäisten määrän mi-
nimiin, jotta työnte-

kijöille jäisi aikaa ihmisten koh-
taamiseen siellä missä ihmiset 
muutenkin ovat. Kolmas halusi 
parempaa liksaa lastenohjaajille. 
No, sitä kyllä kannattivat kaikki, 
mutta siihen ei olisi tainnut voi-
da kirkkovaltuustossa vaikuttaa?

Jos vaalilista on poliittisen 
puolueen tai herätysliikkeen pe-
rustama, saattaa arvojen ja aja-
tusten yhtenäisyys olla suurem-
paa. Silloin kun listalaisia yhdis-
tää joku muu seikka, esimerkiksi 
ikä tai työpaikka, sinkoilevat toi-
veet ja odotukset kaikkiin ilman-
suuntiin.

Onneksi on keksitty vaaliko-

neet, niistä itse kunkin on helppo 
löytää omia arvoja lähinnä oleva 
ehdokas. 

Salovaaran 
haaste
Suora rauhanterveh-
dysläinen vallanku-
mous jäi tässä vai-
heessa tekemättä. 
Epäsuoraan ehdimme 
kuitenkin ryhtyä. Eh-
dimme värvätä kaikki ka-
verit ja kavereiden kaverit 
ja sukulaiset äänestämään ja 
nostamaan äänestysprosentin 
uuteen ennätykseen.

Juontaja Lauri Salovaara 
heitti viikko sitten kirkon vies-
tintäpäivillä Oulussa haasteen. 
Hän ehdotti, että mikäli äänes-
tysprosentti nousee kahteen-
kymmeneen tai sen yli, voi-
si eräs nimeltä mainitsema-
ton kirkollinen johtohenkilö – 
siis oma piispamme – piispan-
sauvakävellä sen kunniaksi vä-
hän pidemmän matkan. Hieno 
haaste, täytyy myöntää. 

Hiippakuntamme on Suomen 
laajin. Se ulottuu Perhosta Uts-
joelle, joten siinä voisi olla piis-
pan ohella kävelemistä monel-
le muullekin. Pitäisikö Salovaa-
ran haastetta laajentaa niin, et-
tä vaaliaiheiseen Piispansauva-
kävelyyn haastettaisiin osallistu-
maan hiippakuntamme päämie-
hen lisäksi kaikki valituiksi tul-
leet luottamushenkilöt?

SATU lAPINlAMPI

Onneksi 
on keksitty 
vaalikoneet, 
niistä itse 
kunkin on 
helppo löytää 
omia arvoja 
lähinnä oleva 
ehdokas.


