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Jumalaan uskovana ja haluaisi liittyä 
kristittyjen yhteisöön? 

Lähetyskäskyssä annettu tehtävä on 
selvä – eikä siinä ole asetettu edelly-
tykseksi pysyvää kotikuntaa. Päinvas-
toin Raamatussa todetaan, ettei kenel-
läkään meistä ole täällä pysyvää asuin-
sijaa. Kaikki olemme käypäläisiä ja 
muukalaisia maan päällä.

Nykykäytännöstä on aiheutunut 
myös se ongelma, että jotkut papit ovat 
vastoin lakia kastaneet myös kotikun-
nattomia. Kasteen pitäisi aina johtaa 
paikalliskirkon jäsenyyteen, mutta 
niin ei voi tapahtua näissä niin sano-
tuissa paperittomissa kasteissa. 

Ongelma on ollut jo hyvän aikaa 
kirkollisten päättäjien tiedossa. Joita-
kin vuosia sitten asiaa yritettiin rat-
kaista, mutta asia takertui lakipykälien 
koukeroihin ja byrokratian rattaisiin. 

Uusi yritys on vireillä. Kirkkohalli-
tuksen työryhmä on työnsä tehnyt, sel-
vittänyt asiaa sekä juridisesti että teo-
logisesti. 

Työryhmällä on ollut yksimielinen 
näkemys siitä, että kirkon jäsenyys on 
tehtävä mahdolliseksi myös niille, jot-
ka eivät vielä ole saaneet pysyvää koti-
kuntaa Suomessa. Toivottavasti kirk-
komme päättävät elimet näkevät asian 
syvällisesti ja avaavat kirkon oven niil-
le, jotka sille kolkuttavat.

Asiaa on puitu tällä viikolla piis-
painkokouksessa 13.–14. syyskuuta.

VEIJO KOIVULA
Oulun seurakuntayhtymän 

keskusrekisterin johtaja, pastori

 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

”Takaisin ytimeen, kirkko”

Kansa ei valitse 
kirkolliskokousedustajia
Espoon seurakuntalehden Essen päätoi-
mittaja Simo Repo kirjoittaa kirkollises-
ta demokratiasta.

”Kirkolliskokouksen maallikkoedus-
tajien vaali on välillinen. Kansa ei saa 
suoraan äänestää edustajiaan, vaan vaa-
leissa äänioikeutettuja ovat vaaleissa va-
litut luottamushenkilöt.

Välillisillä vaaleilla on ominaispiirtei-
tä, jotka ovat tarkastelukulmasta riippu-
en joko myönteisiä tai kielteisiä.

Julkisen keskustelun vähyys tai puut-
tuminen on yksi välillisten vaalien ongel-
mallinen piirre. Kun äänestäjien määrä 
on vähäinen, ei oman ehdokkaan läpivie-
miseksi tarvita laajaa kampanjaa. Riittää, 
että vaikutetaan vain juuri niihin, jotka 
saavat vaaleissa äänestää.

Keskustelu käydään kulissien taka-
na. Seurakuntalaiset eivät saa tietoa sen 
enempää ehdokkaiden painotuksista 
kuin tärkeinä pitämiensä asioiden toteu-
tumisesta vaaleissa ja sen jälkeisessä pää-
töksenteossa.

Välillisissä vaaleissa ratkaisevat valin-
nat tehdään kabineteissa. Taito vaikut-

Aatoksia

Muukalaiset 
kuuluvat kirkkoon

Toimeksianto on selkeä: ”Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat mi-
nun opetuslapsikseni…” Eikä 
tehtäväksiannon tarkennuskaan 

ole mutkikas: ”… kastamalla heitä Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja 
opettamalla heitä pitämään kaikki, mi-
tä minä olen käskenyt teidän pitää.”

Tästä tehtävästään kirkko on yrittä-
nyt parhaalla mahdollisella tavalla huo-
lehtia läpi historian. Kastaminen on 
meidän maassamme takavuosina toteu-
tunut lähes sataprosenttisesti. Opetus ei 
ehkä ole aina mennyt perille toivotul-
la tavalla, mutta hyvää yritystä on ollut.

Maailma on muuttunut radikaalisti. 
Parinkymmenen vuoden aikana mo-
nilta maailman kolkilta on tullut erivä-
risiä, monenlaisista taustoista lähtöisin 
olevia ihmisiä myös meidän maaham-
me. Osalla heistä on kristillinen taus-
ta, osalla ei.

Monen pakolaisen ja maahanmuut-
tajan tie on mutkainen. Asiat eivät vält-
tämättä etene mitenkään suoraviivai-
sesti senkään jälkeen, kun joku ”muu-
kalainen” on ylittänyt Suomenmaan 
rajat ja päässyt meidän turvallisiin 
oloihimme. Ne prosessit, joiden kaut-
ta ihminen saa tietyt statukset, muun 
muassa kotipaikan ja kansalaisuuden, 
eivät ole kovin nopeita.

Kirkkomme jäsenyyden yhtenä eh-
tona on toistaiseksi ollut, että henkilöl-
lä täytyy olla kotipaikka Suomessa. Il-
man kotikuntaa ei kirkkomme ole kas-
tanut maahanmuuttajia eikä ottanut 
jäsenikseen kotikunnatonta. Tämän 
perusteena on muun muassa vanha 
käytäntö, jonka mukaan kirkon jäse-
nen kotiseurakunta määräytyy asuin-
osoitteen mukaan.

Kirkolle annetusta tehtävästä käsin 
on erittäin vaikea, lähes mahdoton pe-
rustella kotikuntavaatimusta. Miten 
voimme torjua sellaisen henkilön, jo-
ka elää keskellämme Kolmiyhteiseen 

taa oikeisiin henkilöihin ja keskittää ää-
net vaikuttavat ratkaisevasti vaalin tu-
lokseen.”

Esse 36/2011

Kirkkaasti kristillistä 
meditaatiota
Meditaatio on Jumalan sanan miettimis-
tä, kerrotaan Kirkkotien jutussa.

”Kirkon uskontokasvatussihteerinä 
tätä nykyä toimiva Pekka Y. Hiltunen 
havahtui meditaation syviin kristillisiin 
juuriin ollessaan kymmenkunta vuotta 
lähetystyössä Thaimaassa. Siellä miestä 
ympäröi buddhalaisuus, jossa meditaatio 
eli etenkin munkkilaitoksessa vahvana. 

– Aloin miettiä, löytyisikö kristinus-
kosta mitään vastaavaa. Ja huomasin, että 
hyvänen aika, tämähän on vanha kristil-
linen juttu. On olemassa kirkkaasti kris-
tillistä meditaatiota. 

– Sana meditaatio tulee latinankieli-
sestä verbistä meditare, jota käytetään jo 
300-400-luvuilta peräisin olevassa latinan-
kielisessä Raamatussa, Vulgatassa. Siellä sil-
lä tarkoitetaan Jumalan sanan mietiskelyä.”

Kirkkotie 16/2011

Eläkkeellä oleva piispa Kalevi Toiviainen kysyy 

uudessa Teologinen Aikakausikirjassa haas-

tavan kysymyksen: Minne menet, kirkko?

Perusteellisen pohdinnan kirkon nykytilasta Toi-

viainen päättää vihjailevaan väliotsikkoon: Menet-

kö takaisin asiaan, kirkko? 

Emerituspiispan mukaan kirkon työntekijöiden 

ei tule sananjulistuksessa heittäytyä ”yhden jos 

toisenkin hyvän asian puolestapuhujaksi”.

Toiviainen varoittaa valistusajan saarnoista, jotka 

saattoivat olla lähes liikuttavia kehotuksia hyveeseen.

Tätä samaa asiaa, sitä, että kirkon on julistetta-

va yhä kirkkaammin evankeliumia, ovat peränneet 

monet muutkin kuin Toiviainen.

On vaikea tietää, mitä Toiviainen tarkoittaa 

”hyvillä asioilla”, joiden puolestapuhujaksi kirkon 

ei pidä ryhtyä.

Viime viikolla ilmestyneessä Rauhan Tervehdyk-

sessä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kiitti 

kirkkoa siitä, että se on puhunut kuuluvasti ihmis-

ten tasa-arvoisen kohtelun ja suvaitsevaisuuden 

puolesta. Pietikäinen pitää sitä tärkeänä.

Ovatko yhdenvertaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen 

kehottaminen Toiviaisen mainitsemia ”hyviä asioita”?

Käytännössä lienee totta se, että moni kunni-

oittaa kirkkoa juuri siksi, että se ottaa välillä kan-

taa asioihin, jotka eivät äkkiseltään liity ilosano-

man ytimeen. Vai liittyvätkö sittenkin?

Joka tapauksessa kirkon saarnoista, evanke-

liumin julistuksesta, on löydyttävä yhteys joka-

päiväiseen elämään, arkiseen uskonkilvoitukseen 

nykypäivän maailmassa. 

Saa vaivata

Seurakunnilla on käytössään ikivanha tapa, 

jonka soisi yleistyvän. Jo vanhoissa jumalan-

palveluksien kuvauksissa 100-luvulta lähti-

en kerrotaan, kuinka seurakunnan yhteisistä ju-

malanpalveluksista on lähdetty viemään pyhitetty 

sakramentti niille, jotka eivät sairauden vuoksi ole 

voineet osallistua messuun ja ehtoollisen viettoon. 

Vaikka kaunis käytäntö on vanha, sitä ei ole 

onneksi unohdettu kokonaan. Ainakin osassa seu-

rakuntia tällainen palvelu kuuluu diakoniatyöhön. 

Kun kirkko yhä kiihkeämmin etsii, miten se voi-

si ydintehtävästään käsin parhaiten palvella ihmi-

siä, tulisi ikiaikaisesta kristillisestä tavasta tehdä 

pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 

Ehtoollista saa rohkeasti pyytää kotiin. Pappeja 

ja diakoniatyöntekijöitä saa ”vaivata” tällä asialla.
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Hengellisiä ylilyöntejä varotaan 
seurakunnassa
Nokia Mission kohutut 
tapahtumat eivät leimaa 
koko karismaattista 
liikettä, Kempeleen 
karismaattisessa 
toiminnassa mukana 
olevat uskovat.

Moni lukija säpsähti al-
kuviikosta lehdissä jul-
kaistuja valokuvia No-
kia Mission sunnun-

taisesta tilaisuudesta. Kohutun 
karismaattisen liikkeen erotet-
tu johtaja Markku Koivisto sei-
soo katuvaisena lavalla valkoises-
sa paidassa, kädet taskussa, pää 
alaspäin riippuen. 

Koivisto avautuu todenteol-
la: hän tunnustaa tunteikkain sa-
noin aviorikoksen miehen kanssa. 

Sanat ”olen eksynyt evanke-
liumin tieltä” ovat osa pysäyttä-
vää synnintunnustusta.

Sadat ihmiset Tampere Aree-
nalla seuraavat tiiviisti tapahtu-
maa. Kameroiden salamavalot 
räpsyvät.

Tätäkö on 
karismaattisuus?
Kuuluuko tällainen asetelma – 
rankka julkinen ripittäytyminen 
– erityisesti karismaattisuuteen, 
Kempeleen kirkkoherra Pekka 
Rehumäki?

– Eikö Raamattu pikemminkin 
kehota siihen, että väärin tekijää 
nuhdellaan ensisijaisesti kahden 
kesken. Karismaattisuus ei ole si-
tä, että yksi ihminen asetetaan "ti-
kunnokkaan" tunnustamaan syn-
tinsä koko kansan edessä, Rehu-
mäki sanoo.

Kempeleessä on ollut karis-
maattista toimintaa jo parinkym-
menen vuoden ajan. Seurakun-
nassa järjestetään muun muassa 
sanan ja rukouksen -iltoja. 

Seurakuntalaisia kokoontuu 
myös erityisiin rukoussoluihin 
rukoilemaan. Kanttori Marja-Lii-
sa Jääskeläinen on vetänyt vuosia 
Versot-ylistyskuoroa. Seurakun-
nasta tehdään retkiä karismaat-
tisille Hengen uudistus -päiville.

Kohu ei ole kuva 
karismaattisuudesta
Kempeleessä ei pelätä, että Nokia 
Mission tapahtumat leimaavat 
koko karismaattisen toiminnan. 

– Se mitä tapahtuu yhdessä 
seurakunnassa, ei ole koko kuva 
karismaattisuudesta, sanan ja ru-
kouksen -iltoihin ja rukoussolui-
hin osallistuva kempeleläinen 
Anneli Markkanen painottaa.

Nokia Mission viimeaikaisiin 
tapahtumiin kempeleläiset eivät 
halua ottaa sen enempää kantaa. 
He pitävät kuulemiaan uutisia su-
rullisina. 

Yhden miehen julkisessa, sa-
lamavalojen edessä tehdyssä syn-
nintunnustuksessa he näkevät 
vaikutteita amerikkalaisesta us-
konnollisesta kulttuurista.

Rehumäki kysyy: 
– Eivätkö valta, raha ja seksi ole 

usein samassa kimpussa – myös 
kristillisyyden historiassa? 

– Eikö koko tapahtuma vain al-
leviivaa sitä, että kaikki kärsivät ja 
tarvitsevat elämäänsä apua. Kaik-
ki ihmiset ovat alatien kulkijoita, 
armon tarvitsijoita.

Nokia Mission tapahtumia ei 
haluta ruotia sen enempää. Kivi-
en heittämistä varotaan.

  
Järjestys tuo 
turvallisuutta
Rehumäki kertoo, ettei hänen 
ole tarvinnut kirkkoherrana kos-

kaan puuttua seurakuntansa ka-
rismaattiseen toimintaan. Hän pi-
tää tilaisuuksia seurakunnan nor-
maalina tarjontana.

Sanan ja rukouksen -iltoi-
hin osallistuu tavallisina iltoi-
na noin kolmisenkymmentä ih-
mistä. Jos tilaisuudessa vierailee 
esimerkiksi tunnettu rukoilija 
Pirkko Jalovaara, kirkko täyt-
tyy ihmisistä.

Kanttori Marja-Liisa Jääskeläi-
nen muistaa, että joskus, ani har-
voin, illoissa on hienovaraisesti 
toppuuteltu ”liiasta innostumi-
sesta”.

– Meillä kaikki tapahtuu järjes-
tyksessä. Se on turvallista osallistu-
jillekin. Karismaattisissa illoissa on 
usein mukana seurakunnan oma 
pappi, Anneli Markkanen kertoo. 

– Vuosien saatossa meitä on 
usein varoiteltu karismaattisuu-
den ylilyönneistä. Olemme niistä 
tietoisia, Jääskeläinen sanoo.

Seurakunnassa halutaan olla 
selvillä muun muassa tilaisuuk-
sien puhujavieraiden kristillises-
tä taustayhteisöstä.

– Haluamme tietää, mihin kut-
summe seurakuntalaisia, Rehu-
mäki ja Jääskeläinen sanovat.

Valta vaarassa 
kasautua seurakunnissa
Nokia Missio ja sen yhteyteen 
parisen vuotta sitten synty-
nyt kirkkokunta Nokia Missio 
Church on perustunut pitkälti 
Markku Koiviston persoonaan. 
Yhdestä miehestä tuli liikkeen 
keulakuva, julkkis, jopa jonkin-
lainen ”rock-tähti”, jota seurasi 
lauma ihmisiä.

Pekka Rehumäen mukaan kir-
kossa yleisesti – eikä vain karis-
maattisessa liikkeessä – on olta-
va varuillaan, etteivät valta ja vas-
tuu kasaudu liiaksi yhden ihmisen 
ympärille.

– Seurakunnissa on vaara syn-
tyä hieman yksinkertaistettu 
asetelma siitä, että kaikki viisa-
us asuisi yhden ihmisen, yleensä 
kirkkoherran, päässä. 

Rehumäki näkee, että paime-
nuus, johtajuus kirkossa tarkoit-
taa arkipäiväisiä, perin käytännön 
läheisiä asioita. Tässä kohdin hän 
siteeraa mielellään emeritus ark-
kipiispaa John Vikströmiä.  

Vikström on todennut, että hy-
vä johtaja ei kulje vain laumansa 
edessä suuntaa näyttäen, vaan vä-
lillä lauman keskellä nähdäkseen 
ihmiset läheltä ja osoittaakseen 
heille välittämistä ja myös koko 
joukon perässä kantaakseen eri-
tyistä huolta niistä, jotka uhkaa-
vat jäädä muiden jälkeen.

Mikään hurrattu tähti paime-
nen ei tarvitse olla, Rehumäki sa-
noo.

RIITTA HIRVONEN

Eikö koko 
tapahtuma 
vain alleviivaa 
sitä, että kaikki 
kärsivät ja 
tarvitsevat 
elämäänsä apua. 
Kaikki ihmiset 
ovat alatien 
kulkijoita, armon 
tarvitsijoita.

Pekka Rehumäki

Pekka Rehumäki,  Marja-Liisa Jääskeläinen ja Anneli Markkanen eivät usko että Nokia Mission ympärillä oleva kohu pelästyttää ihmiset jäämään pois karismaattisista 
tilaisuuksista.

Media on ollut kiinnostunut Markku Koivistosta.

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

Mitä pappi sanoo 
kasteessa? 

Pappi kastaa lapsen aina ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen”. Se merkitsee, että Isä Jumala ottaa pienen ih-
misen lapsekseen, antaa hänelle Poikansa Jeesuksen 
tähden synnit anteeksi ja lahjoittaa Pyhän Hengen niin 

Jumala- kuin ihmissuhteidenkin tueksi. 
Vanhemmat ja kummit ovat rukoilemassa heti kasteen ta-

pahduttua, että Kolmiyhteisen Jumalan työ saisi todella tul-
la esiin kastetun elämässä: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen 
armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon si-
nun kanssasi, nyt ja aina.”

Kasteessa Jumala antaa lapsilleen täyden kotipaikkaoikeu-
den yhteydessään. Kastehetkellä lapsi saa matkaevääksi kai-
ken mitä hän tarvitsee tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. 

Kastetta ei tarvitse koskaan uusia, sillä Jumalan oman työn 
voima ei voi heiketä.

Kun pappi tekee kastettavalle ristinmerkin otsaan ja rin-
taan, se tarkoittaa, että tässä elää ja varttuu Jeesuksen lunas-
tama taivaan kansalainen.

Tapahtuupa mitä tahansa ja vielä mahdottomankin kes-
keltä kastettu saa uskoa: Olen Jumalan lapsi. Hänen luonaan 
kastetuilla on toivo.

OUTI POHJANEN
Tyrnävän kappalainen

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään liittyviä 
kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

A r k i s to

Pekka Simojoen 
mukaan myös uudessa 
musikaalissa vangitsee 
vahva, kuulijoita lähelle 
tuleva tarina. 

Huomio, kaikki entiset seu-
rakuntanuoret. Nyt on 
tarjolla nostalgiaa.

Iso joukko tämän päi-
vän keski-ikäisistä, 1980-luvul-
la nuoruuttaan eläneistä, muistaa 
Anna-Mari Kaskisen ja Pekka 
Simojoen lähetysaiheisen Liekit-
musikaalin. Suositussa esityksessä 
eivät ”kolahtaneet” vain musiik-
ki ja näytelmän juoni, vaan koko 
massiivinen teos efekteineen oli 
täysin uudenlaista nuorisokult-
tuuria kirkossa.

Ensimmäinen kristillinen mu-
sikaali oli niin väkevä teos, että se 
vaikutti monien päätöksiin lähteä 
lähetystyöhön. 

Liekit kertoi nuoresta opiskeli-
jasta Riikka Sillanpäästä, joka ko-
ki palavan kutsun lähetystyöhön. 
Vanhan jättäminen hirvitti, mut-
ta hyppy tuntemattomaan hou-
kutteli. Lähetyskenttänä esityk-
sessä oli maa nimeltä Fuegonia.

Nyt Kaskinen ja Simojoki ovat 
tehneet uuden kristillisen musi-
kaalin nimeltä Onnen vuori. Siinä 
palataan lähes 30 vuoden jälkeen 
jälleen Fuegoniaan.

Onnen vuori esitetään ensi 
perjantaina Oulussa Pohjankar-
tanossa.

Uusi musikaali ei 
edellytä vanhan katsomista
Vaikka Onnen vuoressa palataan 
konkari-lähetiksi kasvaneen Riik-
ka Sillanpään luokse, on teos itse-
näinen jatko-osa Liekit-musikaa-
lille, Pekka Simojoki korostaa.

– Onnen vuoressa ei jatketa 
kronologisesti siitä, mihin Lie-
keissä jäätiin, hän selvittää. 

Uudessa musikaalissa Fuego-
niaan saapuneen nuoren lähe-
tystyöntekijän kysymykset saa-
vat Riikka Sillanpään pohtimaan, 
ovatko 30 vuotta lähetystyössä ol-
leet kaiken koetun arvoista. Riik-
ka miettii, miten hän on onnistu-
nut työssään ja mitä on tapahtu-
nut hänen uskolleen.

– Mutta myös paljon muuta, 
kuten tulivuorenpurkaus, esityk-
sessä ehtii tapahtua, Simojoki pal-
jastaa.

Musikaalin tarina perustuu 
osittain Suomen Lähetysseuran 
lähetin Hanna Palosen todelli-
siin kokemuksiin Taiwanilla.

Into on sama 
kuin 30 vuotta sitten 
Pekka Simojoki ei usko, että On-
nen vuori -musikaali pystyy sä-
väyttämään spektaakkelimaisuu-
dellaan kuulijoita samalla tavalla 
kuin Liekit aikoinaan.

Suosittu kristillinen musikaali Liekit sai jatko-osan

Takaisin Fuegoniaan

– Esitykses-
sä ei ole edes py-
ritty siihen. Elämme nyt niin 
erilaista aikaa. Uskomme Onnen 
vuoren vahvaan tarinaan, siihen, 
että kuulijat tempautuvat esityk-
seen mukaan, kun he pääsevät lä-
helle uutta lähettiä Essiä ja Riik-
kaa.

– Katsojilla on mahdollisuus 
itkeä ja nauraa yhdessä esityksen 
ihmisten kanssa. Laulut ovat vah-
voja, ja Liekkien tavoin myös ne 
puhuvat kutsumuksesta, Simojo-
ki kertoilee.  

Suositun gospelmuusikon mu-
kaan Onnen vuori -musikaalissa 
on Liekkien kanssa samaa esityk-
sessä mukana olevien palava into 
soittaa, laulaa ja näytellä. Laval-
la on niin musiikin ammattilaisia 
kuin amatöörejä.

Itseään on varjeltava 
kyynisyydeltä 
Onnen vuoren syntyminen on 
saanut Simojoen itsensä pohti-
maan, miten hän itse – eikä vain 
Riikka – on vanhentunut kolmes-
sakymmenessä vuodessa. Muu-
sikko toivoo, etteivät menneet 
vuodet ole tehneet hänestä kyy-
nistä keski-ikäistä. 

Kyynisyys tappaa innon ja hy-

myn, Simojoki miettii.
– Lopulta se tappaa koko elä-

män. Kyynisyys itsessä ja muissa 
tekee surulliseksi. Siksi sitä vas-
taan on taisteltava. Unelmat pitä-
vät hengessä. 

– Valitettavasti myös kirkossa 
on paljon kyynisyyttä.

Simojoki uskoo, että sekä Lie-
kit että Onnen vuori -musikaali 
rohkaisevat kuulijoita kysymään 
eri sanoilla, ovatko minun omat 
käteni olleet Jumalan käytössä. 

RIITTA HIRVONEN

Musikaalin kolmenkymmenen hengen 
esiintyjäjoukkoon kuuluvat muun 
muassa Jakaranda-kuoro ja bändi, 
Helka Silventoinen, Aarni Seppälä, 
Iiris Autio ja Heidi Simojoki. Tekijät: 
Anna-Mari Kaskinen (käsikirjoitus), 
Antti Sevanto (ohjaus), Pekka 
Simojoki (sävellys), Antti Vuori 
(sovitus). 
Musikaalin kesto on noin kaksi 
tuntia. Esitys alkaa Pohjankartanossa 
perjantaina 16.9. klo 18.30. 

Onnen vuori -musikaalia on 
esitetty ennen Oulun keikkaa 
vain muutaman kerran 
Etelä-Suomessa.
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Maata kiertelemässä

Sateenkaariväki 
koolle 
Järvenpäähän
Seurakuntaopistolla Järven-
päässä pidetään 15.–16.10. en-
simmäinen Sateenkaarifoo-
rum. Ekumeenisen seminaarin 
tarkoitus on koota yhteen sek-
suaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien ihmisiä seura-
kunnista ympäri Suomea.

Foorumissa vierailee Mar-
tin Lind Ruotsin kirkosta. Hän 
puhuu aiheesta "Ruotsin kirkon 
tie kohti samaa sukupuolta ole-
vien henkilöiden avioliittoa".

Toinen vierailija on Heino 
Nurk, joka kertoo Viron ja Vi-
ron luterilaisen kirkon tilan-
teesta. Lisäksi seminaarissa on 
keskusteluja, yhteisiä hartaus-
hetkiä ja iltaohjelmaa.

Seminaarin teema on ”Tie 
kutsuu hyviin tekoihin – yh-
denvertaisten ihmisoikeuksien 
aika?” ja sen  järjestävät Yhteys-
liike, Arcus Finland, Ortodok-
sinen sateenkaariseura,  Mal-
kus sekä Seurakuntaopisto.

Teologia kesti 
valistuksen ajan 
Suomessa
Valistuksen uskontokritiikki ei 
horjuttanut Suomessa teologi-
an vahvaa asemaa, vaan oppi-
neisto turvautui varsinkin sak-
salaisiin ajattelijoihin, joihin 
nojaten uskonto ja luonnontie-
teet olivat yhteensovitettavissa, 
toteaa Minna Ahokas Helsin-
gin yliopistossa tarkastetussa 
teologian väitöskirjassaan.

Suurimman levikin saa-
vuttivat Voltairen ja saksalai-
sen Christian Wolffin teokset, 
mutta säädyllä ja sukupuolella 
oli suuri merkitys kirjanomis-
tuksessa. Papistoa kiinnostivat 
kasvatusteemat, porvaristoa 
etenkin ammatti- ja hyötykir-
jallisuus. Samalla etenkin up-
seeriston kirjakokoelmissa al-
koi näkyä merkkejä ajanviet-
teellisestä lukemisesta.

Kirjamarkkinoiden kehi-
tyksestä huolimatta monet va-
listusfilosofien kirjat tarttui-
vat sensuurin verkkoon uskon-
non vastaisina, ja niitä pidet-
tiin vaarallisina erityisesti op-
pimattomien käsiin joutues-
saan. Kaikkia kirjojen valistus-
keskustelu ei tavoittanutkaan: 
suomenkielisen rahvaan vaati-
mattomilla kirjavarannoilla ei 
ollut yhteyttä valistusaatteisiin. 

”Dalai-lama on pahan henkilöitymä”

Yhdysvaltojen suopea suh-
tautuminen dalai-la-
maan kiukuttaa Kiinaa. 
Wikileaksiin vuodatetut 

diplomaattisähkeet paljastavat, 
että maiden suhteet kupruilivat 
vuoden 2007 lokakuussa. 

Kiinan ulkoministeri Yang 
Jiechi antoi kuumaa palautet-
ta Yhdysvaltojen suurlähettilääl-
le  Clark T. Randtille. Kiina oli 
suuttunut siitä, että Yhdysval-
lat myönsi dalai-lamalle korkean 
kunniamerkin.

Diplomaattisähkeet paljasta-
vat, kuinka syvästi Kiina inhoaa 
dalai-lamaa. Kiina taistelee dalai-
lamaa vastaan voimallisesti ku-
lissien takana eristääkseen hänet.

Yang väittää, että Yhdysvallat 
puuttuu dalai-laman suosimisel-

la Kiinan asioihin. Yang kehottaa 
Yhdysvaltoja korjaamaan ereh-
dyksensä.

Yang huomauttaa, että  Yhdys-
vallat on myöntänyt Tiibetin ole-
van osa Kiinaa. Kuitenkin Yhdys-
vallat Kiinan mukaan rohkaisee 
Tiibetin itsenäisyyspyrkimyksiä 
uskonnon varjolla. 

Kiinan ulkoministerin mu-
kaan Yhdysvallat on suututtanut 
Kiinan 1,3 miljardia kansalais-
ta, sillä se puuttuu Kiinan asioi-
hin käyttäen verukkeenaan us-
konnollisia vapauksia ja ihmisoi-
keuksia. 

Kiinan mukaan Yhdysvallat 
tietää, että dalai-lama haluaa pa-
lata pimeään ja julmaan feodaali-
aikaan, joka oli pahempi kuin Eu-
roopan keskiaika.

Dalai-lama itse sanoo, ettei 
hän aja Tiibetin itsenäisyyttä. Kii-
nalaiset eivät usko häntä vaan pi-
tävät hengellistä johtajaa vehkei-
lijänä ja pahan ja petoksen henki-
löitymänä.

Kiina vaatii, että dala-lama lo-
pettaa itsenäisyyskaavailunsa ja 
tunnustaa julkisesti, että Tiibet 
osa Kiinaa. Vasta sitten Kiina on 
valmis keskustelemaan dalai-la-
man kanssa hänen henkilökohtai-
sesta tulevaisuudestaan.  Dalai-la-
man on myös tunnustettava se to-
siasia, että Tiibetissä vallitsee nyt 
sosialistinen järjestelmä.

Yhdysvaltojen suurlähettilään 
Clark .T. Randtin vastaus oli mal-
tillinen. Hän huomautti, että Kii-
nan ongelmat helpottuvat, jos se 
vain suostuisi suoriin keskustelui-

Sakari Orava vierailee Kellonkartanossa

Mitä mies? on kysymys, 
johon etsitään vasta-
usta Kellonkartanon 
miesten päivässä ensi 

lauantaina 17.9. Kyselijänä ja vas-
taajana on silloin muun muassa 
urheilukirurgi, professori Saka-
ri Orava. 

Taitava lääkäri, kokenut urhei-
luvammojen hoitaja, tuli tunne-
tuksi maailmallakin viimeistään 
vuosi sitten keväällä, kun hän 
leikkasi brittijalkapalloilija Da-
vid Bechamin jalan. Lehdet seu-
rasivat tarkasti leikkauksen on-
nistumista. 

Orava on totuttu näkemään 

julkisuudessa valoisasti hymyi-
levänä miehenä. Monissa liemis-
sä koulittu mies tuntee kuitenkin 
elämän tuskan monelta kantilta. 

Sakarin intohimona on liikku-
minen. Hän korostaa sen merki-
tystä aina puhuessaan miehille, 
jotka miettivät elämässään, mi-
ten jaksaa eteenpäin. 

Lauantaina kello 13 alkavilla 
ja iltatulille päättyvässä miesten 
päivässä on mukana myös Heik-
ki Mäki-Pesola ja Aki Paavola. 
Heikki on toiminut vakuutusalal-
la ja on nyt julistustyössä. Papan 
rooli on hänelle mieluisa. 

Mäki-Pesola availee miehen 

eväitä ja pastori Aki Paavola me-
nee suoraan asian ytimeen. Hän 
puhuu Ristin miehestä. Iltaseu-
roissa katsellaan porukalla ”Mies-
tä väkevämpää”: Asiat halaki Poh-
janmaan miesten kesken!

Aki Paavola on Raamattuopis-
ton työntekijä Etelä-Pohjanmaal-
ta. Sakari on syntyisin Kokkolasta 
ja Heikki Kannuksesta. Siksi lau-
antaina on odotettavissa asiat hal-
ki puhuvien Pohjanmaan miesten 
kohtaaminen. 

Syötävää riittää iltaan saakka.
Miesten lauantaista on ilmoi-

tus tämän lehden sivulla kuusi. 
Sakari Orava

Radiojumalapalvelusten 85 
-vuotislähetyksessä sun-
nuntaina saarnannut eläk-
keellä oleva Helsingin piis-

pa Eero Huovinen sanoi saarna-
tekstiin nojaten, että "meitä varoi-
tetaan turhista, ilkeistä ja tyhmis-
tä puheista, joihin nykyaika ja tek-
niikka antavat mahdollisuuden". 

– Painetun ja lausutun puheen 
määrä moninkertaistuu tänään 
niin nopeasti, että ihmisen vas-
taanottokyky ja mieli eivät tahdo 
kestää tiedon tulvaa. Onko kaik-
ki se, mitä meille tarjotaan luet-
tavaksi ja kuultavaksi, todella tar-
peellista ja välttämätöntä? Infor-
maation lisäämistä kaikki toivo-
vat, uusia lehtiä perustetaan, ka-
navia avataan ja asiakkaita halu-
taan palvella. Mutta eikö ole väis-
tämätöntä, että määrän kasvaessa 
myös turha puhuminen lisääntyy 

ja sisällön taso laskee?, Huovinen 
kysyi saarnassaan Helsingin Jo-
hanneksenkirkossa.

Huovisen havainnon mukaan 
ilkeydellä herkuttelun tauti leviää 
myös kirkossa.

– Uskovaisten suusta lähtee 
piikkejä ja lyöntejä, joissa ei ole 
kyse vain kriittisistä kysymyksistä 
tai toisella tavalla uskovien haas-
tamisesta, vaan silkasta ilkeilystä 
ja hätäisestä tuomitsemisesta. Kyl-
lä uskonasioista saa olla eri mieltä 
ja pitääkin olla, mutta vinoilemi-
nen ja solvaaminen eivät sovi kris-
titylle, Huovinen sanoi

Kirkossa vasta harjoitellaan
avointa puhetta
Karjasillan seurakunnan pasto-
ri Mikko Salmi tuntee kristillistä 
media-alaa. Hän näkee tilanteen 
hieman toisin kuin Huovinen, 

vaikka tuomitsee piispan lailla 
henkilöön kohdistuvan ilkeilyn. 

Salmen mukaan osa kannan-
otoista koetaan kielteisiksi siksi, 
että julkinen keskustelu kirkossa 
on uutta. Kirkossa vasta harjoitel-
laan avointa, kriittistä ja julkista 
keskustelua.

Usein keskustelu ja kritiikki 
henkilöityy, mikä koetaan louk-
kaavana. 

Salmi kuitenkin korostaa, että 
ihmiset ja asiat on opittava erot-
tamaan toisistaan. 

Salmi kehuu sosiaalista medi-
aa. Se mahdollistaa keskustelun, 
jota saavat käydä muutkin kuin 
piispat, tuomiorovastit ja muut 
johtajat. Keskustelu on moni-
äänistä, mitä se ei ennen ollut.

Kipupisteistä, kuten homou-
desta, pitää Salmen mukaan kes-
kustella huolellisesti perustellen, 

sillä homous on kirkolle ja sen 
teologialle vielä osittain hah-
mottumaton asia. 

Keskustelu tekee kipeää, 
mutta se on pakko käydä. Kes-
kustelun osapuolten pitää myös 
perustella kantansa eikä julis-
taa helvettituomioita, silloin 
kun sanat loppuvat.

Salmi huomauttaa, että ilke-
ää keskustelua on käyty kirkos-
sa ennenkin, mutta se on tapah-
tunut selän takana. Sosiaalinen 
media on lykännyt ilkeät pu-
heet julkisuuteen.

OLLI SEPPäLä/KOTImAA24
PEKKA HELIN

Huovinen varoitti ilkeistä puheista

hin tiibetiläisten hengellisen joh-
tajan kanssa. 

Hän myös vakuutti, että Yh-
dysvallat tai dalai-lama eivät aja 
Tiibetin irrottamista Kiinasta.

WORLDWIDE RELIGIOUS NEWS
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Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 16.9. klo 18.00 Pudasjärven seurakun-
takodissa, su 18.9. klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Oulu, ti 20.9. klo 13.00 
Nestorissa, Pyhäntä.

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

Su 18.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 21.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 16.9. klo 20 LIFT, Samuel Grönholm, Katja & 
Juan Castillo. Su 18.9. klo 11 Lähetysjumalan-
palvelus, Raili ja Jukka Harjula, Mikko Saukko-
nen, Päivi Niemi. Su 18.9. klo 17 Church@78, 
International Service, Katja Castillo, Nicki, Mia, 
Andy. Ke 21.9. klo 19 Sana ja rukous, ehtoolli-

nen, Ritva Himanka, Pirjo Orava, Ahti Kurki. To 22.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivä-
rukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

To 15.9. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Timo Kontio ’Kristityn vapaus’. Su 18.9. 
klo 15 Seurat Paavo Talonen. Su 18.9. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Vesa 
Pöyhtäri. Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

Tervetuloa Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalon 
avajaisjuhlaan sunnuntaina 18.9.2011 klo 13.
Kiitos kaikille rakennustyöhön osallistuneille ja rakennushanketta tukeneille!

Oulun Rauhanyhdistys ry

Seurat su 18.9. klo 15. Jussi 
Lahtinen.Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 18.9. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Ma 19.9. Kotiliitto  
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



 hengelliseen kesäkotiin! 
              

       La 17.9.   ”Mitä mies?”  –  Miestenpäivä 
                              13 Mies liikutettavana, Sakari Orava 

                            14 Miehen eväät, joht. Heikki Mäki-Pesola 

                                         kahvit ja porinaa ryhmissä 

                            16 ”Ristin mies”, Sanan äärellä Aki Paavola 

                                               17.15 Päivällinen   

                            18 Mies – ja miestä Väkevämpi  
                                   Miesten kertomaa siitä, kuinka mies ja hänen 
                                     Luojansa kohtaavat, mm. Sakari, Aki ja Heikki 
  Urheilukirurgi,             (+ illalla sauna ja makkaranpaistoa)                   Pastori Aki Paavola 
  prof. Sakari Orava                                        Raamattuopiston Pohjanmaan aluejohtaja 
  Su 18.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Olavi Rimpiläinen, toim. Tapio Pokka 
                            14.30 Kakkukahvit  15 Tapion syntymäpäiväseurat 

 La 24.9. Juha Vähäsarja, kirjailija, Suomen Raamattuopiston rehtori  
     klo 14, 16 ja 18   Vanha sanoma, uusi aika – mitä on evankeliumi tänään? 

 Su 25.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Juha Vähäsarja   15 Kiitosjuhla 

    Pe-La 23-24.9. Varhaisnuorten syysleiri 5.-8. –luokkalaisille, ilm. 0440210112 

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Torstaina 22.9. klo 19 Niko Rantanen: 
Arjen kristillisyys.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 15.9. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, 
evankelista Feija Friman. Pe 16.9. klo 18 Varkki-ilta, 
10–14-vuotiaille. La 17.–su 18.9. pastori Pekka 

Sartola, katso eril. ilmoitusta. Ti 20.9. klo 18 Alfa-kurssi alkaa, aihe: kuka Jeesus on. 
Ke 21.9. klo 18 Nuortenilta, Mikko Kaikkonen. To 22.9. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, 
Tuomo Kokko, Risto Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu. www.oulu.svk.fi. 
Tervetuloa!

Pastori Pekka Sartola 17.-18.9.
Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34
La klo 14.00 Ajankohtainen Israel ja Lähi-itä
   16.00 Pelastus on juutalaisista, vai onko?
   18.00 Seurakunnan tempaus - harhaoppi vai 
      ylösnousemususko?
      Tilaisuuksien välillä kahvila avoinna.
Su klo 11.00 Kenenkä te sanotte Minun olevan?
      12.30 Lounas
   13.30 Lopun ajat – miten tästä eteenpäin

www.bible.fi   •   markkinoiden laajin raamattuvalikoima  •   Suomen Pipliaseura   •  www.pipliakauppa.fi  

TARTU  PIPLIAAN

Suomen Pipliaseura   |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  puh 010 838 6520  | www.pipliakauppa.fi 

FARKKURAAMATTU
Rennot kangas-
kannet, vetoketju 
ja oikea tasku. 

UUSIA PIENOIS-
RAAMATTUJA

MANGA 
METAMORPHOSIS
Sarjakuvakirja evan-
keliumin synnystä. 
Nelivärikuvitus.

 
MEMORAAMATTU
Tyylikkäät nahkajälji  -
tel mä kannet punai sella 
kumi nau halla. 
Mukana banderolli 
raamatun lauseella.

 
 

VIRSIKIRJAPOKKARI
Pienoisvirsikirja, Valoristi-
kannet. Nuotillinen.

 Uusia
RAAMATTU
 tuotteita!
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Sinappia   

Kestävyyttä 
etsimässä

En ole niitä ihmisiä, jotka kaipaavat vanhoja hy-
viä aikoja takaisin. On kuitenkin joitakin asioi-
ta, jotka ennen tehtiin paremmin. Suorastaan 
pöyristyttävän paljon paremmin.

Kävin viikonloppuna antiikki- ja keräilymessuil-
la, josta ostin kuusikymmentä vuotta vanhat kengät. 
Täydellisesti istuvat, tyylikkäästi muotoillut korko-
kengät, joita ajanhammas ei ollut syönyt. Nyt uutena 
ostetut kengät tuskin näyttäisivät kuudenkymmenen 
vuoden päästä samoilta, paitsi jos ne lojuisivat käyt-
tämättömänä lasivitriinissä. Ostamaani vanhaa ken-
käparia oli kyllä käytetty.

Ihastelin muitakin vanhan ajan sarjatuotannon 
luomuksia, kuten vaatteita ja huonekaluja. Sellaista 
laatua ei nykyisin enää näe. Uusi vaate, vaikka se olisi-
kin jokin ”hyvä merkki”, kulahtaa pahimmassa tapa-
uksessa jo puolen vuoden päästä. Ei auta vaikka kuin-
ka peset pesuohjeiden mukaan, säilytät ja tuuletat oi-
kein. Muoto menee, nyppyjä tulee ja värit lähtevät. 
Jossakin vaiheessa edessä on reikiintyminen. 

Enhän minä haluaisi valittaa, mutta kun edes vaat-
teen hinta ei takaa kestävyyttä.

Näyttää siltä, että kestävän vaatteen saadakseen ne 
on joko tehtävä itse tai koluttava kirpputoreja. Siel-
tä voi vielä tuurilla löytää takin, jossa lukee ”made in 
Finland”. Ja ne takit myös tehtiin kokonaan Suomes-
sa, ei vain pelkkä suunnittelutyö. Nykyisin kyllä har-
mittaa, kun katselee mummolan räsymattoja. Siellä ne 
nimittäin ovat rantuina, ne meidän vintage-vaatteet.    

Kirppiksilläkin vaatteiden laatu on laskenut, kii-
tos lukuisten ketjujen, jotka suoltavat trendien mu-
kaisia rättejä ikiteineille. Joskus tunnen suoranaista 
ahdistusta vaatevuorten edessä. Yhden käyttäjän jäl-
jiltä suurin osa vaatteista on jätettä, jolle ei ole mitään 
uusiokäyttöä. En tiedä, voisiko niistä kutoa edes rä-
symattoja. Pelastusarmeija ja Punainen Risti joutu-
vat käyttämään isoja summia kelvottomien lumppu-
jen kaatopaikalle kärräämiseen. 

Elektroniikka on kertakäyttöisyydessään jo oma 
lukunsa. On oikeastaan sääntö, että uuden ostami-
nen tulee halvemmaksi kuin vanhan korjaaminen. Ja 
laiteet pamahtavat sitten, kun takuupäivä on umpeu-
tunut.  

Suomessa elintaso pysyi sodan jälkeen pitkään al-
haisena. Kulutustavaroiden lisääntyminen kodeissa 
alkoi vasta 70- ja 80-luvuilla. Nyt meillä on käsissäm-
me sellainen tavaroiden runsaus, johon ennen ei ollut 
varaa edes aatelisella. Mutta miten pitkään tällainen 
kehitys voi kestää?     

Keväällä televisiosta näytetty dokumentti Hehku-
lamppuhuijaus oli ohjelma, jonka jokaisen soisi nä-
kevä. Siinä esiteltiin sata vuotta yhtäjaksoisesti pala-
nut hehkulamppu. Sellaisia voitaisiin tehdä vielä ny-
kyäänkin, kuten myös kestäviä sukkahousuja ja ko-
dinkoneita. Tuottajat vain sopivat, että niin kestävää 
ei kannata tehdä. Se on huonoa bisnestä. 

SANNA TURUNEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Ku va t :  S anna K r o o k

Kirkko petraa muistihäiriöisten 
palvelemisessa
Kirkkohallituksessa 
valmistellaan parhaillaan 
erityistä muistisairaan 
messua. 

Oulun Seudun Muistiyh-
distyksen muistiasian-
tuntija Paula Ylikulju 
haluaisi lisätä yhteistyö-

tä seurakuntien kanssa.
– Kanssakäymistä voisi syven-

tää ja kehittää sille kokonaan uu-
sia muotoja, Ylikulju ehdottaa.

Ainakin Tuiran seurakunnan 
pastori Riitta Louhelainen on 
valmis pohtimaan, millä tavoin 
seurakunnat voisivat aiempaa pa-
remmin palvella muistisairaita.

– Luulen, että muistisairaat ei-
vät välttämättä saa paljoa irti ta-
vallisesta messusta, Louhelainen 
pohtii.

muistiviikko alkaa 
jumalanpalveluksilla
Riitta Louhelaisella on kokemus-
ta hartauksien pitämisestä muis-
tisairaille. Hän on osallistunut 
myös diakoniatyön pitämään 
koulutukseen, jossa paneuduttiin 
muistisairauteen.

Louhelainen kertoo hartau-
desta, jossa muisteltiin piirtämi-
sen avulla, mitä Golgatan kum-
mulla oli. Joku muisti kolme ris-
tiä ja puhe jatkui Jeesuksen sovi-
tustyöhön.

– Diakoniatyön koulutuksessa 
meille vinkattiin, että tutut tuok-
sut lapsuudesta auttavat muisti-
sairaita muistamaan. Yksi tuttu 
tuoksu vanhemmille ihmisille oli-

si varmaan tervantuoksu, Louhe-
lainen innostuu suunnittelemaan 
hartauksia.

Ensi viikko on valtakunnalli-
nen muistiviikko. Oulun seudulla 
muistiviikko alkaa jumalanpalve-
luksella Ylikiimingissä ja Limin-
gassa. Muistijumalanpalveluksis-
sa apuna ovat tutut virret ja kuvat. 

Tietoa lisää jo ennen
pappisvihkimystä
Kirkkohallituksessa suunnitel-
laan parhaillaan erityistä muisti-
sairaan messua, Siikalatvan kirk-
koherra Erkki Piri kertoo. Piri on 
mukana kirkkohallituksen työ-
ryhmässä.

Erityismessun pitäisi olla seu-
rakuntien käytettävissä ensi 
vuonna.

Pirin mukaan papit, erityisesti 

juuri vastavalmistuneet, saattavat 
olla arkoja kohtamaan muistisai-
raita ihmisiä. Hartaus muistisai-
raiden osastolla voi jopa pelottaa 
kokematonta.

– Pappien osaaminen muisti-
sairauksista on tällä hetkellä heik-
koa, Piri sanoo suoraan.

Kirkkohallituksen työryhmäs-
sä onkin pohdittu, voisivatko pa-
pit saada opetusta muistisairaiden 
kohtaamisesta esimerkiksi papeil-
le pakollisen ordinaatiokoulutuk-
sen yhteydessä. 

Papit suorittavat koulutuksen 
ennen pappisvihkimystään. 

muistisairaudet erityisesti 
esillä ensi viikolla
Paula Ylikulju muistuttaa, ettei 
muistisairaus aina iske vain iäk-
kääseen. Muistiliitto haluaakin 
puuttua erityisesti työikäisten 
muistisairaiden tukemiseen.

– Monilla työikäisillä muisti-
sairailla on pieniä lapsia ja puo-
liso. Moni sairastuneesta ei selviä 
itsekseen, mutta jo pienen avun 
kanssa todella hyvin, Ylikulju 
huomauttaa.

Muistiliitossa valmistellaan 
muistiohjelmaa, joka velvoittaisi 
jokaisen kunnan takaamaan yh-
denvertaiset palvelut muistisai-
raille ja heidän omaisilleen.

Suomessa muistisairaita on 
noin 120 000, joista työikäisiä ar-
vioidaan olevan noin 7 000–10 
000.

ANNA-LIISA PENNANEN
RIITTA HIRVONEN

Pastori Riitta Louhelainen toisi erityis-
messuun tervantuoksua palauttamaan 
muistoja mieleen.

Muistisairaudesta kielii esimerkiksi eksyminen tutussa paikassa tai muut toistuvat ja arkielämää haittaavat muistihäiriöt. 
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Heini Karhumaa
Diakonissa 
Limingan seurakunta 

Tärkeintä elämässäni 
usko, perhe ja ystävät.

Rakkain raamatun-
kohtani on "Hän antaa 
enkeleilleen käskyn var-
jella sinua, missä ikinä 
kuljet ja he kantavat si-
nua käsillään, ettet louk-
kaa jalkaasi kiveen."Ps 
91:11-12.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska diakoniatyössä on 
ihania ihmisiä, haasteita ja itsenäisyyttä. Unelmatyö.

Esikuvani on Kempeleen pitkäaikainen diakoniatyöntekijä, jo-
ka tekee työtään suurella sydämellä. Sain olla hänen työkaveri-
na aloitellessani diakoniatyöntekijänä.

Harrastan mielelläni luonnossa liikkumista ja perheen kans-
sa touhuamista.

Terveiset lukijoille: Pidetään huoli toisistamme ja iloitaan 
niistä lahjoista, joita olemme saaneet.  

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Auttamisen halu 
yllätti rovastin

Kirkon viestintäpäivil-
lä viime viikolla puhu-
nut rovasti Olli Valto-
nen haluaisi kirkkoon 

enemmän tunnetta ja vähem-
män faktoja ja totuuksia. 

– Olemme tehneet kirkos-
ta liian tuonpuoleisen. Uskoa 
etsitään nyt toiminnan kaut-
ta. Miksei se voisi mennä myös 
niin päin? Valtonen kysyi kir-
kollisen viestinnän ammatti-
laisilta. 

HelsinkiMissio ry:n toimin-
nanjohtajana työskentelevä Val-
tonen nosti puheenvuorossaan 
esille vapaaehtoistyön voiman, 
jonka arvoa ei ole hänen mieles-
tään kirkossa vieläkään – vali-
tettavasti – täysin ymmärretty.

Valtonen iloitsi siitä, että 
HelsinkiMissio on löytänyt ih-
misistä, heidän arvoistaan nou-
sevan tekemisen ja auttamisen 
halun. Se on yllättänyt voimal-
laan yksinäisyyttä ja köyhyyt-
tä vastaan taistelevan järjestön. 

Hengellinen nälkä 
yhä suurempaa
Olli Valtosen mukaan uskon-
tunnustukset ja niihin liitty-
vät vaatimukset eivät saisi ajaa 
luottamuksen ohi. Elämässä 

pitäisi antaa mahdollisuus sille, 
että teot astuvat uskomusjärjes-
telmien ohi.

Valtonen totesi, että oppia 
tärkeämpää on miettiä: "Seu-
raanko Jeesuksen esimerkkiä?"

Valtonen muistutti puheen-
vuorossaan myös koko ajan 
kasvavasta hengellisyyden nä-
lästä. Hänestä on valitettavaa, 
että hengellisyys ei kanavoidu 
kirkon tai kristinuskon kautta. 

– Ihmiset vierastavat sitä, et-
tä sanotaan, miten pitää uskoa.

Sanoihin kyllästyneet ih-
miset haluavat nyt olla avuksi 
ja tuntea itsensä tarpeellisiksi, 
Valtonen puhui. 

REBEKKA NAATUS 

S anna K r o o k

Olli Valtonen.

w w w.w ik i p e d ia . co m

Seurakuntaliitokset puhuttivat piispantarkastuksessa

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi suo-
ritti viime viikonloppu-
na Oulujoen seurakun-

nassa piispantarkastuksen. Sun-
nuntaina 11.9. piispa Salmi toi-
mitti messun Oulujoen kirkos-
sa. Messun jälkeen oli vuorossa 
yleinen piispantarkastus. Kiitosta 
Oulujoen seurakunnan työnteki-
jät saivat hyvästä työilmapiiristä. 
Piispa Salmi toivoi, että Oulujo-
en seurakuntaan liittyneiden Yli-
Iin ja Ylikiimingin asiat otettai-
siin entistä paremmin huomioon. 
Piispa Salmi toivoi myös, että en-
si joulun aikaan Oulujoen kirk-
ko täyttyisi taas ihmisistä, ja vii-
me vuoden notkahdus jäisi vain 
poikkeukseksi tilastoihin.

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Tiistaina, 13. syyskuuta pi-
dettiin Oulussa sotiemme 
veteraanien Pohjois-Poh-
janmaan pohjoisten joki-

alueiden seutukunnallinen kirk-
kopäivä. Juhlapäivä aloitettiin yh-
teisellä jumalanpalveluksella Ou-
lun tuomiokirkossa.

Kirkkopäivät tarjosivat so-
tiemme veteraaneille hengen ra-
vintoa ja juhlavaa ohjelmaa.  Tuo-
miokirkko oli lähes täynnä yhtei-
sen jumalanpalveluksen aikana, 
joka aloitti kirkkopäivät. Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta oli yksi 
kirkkopäivien järjestäjistä.

Jumalanpalvelusta johti tuo-
miorovasti Matti Pikkarainen ja 
musiikista vastasivat kanttorei-
den lisäksi Pohjan Sotilassoitto-
kunta ja Teuvo Pakkalan koulun 
kuoro. Jumalanpalveluksen jäl-
keen ohjelma jatkui lounaalla ja 
päiväjuhlalla tuomiokirkossa.

Kyseessä oli alueellinen so-
tiemme veteraanien kirkkopäi-
vä, johon osallistujia tuli Oulun-, 
Kiimingin,- Iijoen ja Koillismaan 
alueilta.

Henkistä 
ryhtiä
Teuvo Törmänen 83, oli saapunut 
veteraanien kirkkopäiville Pudas-
järveltä. Hän kertoi, että ei ole so-
taveteraani, mutta on toiminut jo 
kolmetoista vuotta Pudasjärven 
veteraaniyhdistyksen sihteerinä.

–  Täällä olen nyt tätä Pudas-
järven porukkaa luotsaamassa, 
naurahti Törmänen.

Hänen mielestään seurakun-

nat ja kirkko ylipäätään ovat ol-
leet hyvin tukemassa veteraaneja.

– Kirkko on pitänyt yllä hen-
kistä ryhtiä, hän totesi.  

Sotiemme veteraanien Pohjois-
Pohjanmaan pohjoisten jokialuei-
den kirkkopäivien järjestäminen 
ei olisi onnistunut ilman lukuisia 

yhteistyökumppaneita. Konkreet-
tisimman esimerkin tästä tarjosi-
vat Kainuun prikaatin varusmie-
het, jotka avustivat jumalanpalve-
lukseen saapuvia ja sieltä poistu-
via veteraaneja.

SANNA TURUNEN  

Veteraanien kirkkojuhla

Teuvo Törmänen luotsasi Pudasjärven sotaveteraaneja kirkkopäivään.

Seppelpartion lähettäminen tuomiokirkosta.
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Seurakunnan muskaritko kalliita?
Oulussa seurakuntien 
musiikkileikkikoulu-
toimintaa järjestetään 
Tuiran, Karjasillan ja 
Oulujen seurakunnissa. 
Mutta miksi muskareista 
pitää maksaa enemmän 
kuin muusta seurakunnan 
toiminnasta? Miten 
seurakunnan muskari 
eroaa muitten 
järjestämistä? 
Lähetimme kyselyn 
musiikkileikkikoulu-
toimintaa järjestäviin 
seurakuntiin 
tiedustellaksemme asiaa. 

man edullisempia. Esimerkkinä 
Oulun konservatorion muskarit 
maksavat 85 euroa lukukaudes-
sa ja MLL:n musiikkileikkikoulu 
lapsen iästä riippuen 75–100 eu-
roa lukukaudessa. 

Omat tilat ja 
opettajat laskevat hintaa
Edullisimmin Oulussa muska-
riin pääsevät Tuiran ja Karjasil-
lan seurakunnan lapset 50 eurolla 
lukuvuosi. Karjasillalla saa lisäksi 
sisarusalennusta, jos samasta per-
heestä osallistuu toinenkin lapsi. 

Kanttori Tommi Hekkala Tui-
ran seurakunnasta kertoo, että 
edulliseen hintaan vaikuttaa se, 
että muskareita vetää oma kant-
tori. Näin ylimääräisiä palkkaku-
luja ei tule. 

– Lisäksi seurakunta antaa tilat 
ja vuosittaista toiminta-avustus-
ta esimerkiksi soittimien hankin-
taan, selventää Hekkala.

Oulujoen musiikkileikkikoulu 
Trillin hieman korkeampaa hin-
taa (75–80 euroa) selittää seura-
kunnan ulkopuolelta palkattu 
opettaja. 

– Lisäksi meillä on hieman pi-
dempi lukukausi ja toimintaa 
myös kesäisin, kertoi Oulujoen 
kirkkoherra Jouni Riipinen.

Lauletaan 
Raamatusta
Mutta eroavatko seurakunnan 
muskarit muitten tahojen tarjoa-
mista muskareista? Seurakunnis-
ta vastattiin, että toiminta on sa-
manlaista kuin musiikkileikki-
koulussa yleensä, mutta opetuk-
sessa korostuvat kristillisyys ja 

hengellinen sanoma. Käytännös-
sä se näkyy esimerkiksi hengelli-
sinä lauluina ja pieninä hartaudel-
lisina elementteinä. Laululeikeis-
sä voivat olla teemana vaikka Raa-
matun kertomukset.

Näiden erityispiirteiden takia 
osa vanhemmista haluaa tuoda 
lapsena juuri seurakunnan mus-
kariin.

– Vanhemmilta on tullut selkeä 
toive, että seurakunnan muskari-
toiminnassa näkyy hengellisyys ja 
kristilliset arvot, kertoo Karjasil-
lan seurakunnan lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi. Hän lisää vielä, 
että seurakunnan muskarit hou-
kuttelevat mukaan myös sellaisia 

perheitä, jotka eivät muuten ole 
olleet seurakunnan toiminnassa.

Muskaritoiminta on ollut erit-
täin suosittua. Seurakunnista ker-
rottiin, että ryhmät tulevat hyvin 
täyteen ja joissakin paikoin osa 
halukkaista jää jonoon. 

Limingan 
avoin muskari
Lähiseudun seurakunnista Li-
mingassa on muskaritoimintaa, 
joka on kuitenkin toimintamuo-
doltaan erilaista, kuin Oulun seu-
rakunnissa. Limingassa muskarit 
ovat ilmaisia ja avoimia kokoon-
tumisia koko perheelle. Toimin-
taa on arki-iltaisin tai viikonlop-
puisin. Se ei ole viikoittain ko-
koontuva ryhmä, johon sitoudu-
taan lukukaudeksi. Kokoontumi-
set voidaan pitää vaikka puistos-
sa, jos on hyvä ilma.

Toimintaa vetää seurakunnan 
lastenohjaaja Ari Natunen. 

– Meillä tämä syntyi vetämä-
ni pyhäkoulutoiminnan jatkona. 
Haluttiin järjestää vapaamuo-
toista toimintaa iltaisin koko per-
heelle, jossa käsitellään kristillisiä 
asioita musiikin ja leikin avulla. 
Emme myöskään halua kilpailla 
varsinaisten muskareitten, kuten 
MML:n toiminnan kanssa, ker-
too Natunen. 
  
Musiikkileikkikoulutoiminnasta 
kiinnostuneet voivat seurata Rauhan 
Tervehdyksen ilmoittelua ja Oulun 
seurakuntayhtymän www-sivuja.

TEKSTI JA KUVAT: 
SANNA TURUNENSeurakuntien muskarit ovat 

hieman hintavampia ver-
rattuna muuhun toimin-
taan. Osallistumismaksu 

yhdestä lukukaudesta vaihtelee 50 
ja 80 euron väliltä. Seurakunnista 
kerrottiin, että hinnat on pyritty 
pitämään mahdollisimman koh-
tuullisina. Muuta toimintaa hie-
man korkeampi maksu sitouttaa 
osallistujia paremmin tavoitteel-
liseen musiikkileikkikouluun. Li-
säksi toiminnassa on omia erityis-
kuluja, kuten soittimet.

Verrattuna muiden tahojen 
tarjoamaan muskaritoimintaan, 
seurakuntien hinnat ovat hie-

Ohjaaja Mari Järvelä pitää alle 1-vuotiaiden Vauvahelmiä Kastellin kirkossa.
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Icehearts-jääkiekon 
aloittajat toivoisivat 
toiminnan käynnistyvän 
myös Oulun seudulla. 

Rovasti Ilkka Turkka ja hä-
nen poikansa Ville Turk-
ka perustivat ensimmäi-
sen Icehearts-jääkiekko-

joukkueen 15 vuotta sitten Van-
taalla. Ryhmään koottiin paikal-
lisista päiväkodeista parisenkym-
mentä lasta, joilla ei ollut syystä 
tai toisesta mahdollisuutta harras-
taa jääkiekkoa. 

Lapset olivat muun muassa yk-
sinhuoltajien, maahanmuuttajien 
tai suurperheiden lapsia. 

Tällä hetkellä Iceheartseilla on 
joukkueita Vantaalla, Helsingissä, 
Ulvilassa ja Lahdessa. Lajivalikoi-
ma on täydentynyt jalkapallolla ja 
salibandylla.

Icehearts on enemmän 
kuin urheilujoukkue 
– Tavoitteenamme on ennaltaeh-
käistä syrjäytymistä ja edistää so-
siaalisia taitoja. Lapselle halutaan 
tarjota olosuhteet, jossa turvalli-
nen aikuinen on hänen elämäs-
sään läsnä koko nuoruusajan. 

 – Icehearts-filosofia tukee lasta 
kasvamaan itseensä luottavaksi ja 
toiset huomioonottavaksi joukku-
een jäseneksi, toiminnasta päävas-
tuuta kantava Ville Turkka kertoo.

Icehearts-joukkueet toimivat     
12 vuoden ajan, eli siihen asti 
kunnes pojat täyttävät 18 vuotta.

Icehearts selvittää esimerkik-
si esikouluopettajien, neuvolan 
ja terveydenhoitajien avulla, ket-
kä alueen lapsista ovat syrjäyty-
misvaarassa. Tämän jälkeen las-
ten vanhemmille tarjotaan mah-
dollisuus tuoda lapsi mukaan Ice-
hearts-toimintaan. 

Toiminta on perheille ilmais-
ta. Icehearts kustantaa varusteet, 
harjoitusvuorot ja pelimatkat. 

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 18.9. kello 9.55–12.
Klo 10 messu Tuiran kirkossa. 
Messun toimittaa Hannu Oja-
lehto, ja häntä avustaa Saila 
Luukkonen. Saarnan pitää Jaak-
ko Syynimaa. Kanttoreina ovat 
Katri Sippola ja Laura Kum-
pula. Messun aikana toimite-
taan Jaakko Syynimaan tehtä-
vään siunaaminen sekä vapaa-
ehtoisten siunaaminen työkau-
den alkaessa. Klo 11.30 radiopy-

häkoulussa puhuu lastenohjaa-
ja Eveliina Korkea-aho, aihee-
na on Lähimmäinen. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa 
kerrotaan nuorten toiminnasta 
Pyhän Andreaan kirkolla. Haas-
tattelussa on nuorisotyönohjaa-
ja Jenni Koskenkorva. Häntä 
haastattelee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Juttuarkisto:www.toivonpaiva.fi
Ma–pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi Oulun studiossa.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. 
Tavalliset seurakuntalaiset ker-
tovat, milloin he ovat elämänsä 
aikana päässeet haukkaamaan 
palan armonpullasta ja mitä 

silloin tapahtui. Toimittajana 
Mikko Salmi.
Ke 21.9. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Heikki Karppinen 
kolumnoi.
To 22.9. klo 16.20 Viisi Teesiä. 
Ari Kauppila visioi, millainen 
on hänen unelmiensa kirkko.
Pe 23.9. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapituli. Kokonaiskir-
kon asioita ruoditaan pohjoi-
sen äänellä. Toimittajana Mik-
ko Salmi.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 18.9. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Eve-
liina Korkea-aho, aiheena on 

Lähimmäinen.
Su 18.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toimit-
taa Matti Pikkarainen, ja hän-
tä avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Musiikista vastaavat kant-
torit Henna-Mari Sivula ja Pé-
ter Marosvári sekä Tuomiokirk-
kokuoro.

YLE Radio 1, 90,4 mHz,
www.yle.fi/radio1
La 17.9. klo 18 iltahartauden pitää 
pastori Helena Paalanne Oulusta.

Su 18.9. klo 10 Turun Henrikin-
seurakunnan jumalanpalvelus 
Henrikinkirkosta.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi
p. 044 316 1563 (ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU

Ohjelmatiedot: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/srk/
kempele. 

Eetterissä

Jääkiekolla syrjäytymistä vastaan

Lajista 
päätetään yhdessä
– Varsinainen urheiluharjoittelu 
alkaa poikien ollessa alakoulun 
kolmannella luokalla. Alkuvuo-
sina ohjelmassa on yhteistä leik-
kimistä ja liikuntaa. Kasvattaja ja 
pojat päättävät yhdessä, ryhtyykö 
joukkue pelaamaan jääkiekkoa, 
jalkapalloa, salibandya vai jotain 
muuta. 

– Harjoittelu lisääntyy vähitel-
len. Meillä jokainen saa peliaikaa 
tasapuolisesti. Jos joukkueissa on 
erityislahjakkuuksia, ohjaamme 
heidät korkeatasoisempaan seu-
raan, Turkka kertoo.  

Icehearts-joukkueet ovat hävin-
neet suurimman osan peleistään. 
Voittoa tavoitellaan silti tosissaan. 
Iceheartsin pelaajien todellinen 
voitto on kuitenkin toisaalla. 

– Pidämme tärkeänä sitä, et-
tä pelaajamme suorittavat perus-
koulun ja pääsevät jatkokoulu-
tukseen. Lisäksi on tärkeää vält-
tyä päihdeongelmilta ja rikoskier-
teeltä, Turkka sanoo.

Icehearts-toiminnasta 
itselle työpaikka
Icehearts-toiminta on saanut ta-
loudellista tukea kaupungilta ja 
eri yhteistyökumppaneilta. 

Nyt sosiaali- ja terveysminis-
teriö on pyytänyt Iceheartsin pe-
rustajia pohtimaan, miten toi-
minta leviäisi koko Suomeen. 

– Jos ministeriö tai Raha-auto-
maattiyhdistys lähtee tukemaan 
meitä, voisimme satsata markki-
nointiin ja muuhun toimintaan 
paljon nykyistä enemmän. Uu-
sia joukkueita voi tulla vuodes-
sa kaksikymmentä, Ville Turkka 
pohtii.

Entä jos joku Oulun seudul-
la asuva henkilö innostuisi Ice-
hearts-toiminnasta, mitä hänen 
tulisi tehdä? 

– Hän voisi ottaa yhteyttä esi-
merkiksi minuun ja mennä jutte-
lemaan kuntansa sosiaali- ja kou-
lutoimen edustajille. Icehearts on 
hyvä tapa luoda itselleen työpaik-
ka, jos on kiinnostunut kasvatuk-
sesta ja urheilusta. 

– Oulussa onkin ollut alusta-
vaa kiinnostusta toimintaamme, 
Turkka paljastaa.

Hän toteaa, että Icehearts-kas-
vattajaksi lähteminen vaatii sitou-
tumista kasvatustyöhön.

- On kuitenkin hyvä muistaa, 
ettei tämä mitään rakettitiedet-
tä ole. Tässä ollaan lasten kans-
sa. Heille sanotaan, mikä on oi-
kein ja mikä väärin. Jos lapsi te-
kee vääriä asioita, siihen puutu-
taan ja jos lapsia kohdellaan vää-
rin, siihen puututaan. Samalla 
pelataan lätkää, futista tai muu-
ta pallopeliä.

JUHANA UNKURI

®

Icehearts-joukkueet 
ovat hävinneet 
suurimman osan 
peleistään. Voittoa 
tavoitellaan silti 
tosissaan.

Ville Turkka toimi aiemmin kasvattajana vantaalaisessa Icehearts-joukkueessa. 
Nyt hän on Iceheartsin pääkasvattaja.

I ce h ea r t s  r y :n  ku va - a r k i s to

Icehearts-joukkueissa jokainen saa yhtä paljon peliaikaa.
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Ps. 112: 5-9 
Hyvin käy sen, joka on armelias
ja lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
        Oikeamielinen ei koskaan horju,
        hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä
vaan luottaa vakain mielin Herraan.
        Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää,
        ja pian hän katsoo voittajana   
      ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille,
hän toimii aina vanhurskaasti
ja kulkee pystyssä päin. 

1. Joh. 3: 11-18
Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen 
olette kuulleet: meidän tulee rakastaa 
toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin 
Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja 
miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen 
omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen 
veljensä teot oikeita.
    Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä 
vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä 
me tiedämme siirtyneemme kuolemasta 
elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman 
vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on 
murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen 
elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. 
Siitä me olemme oppineet tuntemaan 
rakkauden, että Jeesus antoi henkensä 
meidän puolestamme. Samoin olemme 
me velvolliset panemaan henkemme 
alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka 
toimeentulo on turvattu, näkee veljensä 
kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä 
sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi 
pysyä hänessä?
    Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja 
puheessa, vaan teoin ja totuudessa.

Matt. 5: 43-48   
Jeesus sanoi:
    »Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi 
ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon 
teille: rakastakaa vihamiehiänne ja 
rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta 
olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän 
antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin 
pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille 
kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, 
jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä 
ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? 
Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä 
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee 
niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän 
taivaallinen Isänne on täydellinen.»

Olin pitämässä pikkukirkkoa yhdessä seurakuntamme lastenohjaajan, Riitan kanssa. 
Syksyn lasten jumalanpalvelushetken aineena oli minä ja sinä – ystävä vierellä. 

Aloitimme kirkonkellon soitolla ja alttaripöydän rakentamisella. Pikkukirkon aluksi 
mietimme yhdessä Jeesuksen elämää. 

Riitta kysyi lapsilta, mitä Jeesus opetti. Takapenkillä istunut tyttö viittasi ja sanoi: 
”Rakkautta”. 

Miten hieno tiivistys yhteen sanaan Jeesuksen opetuksien sisällöstä! 
Jeesuksen opetukset voidaan tiivistää kahteen Raamatun lauseeseen. Ensimmäinen 

on rakkauden kaksoiskäsky:” Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itse-
äsi”. Toinen on kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, teh-
kää te heille”. 

Jeesuksen toiminta herätti aikoinaan huomiota. Hän ei jättänyt ketään kylmäksi. Jee-
sus opetti ihmisiä aivan uudella tavalla. 

Meidän Vapahtajamme keräsi ympärilleen paljon seuraajia. Hän etsi yhteyteensä 
erityisesti sellaisia, joita pidettiin arvottomina ja syntisinä. Tällainen loukkasi joitakin. 
Siksi Jeesus sai osakseen myös vastustusta. 

Aikanaan rippikoulussa kysyttiin: Mikä on elämämme kallein asia? Siihen vastat-
tiin: Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi 
pääseminen on elämämme kallein asia. 

Toisena kysymyksenä voisi olla: Mikä on kristinuskon kaunein sana?  Vastauksia on 
monia ja kaikki ovat oikeita vastauksia. Eräs mies totesi että kristinuskon kaunein sana 
on lahja. Itse olen löytänyt vastaukseksi sanan Armo. 

Tuo sana on pieni mutta suurimerkityksinen. Jos sanan armo kirjoittaa alaspäin, löy-
dämme neljä sanaa, A = ansaitsematon, R= rakkaus M = meidän O= osaksemme. 

Raamatusta löytyy monia Jumalaa kuvaavia sanoja: Luoja, linna, turvapaikka ja rak-
kaus.  Johanneksen kirjeessä meitä kaikkia muistutetaan: ”Jumala on rakkaus. Se, joka 
pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä”.

Pikkukirkon teemalaulussa Käsi kädessä lauloimme ”Tahdomme nähdä maail-
mamme haasteena rakkauteen. Herra, sun voimas voimanamme kuljemme huomiseen”. 

Rakkautta ei näe, jos siihen ei usko. Se, että joku rakastaa minua, on ihme. Olisiko 
oikeasti sen arvoinen? Voisiko toinen olla tosissaan? Voiko minua rakastaa, vaikka en 
ole sitä edes ansainnut? Ehkä Jumalakin leikkii. Mutta kyllä Jumala on aivan tosissaan. 
Kuolemanvakava. Sinä olet rakastamisen arvoinen.

JUHA VäHäKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Yksi rakkaus parantaa 
sata surua

Sunnuntai 18.9.
Päivän psalmi

Ps. 112:5-9
1. lukukappale

1. Sam. 24:9-12, 17-21
2. lukukappale

1. Joh. 3:11-18
Evankeliumi
Matt. 5:43-48

Sanan 
aika

a r mo
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Torstai-kerho 
syntyi saman talon asukkaista
Ainolan Portin ikäihmiset 
kokoontuvat talonsa 
kerhohuoneeseen 
kertomaan, mitä 
itse kullekin kuuluu. 
Asukkaiden omaehtoinen 
kerho on lisännyt 
talon väen keskinäistä 
huolenpitoa.

Oululaisen Ainolan Por-
tin katetulla sisäpihal-
la avautuu näkymä para-
tiisimaiseen kukkapaljo-

uteen. Idyllistä kukkatarhaa ym-
päröi modernien kerrostaloasun-
tojen sisäänkäynnit.

Eteen avautuva tila muodostaa 
eräänlaisen kesäisen pation kes-
kelle kaupunkia. Äkkiä voisi luul-
la, että tulija on vahingossa eksy-
nyt Ainolan Portin vieressä sijait-
sevan Ainolan puiston reheviin 
kasvihuoneisiin. 

Taloyhtiön sisäpihan perukoil-
ta löytyy "olohuone", jonne on 
aseteltu kodikkaasti pöytäryh-
miä, kirjahylly sekä kaksi kunto-
pyörää. Seiniä somistavat valoku-
vat vanhasta Åströmin nahkateh-
taan miljööstä.

Talossa voisi kuvitella asuvan 
paljon tyytyväisiä ihmisiä. 

Ainakin tässä jutussa sellaisia 
on kaksi, Kaino Tuomisto ja Tai-
mi Hirvonen. 

Ahaa-elämys 
papin puheista
Taimi Hirvonen touhuilee mielel-
lään talon kukkien parissa. Vuo-
den alussa hän keksi kauniille si-
säpihan tiloille aivan uudenlaista 
käyttöä. Silloin syntyi talon asuk-
kaiden torstai-kerho.

Aivan alkujaan idea kehittyi 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatoimikunnan kes-
kusteluissa. 

– Diakoniatyön vapaaehtoise-
na olen saanut tutustua mukaviin 
pappeihin ja diakoniatyöntekijöi-
hin. Erään kerran juttelimme dia-
koniatyöntekijä Sirkku Nivalan ja 
pastori Jyrki Vaaramon kanssa. 

– Siinä keskustelussa Jyrki har-
mitteli, kun seurakunnan kerhois-
sa käy niin vähän väkeä. 

– Hän totesi ääneen, että kun-
pa kerrostaloissa olisi kerhohuo-
neita, joissa talon asukkaat voisi-
vat kokoontua. Niihin voisi seura-
kunnan väkikin tulla vierailulle. 

Juuri silloin Taimi Hirvosella 
välähti: heillähän oli Ainolan Por-
tissa juuri passelit tilat kokoontu-
miselle. Talossa asuu vielä paljon 
ikäihmisiä, joiden on vaikea liik-

kua pitkiä matkoja. 
Oma kerho pystyyn, ja hissillä 

vaan alas, niin perillä ollaan, hän 
innostui suunnittelemaan.

Kun Taimi sai ajatukselleen 
työntekijöiden hyväksynnän – ja 
kerättyään itselleen rahtusen roh-
keutta – kohta hän olikin Ainolan 
Portin ovikelloja kilisyttämässä. 

– Talossa pitkään asuneena tie-
sin suurin piirtein, keiden on vai-
kea liikkua. Juuri heille tällainen 
toiminta voisi sopia, Taimi muis-
telee ajatelleensa.

Kuusi rollaattoria 
parkissa
Taimi Hirvosen kiertely ovel-
ta ovelle paljasti sen, että monel-
la oli arkuutta lähteä liikkeelle. 
”Kun on tämä rollaattorikin”, he 
sanoivat.

Siihen Taimi vain tuumasi, et-
tä ”eiköhän sillekin parkki löydy”. 

Kun kerho kokoontui ensim-
mäisen kerran viime keväänä, 
Ainolan Portin ala-aulan olohuo-
neeseen kerääntyi Taimin lisäksi 
puolenkymmentä henkilöä. 

Sen jälkeen torstai-kerho on 
kokoontunut kahden viikon vä-
lein, aina päiväkahvien aikaan 
kahdelta. 

– Parhaimmillaan meitä on 
ollut mukana yli kymmenen ta-
lon asukasta. Rollaatoriennätys 
on kuusi samalle päivälle, Taimi 
kertoo hymyssä suin. 

Uusi tulija toivoteltiin sydä-
mellisesti tervetulleeksi jouk-
koon. 

– Yksi rouva nukkui kerran 
päiväunillaan ponniin, ja oli har-
missaan, kun jäi sillä kertaa ryh-
mästä pois, Taimia kertoo muis-
tojaan. 

Kanssakäyminen 
on lisääntynyt
Torstai-kerho on rohkaissut asuk-
kaita piipahtamaan naapuriin 
muinakin kuin kerhopäivinä. 
Taimi on soitellut muutamaa ovi-
kelloa, ja muillakin juttu näyttää 
luistavan nyt aiempaa liukkaam-
min porraskäytävässä. 

Vaikka kerhon vetovastuu 
on Taimin käsissä, avoimeen ja 
spontaaniin keskusteluun on ai-
na lupa. 

– Kun me tullaan yhteen, jo-
kainen rupeaa yleensä puhumaan 
omaa asiaansa, Taimi ja Kaino 
kertoivat.

Ketään ei keskeytetä puhemyl-
lystä huolimatta. Asiansa saa sa-
noa rauhassa. 

– Sehän tässä on tärkeää, että 
ollaan yhdessä, Taimi ja Kaino to-
teavat.

Rattoisaan yhdessäoloon kuu-
luu myös pullakahvit. 

– Niitä keitellään vuoronpääl-
tä, ja joku toinen tuo pullat ja 

höystöt. Ja keskustelunaiheet, ne 
liikkuvat maan ja taivaan välillä! 
naiset paljastavat.

Yksinäisyys 
liian tuttua monille
Ainolan Portissa on ihmetelty, 
mihin maailma oikein on men-
nyt, kun naapurukset jäävät toi-
silleen vieraiksi. Vielä muutama 
vuosikymmen sitten ihmiset saat-
toivat ilman ajanvarausta poiketa 
toisissaan. Kahvit juotiin, jos pan-
nusta löytyi.

Nykyään on tapana soittaa 
erikseen ja sopia tulostaan. Su-
kulaisetkaan eivät enää piipahda, 
korkeintaan tullaan sukujuhlille. 

– Meillä ikäihmisillä ei ole kii-
re mihinkään, ja kun on näin iso 
talo ja hyvät tilat, minusta on tär-
keää että ihmisiä saadaan yhteen. 
Yksinäisyys kun on monelle liian-
kin tuttua, Taimi miettii. 

– Jos maaseudulla on yli sata 
taloutta kylässä, niin kuin meil-
lä on tässä talossa, sehän on jo iso 
pitäjä! Kyllä siellä katotaan ja huo-
lestutaan, jos jostakin mökistä ei 
nouse savua, eikä näy liikettä, Tai-
mi pohtii.

Surullinen 
tarina naapurista
Kaikkia nykyisiä naapureitaan 
Taimikaan ei tunne. Hän kertoo 

surullisen tarinan lähimennei-
syydestä. 

– Tapasin jutella noin 90-vuo-
tiaan talossa asuvan miehen kans-
sa. Hän näki ohi kulkiessaan, 
kuinka hoidin kukkia talomme 
sisäpihalla. Hyvin usein hän py-
sähtyi vaihtamaan muutaman sa-
nan kanssani. 

– Eräänä päivänä tervehdin 
miehen tytärtä ala-alussa, ja tie-
dustelin isän vointia. Tytär ker-
toi isän kuolleen jo pari kuukaut-
ta sitten. Että tämän verran sitä 
naapureista tiedetään, Taimi to-
teaa surullisena.

– Kyllä sitä kaupungeissa ol-
laan yksin, hän huokaa vielä. 

Kaino Tuomisto on kuitenkin 
huomannut, että maaseudulla on 
kylätoimikuntia, joissa välitetään 
ja huolehditaan asukkaista. 

– Tutut kertoivat, että esimer-
kiksi Muhoksen syrjäperiltä vie-
dään ikäihmisiä kerran viikossa 
kirkonkylälle palvelupaikkaan ja 
käytetään heitä samalla saunassa.

Taimilta löytyy kuitenkin ym-
märrystä työssäkäyvien kiireelle.

– Itsekään en paljon jaksanut 
kylästellä, kun kävin töissä ja lap-
set oli pieniä, hän muistaa. 

Kerhoon on pyydetty 
myös vierailijoita
Pari kertaa torstai-kerhon ve-

”Pääsisin 
edes jonnekin”
Torstai-kerhon osallistujat ovat 
olleet pääosin naispuolisia, mut-
ta muutama mieskin on rohjen-
nut mukaan.

– Ryhmän vanhin jäsen täyt-
tää 96 vuotta, Taimi Hirvonen ja 
Kaino Tuomisto mainitsevat iloi-
sen ylpeinä.

Sana kerhosta kiiri pian myös 
Taimin ennestään tuntemattomi-
en ihmisten korviin. ”Kun niin 
huonosti pääsen liikkumaan, pää-
sisin edes johonkin, ja olemaan 
muiden kanssa”, eräs nainen oli 
jutellut Taimille ja toivoi pääse-
vänsä ryhmään mukaan. 

Parhaimmillaan 
meitä on ollut 
mukana 12. 
Rollaatoriennätys 
on kuusi samalle 
päivälle.

Kaino Tuomisto (oik.) on osallistunut 
joka kerta torstai-kerhoon. Taimi 
Hirvonen keittää kerholaisille kahvit 
koottuaan ensin joukon kasaan.
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Taimi Hirvonen hakee kerholaisia kotiovelta saakka. Hän auttaa huonojalkaisia kulkemisessa.

tovastuu on ollut muiden kuin 
Taimin hartioilla. Viime kevää-
nä kerhossa vieraili asiantunti-
ja kaupungin Aino-neuvonnas-
ta. Häneltä kerholaiset saivat tie-
toa ikäihmisten sosiaalisista avus-
tuksista. 

Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijälle Sirkku Ni-
valalle kävi kutsu heti toiseen ta-
paamiseen. 

Taimia tosin hieman jännitti, 
kuinka seurakunnan työntekijän 
tulo otettaisiin vastaan. 

Sirkku sulatti kuitenkin ker-
holaisten sydämet heti toteamal-
la, että ”minäpä se oon semmoi-

nen työntekijä, ettei oo ees virsi-
kirjaa mukana, mutta pelikortit 
löytyy kyllä!”

Paheeksi pelätyt kortit osoit-
tautuivat nopeasti kysymyskor-
teiksi, joiden avulla kerhossa vi-
riteltiin tarinoita. 

Näin myös muistihäiriöistä 
kärsineet saattoivat osallistua kes-
kusteluun.

Suunnitelmissa 
retki Caritakseen
Kerhon iloisesta tunnelmasta to-
distaa valokuva, joka on näpsäis-
ty torstai-kerhosta Sirkku Nivalan 
vierailun yhteydessä. Kuvassa ole-

villa näkyy olevan hauskaa, ja se 
on myös ryhmän yksi tarkoitus.

Tulevasta torstai-ryhmän toi-
minnasta Taimi kertoo sen ver-
ran, että hän löysi omien aartei-
densa joukosta äitinsä vanhan, 
vuonna 1927 painetun Maamme-
kirjan.

– Sitä olisi tarkoitus lukea yh-
dessä. Ja mielessä on muhinut 
myös vierailu Caritas-kodille. 
Siellähän saattaisi olla ikäihmi-
sille tarjolla kaikenlaista muka-
vaa tapahtumaa, Taimi arvelee.

Caritakseen muutti myös yksi 
torstai-kerhon jäsenistä, joka ker-
toi myöhemmin Taimille ikävöi-

vänsä uudessa paikassa Ainolan 
Portin yhteisiä tapaamisia. 

Kun kerhon vetäjä kuuli tä-
män, Taimin mies nouti rouvan 
mukaan ryhmään, ja kuljettipa 
vielä takaisin kotiinkin.

”Lisää 
torstai-kerhoja”
Diakoniatyöntekijä Sirkku Niva-
la innostuu heti, kun tulee puhe 
Taimin käynnistämästä ryhmäs-
tä. 

– Jotta tällaista omaehtois-
ta auttamistyötä nähtäisiin lisää, 
niin oikeastaan ihmisiltä puuttuu 
vain rohkeutta ja tietoa. 

Onneksi monenlaista naapuri-
apua on jo olemassakin, ja on aina 
ollut, Nivala sanoo. 

Vierailu torstai-kerhossa jäi 
Sirkun mieleen mukavana ja läm-
pimänä kokemuksena. 

– Tällaista saisi syntyä enem-
mänkin, hän hehkuttaa. 

Diakoniatyöntekijä ymmär-
tää, että kun on kyse ikäihmi-
sistä, tarvitaan yhteen tulemisen 
onnistumiseksi usein myös saat-
taja. Huonojalkaisten on vaikea 
itse lähteä liikkeelle, vaikka halu-
akin olisi.

mARJA BLOmSTER

Ku va t :  J aan i  F ö h r
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 18.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
toreina Henna-Mari Sivula 
ja Peter Marosvari. Kirkko-
kahvit. Tuomiokirkkokuoro. 
www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 18.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Kirkkokahvit.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 17.9. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Erja Järvi, saarna Ari-Pekka 
Metso. Juontajana Piia La-
pinoja ja esirukousjohtajana 
Liisa Suorsa, musiikista vastaa 
Taina Voutilainen. 
Messu su 18.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Sa-
tu Saarinen, Mervi Keskinen, 
Nina Niemelä ja seurakunta-
neuvoston jäsenet, kanttori-
na Ilkka Järviö. Vapaaehtois-
ten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen.
Messu su 18.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Erja Järvi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kirk-
kokahvit. Sotaorpojen kirk-
kopyhä. 
Messu su 18.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit.

Messu su 18.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Katja Nauha. 
Kirkkokahvit.
Messu su 18.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Ilkka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 18.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarnaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Sai-
la Luukkonen, kanttoreina 
Katri Sippola ja Laura Kum-
pula. Jaakko Syynimaan teh-
tävään siunaaminen, vapaa-
ehtoisten siunaaminen työ-
kauden alkaessa. Kirkkokah-
vit. Vieraita Nepalista, Suo-
men Lähetysseurasta. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 18.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Heikki Jämsä. 
Messu su 18.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen,avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Heikki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Laura Kum-
pula. 
Iltamessu su 18.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Teetä tarjolla tun-
ti ennen messua.

Viikkomessu ke 21.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, kanttorina Lau-
ra Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 18.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Jou-
ni Riipinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen. Kirk-
kokahvit pappilasssa.

YLI-II
Messu su 18.9. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen. Kirk-
kokahvit.

YLIKIIMINKI
Muistiviikon messu su 18.9. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Jenni Rautakoski. 
Vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen. Kirkkokahvit 
messun jälkeen seurakunta-
talolla.

Hailuoto
Messu su 18.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Penna-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.

Haukipudas
Messu su 18.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
laulu Pekka Manninen. Va-
paaehtoisten työhön siunaa-
minen messun yhteydessä. 
Lähimmäisen päivän kirkko-
kahvit. 

Kempele
Messu su 18.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Timo Riihimäki, Ve-
sa Äärelä pitää tulosaarnan, 
avustaa Minna Sorvala. Kant-
torina Marjo Irjala. Vapaaeh-
toisten tehtävään siunaami-
nen alkavalle toimintakau-
delle. Lähimmäisen sunnun-
tai. Kirkkokahvit. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 18.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
avustaa Jaana Kontio, kantto-
rina Ulla Metsänheimo, Merja 
Pyykkönen, viulu.
Uusien messulaulujen ilta 
su 18.9 klo 18 Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, kanttorina Ulla Metsän-
heimo ja Matti Laurila, kita-
ra ja laulu.

Liminka
Messu su 18.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Arto Nevala ja vs. 
diakoniantyöntekijä Marika 
Kamps, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Muistijumalanpalvelus lä-
himmäisenpäivänä, mes-
suun kutsutaan erityisesti 
omaishoitajia, muistisairaita 
ja kaikkia lähimmäisiä. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit. Jos 
tarvitset kyytiä, soita 040 
5790956.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 18.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa rovasti Elina Hy-
vönen, kanttorina Ossi Kaja-
va. Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä, messun jälkeen kirk-
kokahvit srk-talossa.

Oulunsalo
Messu su 18.9. klo10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto. Kyläkama-
rin kirkkopyhä.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

PyHänTä
Messu su 18.9. klo 18 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa  
Perttu Kyllönen, saarna Pek-
ka Kyllönen. Kanttorina Vei-
jo Kinnunen, nuorisokuoro 
avustaa.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.

Tyrnävä
Messu su 18.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokuoro. Lä-
himmäisen sunnuntai. Kaik-
kien seurakunnan eri palve-
lutehtävissä toimivien yhtei-
nen kirkkopyhä. Kirkkokahvi.

Rukous
Taivaallinen Isämme.

Meidän ei ole aina helppo ymmärtää,

mitä on olla ulkomaalainen

vieraassa maassa.

Auta meitä hyväksymään

myös ne lähimmäisemme,

jotka ovat erilaisia kuin me

ja puhuvat eri kieltä kuin me.

Jumala, sinä rakastat niitäkin,

joita muut vieroksuvat.

Sytytä sydämissämme rakkaus

niitä ihmisiä kohtaan,

jotka tulevat asumaan keskellemme.

Kuule pyyntömme Jeesuksen tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 15.9. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Mari Flink.
Sana elää pe 16.9. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 17.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
18.9. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Sanan- ja rukoksen ilta su 
18.9. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Rovasti Leila Ikonen 
puhuu aiheesta: Usko ja teot. 
Lauletaan ylistyslauluja ja vir-
siä yhdessä. Illan päätteeksi 
on mahdollisuus henkilökoh-
taiseen rukouspalveluun.
Opettajien raamattupiiri ma 
19.9. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 20.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 20.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 21.9. klo 15, 
Aurinkokoti. Piirin vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 21.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
21.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Torstain raamattupiiri to 
22.9. klo 14, Rovastinsali. An-
na-Mari Heikkinen.
Intiön Raamattupiiri to 22.9. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 22.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 15.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 18.9. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 20.9. klo 12, Kastellin 
kirkko. Raamattupiiri kokoon-
tuu tiistaisin. Tervetuloa Sanan 
ääreen!
Miesten raamattupiiri ke 
21.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Tule keskustelemaan ja tutki-
maan yhdessä Raamattua.
Raamattupiiri to 22.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri 
to 22.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Raamattupiiri joka toinen 
torstai.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.9. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Pertti Lahtinen, Ar-
to Kivioja.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 15.9. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri ti 20.9. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 22.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Raamattupiiri to 29.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Tervetu-
loa Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän yhteiseen raamat-
tupiiriin! Piirin vetäjänä dia-

koni Heli Mattila.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 22.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 15.9. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Alussa oli Sa-
na, kappalainen Pentti Kor-
tesluoma.

yli-iin seurakuntapiiri
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi ke 21.9. klo 18, Yli-Iin 
seurakuntatalo. Alussa oli sa-
na. Kappalainen Pentti Kor-
tesluoma.

Musiikki ja kulttuuri
Onnen vuori -musikaali pe 
16.9. klo 18.30, Pohjankar-
tano. Onnen vuori on An-
na-Mari Kaskisen ja Pekka Si-
mojoen uusi musikaali kut-
sumuksesta, itsenäinen jat-
ko-osa 27 vuotta sitten il-
mestyneelle Liekit-musikaa-
lille. Esiintyjäjoukkoon kuulu-
vat mm. Jakaranda, Helka Sil-
ventoinen, Aarni Seppälä, Iiris 
Autio ja Heidi Simojoki. Liput 
10 € (alle 12-vuotiaat 5 €): en-
nakkoon www.parhaattapah-
tumat.fi (kulut 1 €/lippu) tai 
ovelta tuntia ennen esitystä. 

Karjasillan seurakunta
Pyhä Tanssi to 15.9. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 17.
"Koko maailma on näyttä-
mö" – Uutta lukuteatteria 
William Shakespearen näy-
telmien uusista suomennok-
sista su 18.9. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Shakespearen ih-
meelliseen maailmaan tem-
pautuvat Marjukka Hamari, 
Rebekka Naatus, Juha Vähä-
kangas, Jaana Herlevi-Hauta-
la ja Ilkka Järviö. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kirjal-
lisuuspiiri lukevaisille ke 21.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kirjoi-
na Claudie Galley: Tyrskyt ja
Tahmina Anam: Kulta-aika.

Tuiran seurakunta
Iltamusiikkia Tuiran kirkos-
sa ti 27.9. klo 21.30, Tuiran 
kirkko. Valtakunnallisten dia-
koniatyöntekijöiden päivi-
en iltamusiikki-hetki. Raakel 
Pöyhtäri, piano ja Anna Liuk-
konen, sello. Vapaa pääsy. 

Oulujoen seurakunta
"Tänään on aika liikkeelle 
lähteä" su 9.10. klo 18,  su-
kelluksia Maaria Leinosen, 
Anna-Maija Raittilan ja An-
na-Mari Kaskisen lyyriseen 
maailmaan. Huonesuon seu-
rakuntakoti. Runotapahtuma 
yhteistyössä Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyön kanssa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle ma 19.9. klo 9, 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatoimisto. Diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa asi-
oissa sekä muut yhteydenot-
topyynnöt maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-

enot Oulussa 15.–22.9.2011

taanotto ma 19.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen-
mittaukseen.
Juttutupa ti 20.9. klo 9, Elo-
huoneella. Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka aamupalan 
merkeissä.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Diakoniapiiri ma 19.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 20.9. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Vapaamuotoinen kohtaa-
mispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Seurakuntakerho ti 20.9. klo 
13.30, Caritas-Koti. Ikäihmi-
sille suunnattu keskustelu-
ryhmä. Hartaus ja päiväkah-
vit.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
20.9. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Sinulle, jo-
ka haluat toimia seurakun-
nassa erilaisissa vapaaehtois-
työtehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 
Tuiran kirkko p. (08) 5314 
616. Muissa asioissa keskuste-
luajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia oman alueen diakonia-
työntekijän kanssa.
Työttömien ateria pe 16.9. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 19.9. klo 10.30 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Tansanian lähetit Ritva ja 
Mauri Niemi tulevat vierai-
lulle. Mukana myös Koskelan 
Juttutupa. 
Juttutupa ma 19.9. klo 10.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Vie-
railemme Luukkaan Juttutu-
vassa tapaamassa lähetysvie-
raita. Lähtö Koskelan pihalta 
omilla autoilla klo 10.15.
Diakoniapiiri ma 19.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisä-
tietoja diakonissa Päivi Moi-
laselta p. 040 5747 064.
Luentosarja Tuirassa ma 
19.9. klo 18  Tuiran kirkko. 
Lue juttu s. 16.
Työttömien ruokailu to 22.9. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Tervetuloa syömään her-
kullista kotiruokaa. Aterian 
hinta 2€. Lisätietoja diakoni 
Sami Riipinen p. 040 5747 149.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 22.9. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa syksyn en-
simmäiseen diakoniapiiriin! 
Myös uudet tulokkaat terve-
tulleita! Lisätietoja diakoni 
Heli Mattila p. 040 5747 145

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 

Madekosken diakoniapiiri 
to 15.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari, musiikki- ja leikki-
painotteinen vertaistuki-il-
ta ma 19.9. klo 17.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Pienten 
erityislasten perheille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
20.9. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 20.9. klo 
17, Heinäpään seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 15.9. klo 16, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kokoonnumme poikkeuksel-
lisesti Koskelan suvun enti-
sessä pirtissä vanhoja aikoja 
muistellen.
Lähetyspiiri ma 19.9. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Hyvä tietää -luento ke 21.9. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Maaiman Alf-
heimer-päivänä muistineu-
voja Elisa Toropainen kertoo 
erilaisista muistin ylläpitämi-
sen keinoista.
Raamattupiiri to 22.9. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 15.9. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan raamat-
tua. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Näköpiiri ti 20.9. klo 13 Cari-
tas-koti, Caritas-sali. Tervetu-
loa tapaamaan muita näkö-
vammaisia, keskustelemaan 
eri vierailijoiden johdolla, 
hiljentymään Jumalan sanan 
ääreen ja nauttimaan päivä-
kahvit. Opasystävä vastassa 
klo 12.30 alaken Caritas-ko-
din pihalla pääoven läheisyy-
dessä.
Näköpiiri ti 4.10. klo 13 Ra-
vintola Perla. Nautitaan lou-
nas tyylikkäässä ravintolas-
sa. Käytössämme on oma ka-
binetti ja lounas tarjoillaan 
pöytiin. Opasystävä on vas-
tassa ravintolan edustalla. 
Hinta 5 € sisältäen myös jäl-
kiruoan ja kahvit. Ilmoittau-
du Paulalle 26.9. mennessä 
p. 050 4305 178 tai s-postit-
se: paula.mustonen@evl.fi.
Vanhusten viikon juhla pe 
7.10. klo 13, Saalastinsalissa 
yliopistolla. Bussikuljetus ko-
ko kaupungin alueelta. Opas-
ystävä järjestyy matkaasi ha-

lutessasi. Ota yhteys Paulaan 
p. 050 4305 178. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14 sekä la 17.9. klo 12–
15. Lahjoituksia otetaan vas-
taan, p. 044 3161 720. 
Lähetystovi pe 16.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Miten kristityn yhteiskun-
nallinen vastuu näkyy lähe-
tystyössä? Matti Pikkarainen
Polkupyörähuutokauppa la 
17.9. klo 13, Siipi. Ks. ilmoi-
tus s.16.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 22.9. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Anneli Kauppi.

Karjasillan seurakunta
Lähetysilta Kaukovainiolla 
ti 20.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Lähetysiltoja kerran 
kuukaudessa tiistaisin. Nuor-
ten aikuisten lähetysryhmän 
matkaterveiset Namibiasta ja 
Botswanasta.

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Oulun vapaaehtoistyöntekijöi-
tä kutsutaan siunattaviksi en-
si sunnuntaina 18.9.

Seurakunnissa toimii va-
paaehtoistyöntekijöitä diakoniatyös-
sä, musiikkitoiminnassa, partiossa, 
nuorisotyössä, pyhäkouluissa, kerhois-
sa, lähetystyössä, jumalanpalvelusten 
avustajina, luottamushenkilöinä ja 
monissa muissa tehtävissä. Jokaisel-
la on oma arvokas tehtävänsä. Oulun 
seurakunnissa ja seurakuntayhtymäs-
sä vapaaehtoisia on noin 1 500–2 000.

Oulun ev.-lut. seurakunnat haluavat 
siunata kaikkia vapaaehtoisena toimivia 
tulevalle toimintakaudelle. 

Siunaaminen tapahtuu ensi sun-
nuntaina klo 10 jumalanpalvelusten 
yhteydessä Oulun tuomiokirkossa, 
Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39), 

Tuiran kirkossa (Myllytie 5), Oulujo-
en kirkossa (Oulujoentie 69), Ylikii-
mingin kirkossa (Kirkkotie) ja Yli-Iin 
kirkossa.

Tuiran kirkon messussa siunataan 
tehtäviinsä myös seurakuntapastori 
Jaakko Syynimaa ja pyhäkoulusihtee-
ri Marja Raatikainen. 

Jumalanpalvelusten jälkeen on tar-
jolla kirkkokahvit. Myös vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan. 

Lisätietoja tarjolla olevista vapaa-
ehtoistöistä löytyy netistä osoittees-
ta www.suurellasydamella.fi. Oulus-
sa haetaan tällä hetkellä muun muas-
sa neulontatöiden opastajaa, valoku-
vaajaa ja ystävää ulkoiluun näkövam-
maiselle.

Vapaaehtoistyöntekijöitä 
kutsutaan siunattaviksi
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enot Oulussa 15.–22.9.2011
Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
21.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu Ys-
tävän kamarissa. Yhteyshe-
kilö Pasi Kurikka p. 040 5747 
139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
19.9. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.

yLi-ii
Tasauksen uunipuuro to 
22.9. klo 10–13 Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Tasauksen uu-
nipuuro-ruokailu. Hinta 6€. 

yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 16.9. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Kirpputorikahvila on avoinna 
joka perjantai klo 11–14.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat. Perheker-
hot, ks. myös ilmoitus s. 17.
Muskarit löytyvät osoittees-
ta: www.oulunseurakunnat.
fi/muskari. Voit tiedustella 
vapaita paikkoja ohjaajilta.
Isä-lapsi-parkki ma 19.9. klo 
17–19, Mellenius-talo, Pelto-
lankaari 18 A. Illoissa ei ole 
suunniteltua ohjelmaa, vaan 
vapaata yhdessäoloa. Parkit 
järjestetään yhteistyössä Ou-
lun kaupungin kanssa. Oh-
jaajina Kari Rekilä, Ville Pah-
kin ja Jaakko Louhela. 

Karjasillan seurakunta
"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
to 6.10.–26.4 klo 10, Maikku-
lan kappeli. Ryhmä on tar-
koitettu äideille ja vauvoil-
le. Ryhmä kokoontuu 10 ker-
taa. Ryhmä 1 kokoontuu 
6.10.–15.12. ja ryhmä 2 9.2.–
26.4.2012. Mukana ryhmissä 
ovat lapsityönohjaaja Mar-

jaana Lassi ja pappi Mirja-
mi Dutton. Ryhmiin otetaan 
mukaan 10 äitiä. Ilm. syksyn 
ryhmään 23.9. mennessä ja 
kevään ryhmään 24.1.2012 
mennessä. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Marjaana 
Lassille p. 040 5747 108.
Vauva-aamu ma 10.10. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li.  Ks. ilmoitus s. 17.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Ks. myös ilmoi-
tus s. 17.

Karjasillan seurakunta
Enkelileiri 1.–2.-luokkalai-
sille 30.9.–1.10., Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus sivulla 16.
 

nuoret

Karjasillan seurakunta 
Isoskoulutus ke 21.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko.  

Tuiran seurakunta
Isoiskoulutus to 15.9. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja kou-
lutuksesta antaa Merja Oks-
man, p. 040 5245 944 tai mer-
ja.oksman@evl.fi.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 21.9. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. Ylä-
kouluikäisille nuorille. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Anssi 
Putilalta p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi
Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Kristillisten opiskelijajärjes-
töjen yhteiset seurat la 8.10. 
klo 18.30, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Järjestävänä taho-
na on OPKO. Aiheesta "Het-
ki on tullut - Jeesuksen jäähy-
väisrukous" puhuu Antti Lei-
nonen. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT:
OPKOn ilta la 17.9. klo 
18.30, Öbergin talo, Kirkko-
katu 5. Pitsailta

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Seurakuntakerho ma 19.9. 
klo 13, Sara Wacklin koti. Ker-
ran kuukaudessa kokoontu-
va seurakuntakerho. Vetäjinä 
diakoniatyöntekijät.
Tarinatupa ke 21.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
 
Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 19.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kokoontuu ruokasalissa.
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kerho 
on nuorisotiloissa poikkeuk-
sellisesti.
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 22.9. 
klo 13, Tuiran kirkossa. Ks. il-
moitus s. 18.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 19.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 19.9. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Aikuisten kuntopiiri ke 21.9. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Oulujoen seurakunnan elä-
keläiskerhojen syyskauden 
aloitus Yli-Iissä to 22.9., Yli-
Iin kirkko. Ks. ilmoitus s.  17.

yLiKiiMinKi
Eläkeläistenkerho ti 20.9. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 22.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan perhe-
leiri 14.-16.10. Juuman leiri-
keskus. Nautitaan syksyises-
tä luonnosta, leikitään, as-
karrellaan ja hiljennytään. 
Mukana leirillä pastori Juha 
Tahkokorpi ja lastenohjaajia. 
Ilmoittautumiset 30.9. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Hinnat 44 e / ai-
kuinen, 30 e / lapsi 4-18 v. (si-
saralennus 25%), alle 4 v. il-
maiseksi. Hintoihin sis. mat-
kat, ruoat ja majoitus.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 19.9. klo 
18.30, Kaukovainion kappe-
li. Uusia laulajia otetaan mu-
kaan.

Muut menot
Kivi-ja tiffanylasikerho ti 
20.9. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Yli 65-v. miesten kokkikurs-
si ti 20.9. klo 11 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Kurssi kokoon-
tuu 5 kertaa. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 16.9 men-
nessä Päivi Rahja, p. 044 316 
1457. Kurssin vetäjänä koti-
talousopettaja Tuula Mati-
lainen.
Fransupiiri ti 20.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Solmeilemme fransupitsiä.
60-vuotiaiden juhla su 25.9. 
klo 10–14, Karjasillan kirkko. 
Messun jälkeen kahvit ja juh-
la seurakuntasalissa. Ilmoit-
tautumiset 16.9. mennessä 

Veteraanileiri 
4.– 6.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirin hinta 44 €, sisältäen matkat, majoituksen täysi-
hoidolla sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset perjan-
taihin 14.10. mennessä p. (08) 3161 340 tai internetis-
sä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Perhetupa
Perhetupa on alueen lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa 

lapsiperheillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tutustua ja verkostoitua.  
Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa sekä muuta mukavaa tekemistä.

Perhetuvalla on mahdollista syödä omia eväitä sekä lämmittää ruokia.
Siellä on varattuna myös kahvia pienen purtavan kera (vapaaehtoinen maksu).

Perhetuvat ovat avoinna:
Karjasillan kirkolla ja Maikkulan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (9.9.11 alkaen)

Koskelan seurakuntakodilla tiistaisin klo 13–15 (13.9.2011 alkaen)
Pyhän Luukkaan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (23.9.2011 alkaen)

Tervetuloa piipahtamaan kahville ja jakamaan arjen kokemuksia!

Karjasillan ja Tuiran seurakunnan lapsi- ja perhetyö

Enkelileiri 1.–2.-luokkalaisille 
30.9.–1.10. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Perinteinen Karjasillan seurakunnan 1.–2.-luokkalais-
ten lasten ensileiri. Tule leikkimään, askartelemaan, 
ulkoilemaan ja hiljentymään hyvässä seurassa. Leiri 
on hyvä mahdollisuus harjoitella yhden yön ajan ko-
toa poissaoloa ja tutustua uusiin kavereihin. Leirille 
otetaan 20 lasta. Ilmoittautumiset 16.9. mennessä. 

Leirin hinta on 15 €, joka sisältää majoituksen, ruoat 
ja ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen, 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Esa Har-
ju, 040 5752 713, esa.harju@evl.fi.

Perhetupa on alueen lapsiperheiden kohtaamispaik-
ka, jossa heillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tutus-
tua ja verkostoitua. Tarjolla on avointa ja ohjattua toi-
mintaa sekä muuta mukavaa tekemistä.
Perhetuvalla on mahdollista syödä omia eväitä sekä 
lämmittää ruokia. Siellä on varattuna myös kahvia pie-
nen purtavan kera (vapaaehtoinen maksu).

Perhetuvat ovat avoinna:
Karjasillan kirkolla ja Maikkulan kappelilla 
perjantaisin klo 9–11 (9.9. alkaen)
Koskelan seurakuntakodilla 
tiistaisin klo 13–15 (13.9. alkaen)
Pyhän Luukkaan kappelilla 
perjantaisin klo 9–11 (23.9. alkaen)

Tervetuloa piipahtamaan kahville ja 
jakamaan arjen kokemuksia!

Vapaaehtoisia etsitään kahvilanpitäjiksi Perhetu-
paan Koskelan seurakuntakodille. Perhetupa ko-
koontuu tiistaisin klo 13–15. Kaipaamme myös neu-
lontataitoisia henkilöitä, jotka ovat valmiita jakamaan 
osaamistaan myös toisille tekijöille. Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret, p.  040 5747 172.

Tuomasmessu
la 17.9. klo 18 Kastellin kirkkossa

Toimittaa Erja Järvi, 
saarnaa Ari-Pekka Metso. 

Musiikista vastaa Taina Voutilainen.

Rytmitassut-musiikkituokio
Pateniemen kirkolla tiistaisin, alkaen 20.9. 

ensimmäinen ryhmä alkaa kello 10.15 ja toinen kello 11

Rytmitassut-musiikkituokio on alle kouluikäisten lasten 
ja heidän vanhempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa 
lauletaan, soitellaan ja loruillaan. Rytmitassut kokoon-
tuvat joka toinen viikko tiistaisin Pateniemen kirkolla. 
Musiikkituokio kestää 30 minuuttia. Jokaiseen ryhmään 
otetaan enintään 8 perhettä. Vapaita paikkoja voi tie-
dustella Anu Hannulalta, p. 044 3161 718.

Työkaluja arkeen 

Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan 
syksyn aikana kaikille avoin luentosarja, 
joka on suunnattu nuorille ja työikäisille 
aikuisille. Luennoilla tarjotaan arkeen työ-

kaluja, joilla voi itse vaikuttaa oman elämänsä suun-
taan.

Luennot järjestetään 12.9. alkaen maanantai-il-
taisin kello 18–20 Tuiran kirkolla, osoitteessa Myl-
lytie 5. Osallistuminen ei maksa mitään, eikä en-
nakkoilmoittautumista tarvita.

Jokaiselle kerralle on varattu oma aihekokonai-
suus ja yksi asiantuntijavierailu. Asiantuntijoina 
ovat: Marttaliiton neuvoja Titta Ylimäki (ma 19.9), 
sosiaaliohjaaja Jaana Pajala-Mäkivierikko (ma 3.10), 
Kelan työntekijä Pirkko Asmundi (ma 10.10), velka-
neuvoja Lea Ukkola (ma 24.10), sekä päihde- ja kri-
minaalityöstä vastaava diakoniatyöntekijä Tellervo 
Kianto (ma 31.10).

Tuiran kirkossa alkaa uusi luentosarja.
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p. (08) 5313 200 tai sähkö-
postilla karjasillanseurakun-
ta@evl.fi
Sinkkuilta pe 30.9. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Työnohjaaja, valmen-
taja Matti Hökkä alustaa ai-
heesta "Mindfulness- läsnä-
olon voima" Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
Syysmyyjäiset la 1.10.–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Myytävänä hernekeittoa, 
käsitöitä, leivonnaisia ja ar-
poja. Tuotto Oulujoen seura-
kunnan diakonia- ja lähetys-
työn sekä nuorten Missioklu-
bin hyväksi. Mikäli haluat tu-
kea myyjäisiä, otamme ilolla 
vastaan myytäviä tuotteita. 
Itämaisen tanssin kursse-
ja Kisatorilla. Ks. ilmoitus si-
vulla 17.

Itämaisen tanssin kurssi 
Kisakentän päiväkodilla, Koskitie 9

Alkeiskurssit tiistaisin 17.30–19 ja sunnuntaisin 17–
18.30. Ensimmäiset tunnit su 18.9. ja ti 20.9. Jatko-
kurssi sunnuntaisin 18.30–20. Hinta 90 € / kurssi (12 x 
1,5h) opiskelijat ja työttömät 72 € / kurssi. Tuotto hy-
väntekeväisyyteen. Opettajana Simona Muwazi. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.9. mennessä osoit-
teeseen simona.muwazi@gmail.com. 

 

Polkupöyrä
huutokauppa 

Siivessä 
lauantaina 17.9. klo 13. 

Pyhä Tanssi 
torstaina 15.9. 

klo 19.30 Karjasillan 
kirkossa. 

Tule ja anna Pyhän 
tanssin, liikkumisen 
ilon ja rukouksen 
liikkeen koskettaa 

Sinua! Aiempaa 
tanssikokemusta ei 
tarvita. Ohjaajana 
Sanna Virkkunen 
ja Satu Saarinen.

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläiskerhojen 

syyskauden aloitus 
Yli-Iissä torstaina 22.9. Yli-Iin kirkossa 

Linja-autot kulkevat: Auto 1: Klo 8.30 Sanginsuun 
seurakuntatalo, klo 9 Ylikiimingin seurakuntatalo-
Yli-Iin kirkko. Auto2: Klo 8.45 Myllyojan seurakun-
tatalo, klo 8.50 Hintan seurakuntatalo, klo 9 Huone-
suon seurakuntakoti-Yli-Iin kirkko. Retken hinta 6€ 
(sis. matkan,puuron ja kahvin) peritään matkalla. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa entiset ja uu-
det kerholaiset!

Varhaisnuorten kerhot 
Karjasillan seurakunnassa

Kastellin kirkossa
Ma klo 17 kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille
Ti klo 17 näytelmäkerho 1.–6.-luokkalaisille
Kaukovainion kappelissa
To klo 17.30 puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
Lintulammen koululla
Ti klo 16.30 Isä-lapsi-sählykerho 1.–6.-luokkalaisille isi-
neen (huom. 20.9. alkaen)
Lämsänjärven koululla
Ti klo 17 liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille
Maikkulan kappelissa
Ke klo 17.30 puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille
Metsokankaan koululla
Ke klo 17 tanssikerho 2.–5.-luokkalaisille
Oulunlahden koululla
Ti klo 17 liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille
Pyhän Andreaan kirkossa
Ma klo 17 askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille
Ti klo 17 kirjoituskerho 4.–6.-luokkalaisille
Ke klo 17.30 taidekerho 1.–3.-luokkalaisille
To klo 17.30 kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
Sarasuon koululla
Ma klo 16.30 sählykerho 1.–3.-luokkalaisille

Kerhot alkavat viikolla 37. Kerhoihin ilmoittaudutaan 
kerhossa ja kerhot ovat maksuttomia. Kaikki ovat 
tervetulleita! Kerhot eivät kokoonnu syyslomaviikolla
(viikko 43) ja ne jäävät joulutauolle viikon 50 jälkeen. 
Kerhot jatkuvat viikolla 2 ja päättyvät keväällä viikolla 
19. Lisätietoja: Atte Kääriäinen p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Lähetysjuhla  
sunnuntaina 18.9. klo 10, Tuiran kirkossa

Vieraita Suomen Lähetysseuran Tasaus-kamppanjaan 
liittyen Nepalista. Bimala Gayak ja Devi Gurung 

tulkkinaan Markku Voutilainen kertovat työstään 
kylien kohennus hankkeissa. 

Käsityökahvila
tiistaina 20.9. klo 13 Koskelan seurakuntakodilla
 
Tule tekemään omia käsitöitä ja myyntiin meneviä 
tuotteita yhdessä kahvikupin äärelle. Kokeillaan uusia 
tekniikoita ja neuvotaan toisille vanhoja taitoja. Olet 
käsitöissä vanha taitaja tai uusi aloittelija tai muuten 
seuran puutteessa, tule rohkeasti mukaan. Lapset ai-
kuisten kanssa ovat tervetulleita leikkimään Perhetu-
paan samaan aikaan. Kahvilan tuotto käytetään lähe-
tystyön hyväksi.

Vauva-aamu
maanantaina 10.10. klo 10–12 
Pyhän Luukkaan kappelissa

Aamut ovat suunnattu perheen ensimmäiselle 
vauvalle ja vanhemmalle. Aamun aikana 

hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, 
hiljennytään ja jutellaan.

Lopuksi tarjoillaan piltit ja kahvit, jonka vuoksi 
ilmoittaudutaan Teija Kokolle p. 050 5347 477.

Ryhmään otetaan 10 vauvaa ja vanhempaa/kerta.
Syksyn muut kokoontumispäivät maanantaisin: 

7.11 ja 12.12.

Onko 
Jumala 
olemassa? 
 

KYLLÄ 
EI 
EHKÄ 

TUTKI   
ELÄMÄN  
TARKOITUSTA 

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 16 miljoonaa 
ihmistä eri puolilla maailmaa on jo käynyt kurssin. 

 
 

UUSI KURSSI KOKOONTUU 29.9. ALKAEN 
torstaisin klo 18 Elohuoneella, os. Isokatu 11 B 
(sisäänkäynti kadulta Tuomiokirkon kohdalta).  

 
 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
karjasillanseurakunta@evl.fi (08-5313200), tai 
ari.kauppila@oulunseutu.info (040-4818888) 

 

ALFA-KURSSI 

Seniorien laulupiiri 
torstaina 15.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa 

Tervetuloa laulamaan seniorien laulupiiriin. Laulupiiri 
kokoontuu kerran kuukaudessa Tuiran kirkolla ja ker-
ran kuukaudessa Pyhän Tuomaan kirkolla. Ohjelmassa 
kahvihetki, yhteislaulua ja loppuhartaus. Mukana dia-
koni Paula Kyllönen ja kanttori Raakel Pöyhtäri.

Syksyn perhekerhot
Perhekerho on alueen perheille tarkoitettu kohtaa-
mispaikka, jossa mm. hiljennytään, kahvitellaan, tu-
tustellaan, jutustellaan, lauletaan, leikitään ja askar-
rellaan yhdessä. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntatalossa ti klo 10
Intiön seurakuntakodissa to klo 10
Karjasillan seurakunta
Sarasuon monitoimitalossa ma klo 10
Pyhän Andreaan kirkossa ti klo 9.30 ja ke klo 10
Karjasillan kirkossa ke klo 9.30
Kastellin kirkossa ke klo 9.30
Kaukovainion kappelissa ke klo 9.30
Maikkulan kappelissa ke klo 9.30 
Tuiran seurakunta
Niittyaron seurakuntakodissa ti klo 9.30, alk. 13.9.
Pyhän Luukkaan kappelissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Pyhän Tuomaan kirkossa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Pateniemen kirkossa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Rajakylän seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Kuivasjärven seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Koskelan seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Oulujoen seurakunnassa
Myllyojan seurakuntatalossa to klo 9.30 
Saarelan seurakuntakodissa to klo 9.30
Hintan seurakuntatalossa to klo 9.30
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa to klo 9.30
Huonesuon seurakuntakodissa pe klo 9.30
Yli-Iin perhekerho, Yli-Ii seurakuntatalolla ti klo 11
Ylikiimingin perhekerho seurakuntalossa ma klo 10

Naisten Pankin 
askartelutalkoot 

ma 19.9. klo 17.30, 
Vanhassa pappilassa. 

Talkoillaan
heijastinkukkia 

myyntiin. 
Omat sakset 

mukaan!
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enot Oulussa 15.–22.9.2011M

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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut 
Tuomiokirkko: Oskari Timo 
Kalevi Immonen, Sophie Isa-
bel Raitanen, Rauha Tuuli 
Pauliina Siltala.
Karjasilta: Paavali Timo Aa-
peli Alakulppi, Emilia Ale-
xandra Elisabet Alaraappa-
na, Hilla Helmi Maria Ervas-
ti, Virginia Annisofia Gull-
sten, Iivari Johannes Hieta-
la, Oscar Martin Hussey, In-
ga Livia Hyytinen, Eliel Ben-
jamin Häkli, Arttu Valtte-
ri Könönen, Joonas Geor-
gi Johannes Laitinen, Linus 
Ossian Lambacka, Urho Kal-
le Lasarus Niemelä, Eevi Tyy-
ni Tuulikki Niittyviita, Saara 
Fanni Elina Ollikainen, Emi-
lia Johanna Rajakangas, Ee-
vi Helmi Katariina Riikonen, 
Aatos Eevert Ruuttunen, 
Jooa Eewert Slunga.
Tuira: Ada Viivi Maria Kaa-
rela, Jasmin Eerika Ama Ka-
maru-Deen, Sofia Isabella 

Elämän polku
Lotvonen, Saana Kerttu Ka-
tariina Marttila, Pinja Kang-
liang Niinimäki, Kim Kristian 
Rantakari, Leo Aleksanteri 
Ruonala, Eetu Oliver Suikki, 
Jenny Aurora Vierimaa.
Oulujoki: Eeli Joakim Höyh-
tyä, Mikael Unto Hermanni 
Keränen, Ella-Sofia Kämä-
räinen, Viivi Isabella Metto-
vaara, Jasmin Tuulikki Mä-
kelä, Aleksi Johannes Paak-
konen, Kuutti Antero Rita-
korpi, Lyydia Hellin Elisa-
beth Räihä, Patrik Unto Oli-
ver Selenius, Sampo Mika 
Tapani Vikstedt.

Vihityt
Tuomiokirkko: Harri Tapio 
Kujala ja Outi Sofia Nivakos-
ki, Juho Kaarlo Matias Yrjä-
mä ja Janita Henna Johan-
na Tainio.
Karjasilta: Jani Tapani Kris-
tian Valjus ja Sanna Maarit 
Pelkonen, Lauri Aleksi Kok-

konen ja Päivi Eliisa Peltola, 
Mika Henrik Kakko ja Jenni 
Emilia Kortesoja, Mikko Ee-
rik Enbuska ja Tuula Tellervo 
Pelttari, Pauli Kullervo Junt-
ti ja Piia Eveliina Lapinkan-
gas, Tatu Matias Rytkönen ja 
Veera Riina Elina Hukkanen, 
Mika Olavi Pitkänen ja Sanna 
Maarit Lähtevänoja.
Tuira: Antti Petteri Hieta-
nen ja Susanna Meritta Koi-
vumäki, Janne Markus Toi-
vanen ja Salla-Maarit Sara-
järvi, Sami Juhani Nieminen 
ja Hanna-Mari Pauliina Vir-
rankari, Seppo Matti Tapio 
Suomio ja Marja-Liisa Paju-
nen, Erkki Pekka Hedman 
ja Maarit Hannele Kangas-
salmi.
Oulujoki: Keijo Antero Koi-
vumaa ja Hanna-Maria Ke-
ränen, Markus Juhani Ver-
kasalo ja Hanna Maarit Ca-
jan, Mikko Juhani Marjala ja 
Niina Katri Johanna Uurtio, 
Tero Tapani Venäläinen ja

Hartaushetkiä

Raamattupiiri 
Torstaisin klo 12.30, Tuiran kirkossa. 

Kokoonnumme tilassa nimeltä Sumppu. Vetäjänä 
toimii pastori Riitta Louhelainen p. 040 5850 818.

Susanna Katariina Alaluu-
sua, Ville Kalervo Lehtonie-
mi ja Sanna Maarika Saasta-
moinen, Jami Jarkko Juha-
ni Järviö ja Kaisa Maria Te-
ronen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Niilo Jussi-
la 88, Martti Mikael Kujan-
pää 86, Timo Pekka Mattlar 
48, Armi Iida Mirjam Oja s. 
Helkkola 89.
Karjasilta: Asko Olavi Heis-
ka 76, Helvi Hannele Karls-
son s. Karppinen 86, Sirkka 
Paula Keinänen s. Hjulberg 
86, Hilja Maiju Sofia Korho-
nen 94, Rauno Tapani Niska-
nen 47, Lyyli Inkeri Sihvo s. 
Laurila 84.
Tuira: Aurora Annabella Kor-
honen 5.
Oulujoki: Taisto Ilmari Kääriä 
62, Tyyne Taimi Orvokki Tuo-
hino 83.
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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.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

vapailla 18.–25.9. 
Seurakunnan asioissa 

yhteys kanttori 
Kaisamarja Stöckelliin 

040 7430 381.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhoryhmät kokoon-
tuvat: Ma klo 9.30 5a, klo 
12.30 3v, ti klo 9.30 4v, klo 
12.30 sisarusryhmä A, ke klo 
9.30 5b ja to klo 9.30 sisarus-
ryhmä B. Ryhmät kokoontu-
vat Lukkarinkankaan kerho-
huoneella.
Lapsiparkki aloittaa uute-
na toimintana perjantai-
sin klo 9–12 kerhohuoneel-
la, 3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma-
to) Silja p. 043 2111 916, jotta 
mahdollisimman moni pääsi-
si osalliseksi lapsiparkkipäi-
västä. 
Kokkikerho kokoontuu vuo-
roviikoin ke 21.9. klo 12.30 
ryhmä B. 
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin srk-talolla klo 10. 
Rukouspiiri kokoontuu tors-
taisin klo 10.30 parillisina 
viikkoina Lehtosaarella ja pa-
rittomina viikkoina Helli Ee-
ronkedolla.
Ystävyyden talo pe 16.9 klo 
10 srk-talolla.
Friday Club pe 16.9. klo 18–
20 srk-talolla 0.–6.-luokan 
oppilaille. Toimintapisteitä, 
Raamattuopetus, nyyttärit, 
musiikkia ja muuta actionia. 
Saat tuoda nyyttäripöytään 
jotain syötävää.
Sanan ja sävelten iltapäi-
vä kaikenikäisille su 18.9. klo 
16–17.30 Korsuhovilla. Muka-
na Jaakko Tuisku.
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 18 kirkossa, toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Juha Pöykkö.
Partio: Nyt tarjolla toimintaa 

10–13-vuotiaille pojille! Met-
sähanhet kokoontuvat joka 
toinen tiistai srk-talolla! Seu-
raava kokoontuminen ti 27.9. 
klo 15, johtajana Make Kor-
honen Limingasta. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 21.9. klo 14.
Kuoron harjoitukset ke 21.9. 
klo 18.30 srk-talolla.
Seurakuntailta to 22.9. klo 
18 kirkon lehterillä.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 045 
6381 973. 
Tulossa: Su 25.9. messu kir-
kossa, toimittaa Olavi Pa-
lovaara, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
Rakas risti -tapahtuma. Lu-
vassa risti-aiheinen näytte-
ly sekä sanoja ja virsiä ristin 
ääreltä. Olisiko sinulla ristiä 
taikka ristejä, joita voisit tuo-
da mukaan näyttelyyn? Aja-
tukset ja toivevirretkin ovat 
sallittuja! 
Rauhanyhdistys: Pe 16.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk. 
Sivula, 7.–8.-lk. S&A Viinik-
ka ja nuortenilta Myllynen. 
La 17.9. klo 12 sadonkorjuu 
myyjäiset ry:llä. Su 18.9. klo 
12 pyhäkoulu I Nikula, II A&J 
Anttila, III Nikola ja klo 15.30 
seurat Lumilyhdyssä. Päivä-
kerho ry:llä ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 21.9. klo 19 ompeluseurat 
Koivulalla.
Kastettu: Topi Paavo Jalma-
ri Kauppi.
Kuollut: Aino Valpuri Pehko-
nen 85.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14
 
Kirkkoherranvirasto 
(08) 387 172
 
Srk-talo 
(08) 387 395
 
Kerhohuone
(08) 387 512

Lumijoen pappi-
na aloitti syyskuun 
alusta Jaakko 
Tuisku. Hän on 
kirkkoherran 
sijaisena puolen 
vuoden ajan.

Kirkkokuoro to 15.9. klo 
18.30 poikkeuksellisesti kou-
lulla.
Raamattu- ja rukousilta ti 
20.9. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.

Päiväpiiri ke 21.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 22.9. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro to 22.9. klo 
18.30 srk-salissa.

Virsikirkossa 
vieraita Kuusamosta
Kuusamon veteraanikuoro vierailee Hailuodossa to 22.9. 
Vietämme iltapäivällä yhteistä virsikirkkoa klo 14.
Kahvitarjoilu kirkon jälkeen srk-salissa.

Venäläisvangit 
liikuttuvat suomalaisten 
lahjasta. Villasukat 
ovat tarpeen, kun 
pakkotyötä tehdään 
viidenkymmenen asteen 
pakkasessa. 

Kun koneet jo hyytyvät, ih-
miset jatkavat. Tämä on 
todellisuutta jopa yli vii-
denkymmenen asteen 

pakkasilla Siperian metsätyö-
mailla, jossa vangit tekevät töitä 
tauotta päivä- ja yövuorossa. 

Näille ”Jumalan selän takana 
oleville” ihmisille on vienyt viestiä 
rikollisiakin rakastavasta Kristuk-
sesta Hämeenlinna-Vanajan seu-
rakunnan pappi Yrjö Niemi. 

Niemi kävi Siperiassa ensim-
mäisen kerran 1990-luvun alus-
sa. Kokemus mullisti miehen elä-
män. 

Niemessä syttyi palo päästä 
auttamaan vankeja. Hän mietti, 
miten pääsisi julistamaan heille 
evankeliumia. 

Niemi oli valmis hyppäämään 
tuntemattomaan, Siperiaan mat-
kaavaan kaukaiseen, kylmään ju-
naan.

Kempeleestä villasukkia Siperiaan

Yrjö Niemi tunnetaan Siperiassa hyvin. Vangit odottavat hänen vierailuaan innolla. 

miten joku voi 
välittää minusta?
Kuin ihmeen kaupalla Yrjö Nie-
mi sai venäläisviranomaisilta py-
syvän luvan tehdä vankilatyötä 
Siperiassa. Lupa on ainutlaatui-
nen, sillä yhdelläkään muulla ul-
komaalaisella työntekijällä ei ole 
enää pääsyä alueen vankiloihin. 

Hyvin pian Siperiassa Nie-
mi huomasi vankien aineellisen 
puutteen. Jo vuosien ajan hän on 
vienyt Suomesta lämpimiä villa-
sukkia Siperiaan. Pienellä eleellä 
on ollut hämmästyttävän suuri 
vaikutus lahjojen saajiin. 

– Paksut sukat lämmittävät 

vankeja, kun he tekevät yli vii-
denkymmenen asteen pakkases-
sa ulkotöitä, Niemi kertoo.

Eräs miesvanki ihmetteli kyyne-
leet silmissä, miten joku ihminen 
kaukaa Suomesta voi välittää hä-
nestä, vangista, joka on tehnyt ko-
ko elämänsä vain pelkkää pahaa. 

Naisten keskuudessa 
hätä on suurin
Yrjö Niemen matkat Siperiaan 
ovat tuttuja Kempeleen seura-
kunnan kutojapiirille. Naisten 
puikot heiluvat vankien hyväksi.

Ryhmässä kuultiin vastikään 
Yrjö Niemen tuoreita terveisiä 

kutojille: Niemi vierailee yhteen-
sä kahdeksalla vankileirillä, jois-
ta yksi on naisleiri. 

Niemen mukaan vangeilta tu-
lee paljon kiitoskirjeitä. Yksi heis-
tä kertoo sukkien auttaneen hän-
tä uskontielle.

Venäjän miesvankilat ovat 
täynnä traagisia elämänkohtaloi-
ta, mutta Niemen mukaan nais-
vankiloissa hätä on kaikkein suu-
rin.

– Naisilla on huoli ennen kaik-
kea lapsista. He eivät usein tiedä, 
mihin lapset ovat joutuneet. Nais-
vangeista monikaan ei ole paatu-
nut rikollinen, vaan he ovat esi-

merkiksi varastaneet ruokaa näl-
käänsä, Niemi kertoo kirjeessään. 

– Jokainen heistä tarvitsisi ki-
peästi sielunhoitoa, Niemi kirjoit-
taa.

mARJA BLOmSTER

Myös Rauhan Tervehdyksen lukijat 
voivat osallistua Siperian vankiloihin 
lahjoitettavien sukkien kutomiseen. 
Yrjö Niemi toivoo, että sukat olisivat 
pitkävartisia, iloisen värikkäitä 
ja niissä olisi kestävät kantapäät. 
Sukkien yleinen koko on 39.  Valmiit 
sukat voi toimittaa virka-aikana 
Kempeleen seurakuntaan, Tiilitie 1.

Kempeleen maanantai-illan kutojapiirin ovat uudetkin tulokkaat tervetulleita. 
Etualalla vasemmalla on ryhmän vetäjä Kerttu Hannila.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset torstaisin klo 
17–18 srk-keskuksessa. Uu-
sia laulajia otetaan to 15.9. 
klo 16.30 lähtien. Tieduste-
lut, kuoronjohtaja Kaisa Säk-
kinen p. 040 5818 974, kaisa.
sakkinen@evl.fi
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron syyskausi alkaa to 
15.9. klo 18.30 srk-keskukses-
sa. Harjoitukset torstaisin klo 
18.30–20.30. Kuoroon ote-
taan uusia laulajia koelau-
lun kautta. Kuorolaisilla on 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen äänenmuodostuksen 
opiskeluun laulupedagogi 
Maija Laurin johdolla. Har-
joitusten ajaksi järjestetään 
tarvittaessa lastenhoito. Tie-
dustelut, kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi. 
Rukouspiiri to 15.9. ja to 
22.9. klo 18 Puttaan Tuvalla 
(Kirkkotie 10 C).

Seurakuntakerho ma 19.9. 
klo 13, Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana kanttori Kai-
sa Säkkinen, ke 21.9. klo 13 
Kellon srk-kodissa ja to 22.9. 
klo 13 srk-keskuksessa.
Lähetysseurat ma 19.9. klo 
17 Marja-Liisa ja Arvo Alape-
rällä, Välitie 16,
puhujina Pekka Välitalo ja Sa-
mi Puolitaival, kant-
torina Kaisa Säk-
kinen.
Omaishoitaji-
en vertaistuki-
ryhmä ti 20.9. 
klo 13 srk-kes-
kuksen neuvot-
teluhuoneessa. 
Juttukahvila 
kaikenikäisille to 
22.9. klo 13 Martin-
niemen srk-kodilla, kanttori 
Kaisa Säkkinen. Kuljetuspyyn-
nöt ma klo 9–11 diakoniatoi-
mistoon p. (08) 5472 636.
Lähetyspiiri alkaa ti 20.9. klo 
13 Puttaan Tuvalla ja kokoon-
tuu joka toinen tiistai parilli-
sella viikolla.
Vapaaehtoisten ilta ti 20.9. 
klo 17.30 Puttaan Tuvalla. Ju-
malan sylissä. Mukana diako-
ni Salme Kinnunen Tyrnävältä 
ja Johanna Kerola. Ilm. 16.9. 
mennessä p. 045 1393 993.
Kätevät kädet -ryhmä ti 
20.9. klo 12–14 Puttaan Tu-
valla, järjestää Yhdessä Yh-
distys ry (tied. Marjatta Ka-
mula p. 040 8184 838) ja Hau-
kiputaan seurakunta. 
Urkuvartti ke 21.9 klo 12.15 
srk-keskuksen isossa salissa, 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-ta-
lolla. Omat puikot mukaan. 
Nuttukerho ottaa vastaan 
lankalahjoituksia (myös ke-
rien loppuja), voit tuoda nii-
tä kerhoon tai kirkkoherran-
virastoon lähetyssihteerille.
Askeleet pe 16.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 18.9. klo 16 kirkossa.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11: perjantaisin Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Keskiviikkoisin Keskustan 
srk-talolla. Keskiviikkoisin ja 
torstaisin Vanhassa pappilas-
sa. Tiistaisin ja keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Perhepäivähoita-
jien ja hoitolasten ryh-
mä maanantai-
sin Keskustan 
srk-talolla ja 
perjantaisin 
Kokkokan-
kaalla. 
Eläkeläis-
ten piirit: 
Päiväpiiri 
ke 21.9. klo 
12 Kokkokan-
kaan srk-kes-
kuksessa. Seura-
kuntapiiri to 22.9. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Vieraana on saamelaissyntyi-
nen toimittaja, kirjailija Rita 
Magga-Kumpulainen. Hän 
kertoo lapsuudestaan suur-
perheessä erämaan keskellä.
Kirkkokuoro ke 21.9. klo 18 

Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 22.9. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 22.9. klo 

18.30 Kirkonkylän srk-
kodissa.

Varhaisnuor-
ten kuoro 
to klo 16–
16.45 Kir-
konkylän 
srk-kodis-
sa ja pe klo 
15–16 Kok-

kokankaan 
srk-keskuk-

sessa.
Mukulakuoroon 

ja Varhaisnuorten 
kuoroon mahtuu vielä mu-
kaan! Lisätietoja Marjolta p. 
040 7790 337.
Limingan rovastikunnan 
miesten eräretki Puolangal-
le 3.–4.10. Retki on tarkoitet-
tu yksinäisille erähenkisille 

miehille. Tiedustelut diakoni 
Arvo Yrjölä p. 040 7707 431.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkikerho maanantaisin 
klo 17–18.30 ja Puuhakerho 
7–11-vuotiaille tiistaisin klo 
17–18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Heppakerho 
8–10-vuotiaille maanantaisin 
klo 17.30–18.30 ja Kokkaileva 
teemakerho keskiviikkoisin 
klo 17–18.30 Keskustan srk-
talon kerhotilassa. Leikkivä 
kokkauskerho 7–10-vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 17–18.30 ja 
Bändikerho 5.–6. -luokkalai-
sille torstaisin klo 17–19 Van-
hassa pappilassa. Bändiker-
hoon ilmoittautuminen Ar-
to Pisilälle p. 040 7790 745. 
Kansainvälinen toimintaker-
ho 3.–6. -luokkalaisille maa-

Hannu Niemelä ja Kaisa Säk-
kinen. Vapaa pääsy.
Raamattupiiri ke 21.9. ja ke 
28.9. klo 18 Puttaan Tuvassa. 
Diakonia-lähetyspiiri ma 26.9. 
klo 14.30 Kellon srk-kodilla. 
Työnhakijoiden perheretki 
Oulun Eedeniin la 1.10. Läh-
tö Linkin edestä, Herralantie 
1, klo 9.30 ja paluu n. klo 16. 

Retkimaksu aikuiset 
10 €, lapset 4–14-

v. 5 € ja alle 4 
vuotiaat ilmai-
seksi. Hintaan 
kuuluu mat-
kat, kylpylä-
lippu ja ruo-

kailu. Ilm. ja 
maksu kirppu-

tori Linkin kassalle 
16.9. mennessä. 

Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanottoaika muuttu-
nut. Taloudellisissa asioissa 
ajanvaraus: Maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 5472 636 tai käy-
mällä paikan päällä os. Kirk-
kotie 10, diakoniatoimisto. 
Perhekerhot: Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisin klo 
9.30–11, Jokelan vanhalla 
koululla perjantaisin klo 10–
11.30, kirkonkylän Wirkkulas-
sa perjantaisin klo 10–11.30, 
sekä Kellon srk-kodilla tors-
taisin klo 9.30–11. Martinnie-
men perhekerho ei kokoon-
nu pe 16.9.  
Missiokerho alakouluikäisil-
le perjantaisin klo 15 Puttaan 
Tuvalla.
Kellonkartanon toimintaa: 
Miesten lauantai 17.9., Aki 

Puttaan Tupa 
torstaisin ja 
perjantaisin 
klo 12–15. 

To 22.9. rössypottua 
4 €/ annos.

nantaisin klo 16.30–17.30 Kir-
kon huoltorakennuksen ker-
hotilassa. Liikuntakerho tiis-
taisin klo 16.30–17.30 nuori-
soseuralla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30–18 
Kirkonkylän koululla.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Syyskausi 19.9. 
alkaen.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kastetut: Lenna Alvar Luok-
kanen, Elisa Anniina Alaluu-
sua, Elna Reeta Elisabet Heik-
kinen.
Vihitty: Mikko Olavi Virta-
nen ja Hanna-Kaisa Lind-
ström.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 16.9. 
klo 18 4–5 lk: Hannula, Ryti-
tie 29. 6–8 lk: Limma, Pappi-
lanniitty 10, iltakylä Raamat-
tuluokkalaisten retki (isom-
mat) la 17.9. lähtö ry:ltä klo 
10. Laulupyhäkoulu: su 29.11. 
klo 12 ry:llä, kaikki ryhmät. 
Seurat su 18.9. klo 16 Kokko-
kankaan srk-keskus.  Murron 
rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat pe 16.9. klo 19, Saari San-
na ja Erkki, Marjakankaantie 
6. Leirikeskusilta ja seurat su 
18.9. klo 16 ry:llä.

Kirkkovaltuuston 
kokous 

maanantaina 19.9. 
klo 18.30 Martinniemen 

srk-kodissa. 
Kokouksen asialuettelo 
on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
23.9.–23.10. Kirkkoherran-
virasto on avoinna ma-pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17.

Hengellisen matkakumppanuuden 
ryhmä työikäisille 

aloittaa pe 29.9. klo 18 srk-keskuksen kappelissa. Ryhmä 
tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja rauhoittumi-
seen arkisen elämänmenon keskellä. Ryhmässä hiljenny-
tään kyselemään, kuinka Jumala vaikuttaa omassa elä-
mässä ja mikä on oman tien suunta ja tarkoitus sekä etsi-
tään matkalla olemisen voimanlähteitä. Jos olet kiinnos-
tunut ryhmästä ota yhteyttä 15.9. mennessä ryhmän ko-
koajaan Laila Rantakokkoon, p. 040 8668 319, laila.ran-
takokko@evl.fi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa 
toukokuulle 2012 saakka. Ryhmän koko max. 6 henkeä.

Paavola, Sakari Orava, Kar-
tanon kirkko su 18.9. klo 13, 
Olavi Rimpiläinen.  
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: syysmyy-
jäiset la 17.9. klo 12 ry:llä al-
kaen klo 11 ruokailulla, py-
häkoulut su 18.9 klo 12 Tu-
rusella, Huovisella, Autiolla 
ja Kupsalalla, seurat su 18.9. 
klo 17 ry:llä, Kello: Raamat-
tuluokka pe 16.9. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 16.9. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
18.9. klo 12 Leinosella ja Kive-
lällä, päiväkerho ma 19.9. klo 

17.30 ry:llä, Jokikylä: pienten 
raamattuluokka pe 16.9 klo 
17.30 ry:llä, isojen raamattu-
luokka la 17.9. Viljamaalla, 
yhteispyhäkoulu su 18.9 klo 
12 ry:llä, seurat su 18.9. klo 
16 ry:llä, päiväkerho ti 20.9. 
ja ke 21.9. klo 17.30–19 ry:llä.
Kastettu: Aaro Sigfrid Torn-
berg, Peetu Aukusti Kauppila.
Avioliittoon kuulutettu: 
Miikka Henrik Kaan ja Miia 
Maaria Alakiuttu
Kuolleet: Seppo Kalervo Su-
tela 70, Tommi Erkki Kaikko-
nen 22.

Messu 

su 18.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kir-

kossa. 
Liturgi Timo Riihimäki, 

Vesa Äärelä pitää 
tulosaarnan, avustaa 

Minna Sorvala. Kantto-
rina Marjo Irjala. 

Vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen alka-
valle toimintakaudelle. 
Lähimmäisen sunnun-

tai. Kirkkokahvit. 

Varhaisnuorten 
syysleiri Luurinmutkan 

leirikeskuksessa 21.–23.10.
Hinta 45 euroa. 

Ilmoittautumiset 
7.10. mennessä 

kirkkoherranvirastoon 
p. 5614 500.

Sanan ja 
rukouksen ilta

su 18.9. klo 17 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

Vieraana Antti Kärsämä, 
joka laulaa ja soittaa 
heprealaisia lauluja. 
Mukana pastori Vesa 
Äärelä ja Versot. Illan 

lopussa on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen 

rukoukseen ja 
keskusteluun.

w w w.sxc . hu

Kirkkovaltuuston 
kokous 
to 22.9. Luurinmutkan 
leirikeskuksessa.

Lähtö keskustan 
seurakuntatalon pihalta 
klo 17.30 linja-autolla. 
Kokouksen
pöytäkirjan 
nähtävilläolo 
26.9.–26.10. klo 9–15 
kirkkoherranviratossa 
ja kotisivuilla 
www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.

Parisuhdetyön 
vapaaehtoisten 
kokoontuminen 

ke 21.9. klo 19–20 
Kokkokankaan srk-

keskuksessa.

Tervetuloa mukaan kaikki 
asiasta kiinnostuneet! 

Lisätietoja 
Saijalta, 040 7790 375 ja 
Vesalta, 040 7790 819.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.  
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
maanantaisin 19.9 alkaen klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ateri-
an hinta 3 €.
Naisten kasvuryhmä torstai-
sin klo 14 Montin salissa
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
19.9. klo 13–14.30 Kolamä-
en kerhohuoneella, Kivitie 1. 
Syksyn aikana teemme lapsil-
le lahjapaketteja, jotka lähe-
tetään jouluksi apua tarvit-
seville lapsiperheille Tarton 
Peetrin ystävyysseurakun-
taan. Tule mukaan, olet läm-
pimästi tervetullut!
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 20.9 klo 12–13.30 Alaky-
län nuorisoseurantalolla.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ke 21.9. klo 14–15.30 Hut-

tukylän koululla.
Naisten saunailta to 29.9 
klo 18 Suvelassa. Tule viet-
tämään yhteistä aikaa sau-
noen, rentoutuen ja pientä 
iltapalaa nauttien.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–
11.30, Jäälin kappe-
lissa perjantaina 
klo 9.30–11.30
Perhekahvi-
lat Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa torstai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä  ti 20.9. 
klo 10–12 Jäälin kappelissa. 
Ryhmä ensimmäisen lapsen 
saaneille vanhemmille kahvi-
kupposen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.

Kastetut: Helmeri 
Heikki Juhani 
Viitala, Thomas 
Mikael Tuohino, 
Viljami Paavo 
Kalevi Saari, Viljami 
Matias Pyöriä. 
Saaga Elina Paso.
Vihitty: Harri 
Olavi Paso ja Taija 
Susanna Maarit 
Alatalo.

Sanan ja rukouksen avus-
tajakoulutustilaisuus Jäälin 
kappelissa to15.9 klo 18. Ter-
vetuloa!
Nuorisotyö: Musaryhmä ke 
21.9. klo 18 Jäälin kappelin 
nuorisotilassa. Uudet soitta-

jat ja laulajat tervetu-
loa!

Kitaran soiton al-
keita opetel-
laan to 22.9. klo 
16.30–18 Jäälin 
kappelin nuori-
sotilassa.

Patikkaviikonlop-
pu kerhonohjaajil-

le, isosille, yökahvila-
avustajille ja avointen ohjaa-
jille 23.–25.9.2011 Posiolla. Il-
moittautuminen viimeistään 
16.9. mennessä Meriläisen 
Sepille p. 040 743 1903.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
18.9 klo 17 rauhanyhdistys. 
Kiimingin Rauhan Sanan seu-
rat su 18.9. klo 15 Montin-sa-
lissa.

Lähetysvintti ma 19.9. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille jo-
ka toinen tiistai klo 12 pap-
pilan pihapiirin "Vintillä". 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen ti 20.9. Mukana psykolo-
gi Antti Korhonen ja vs. dia-
konissa Marika Kamps.

Kirkonkylän perhekerho 
ti 20.9. klo 9.30–11 Koti-

Pietilässä.
Tupoksen perheker-
ho pidetään ke 21.9. 
ulkoillen Tuiskun puis-
tossa klo 9.30–11.

Diakoniatyöntekijöi-
den Seurakuntakerho elä-

keläisille ke 21.9. klo 12 seu-
rakuntatalolla.
Tähdet-kuoro ke 21.9. klo 
17–19 seurakuntatalolla.
Kirkkolaulajat klo 18.30 
Rantakylän kappelilla.
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. 
diakoni Heini Karhumaa p. 
044 7521 227.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
15.9. Vanamon Olkkarissa ja 
22.9. Nurkassa klo 18. Nuor-
tenilloissa ohjelmallinen 
osuus kestää noin 1,5 tuntia 
ja sen jälkeen tarjolla teetä 
ja sympatiaa. Näytelmä-pro-
jektin harjoitukset ti 20.9. 
klo 17.30. Lisätietoja Kirsiltä 
p. 044 7521 225. Palveluryh-
mä ke 21.9. klo 15.15. Ilmoita 

tulostasi tekstiviestillä Mari-
alle p. 044 7521 236. Nuorten
gospelbändin treenit la 24.9. 
klo 14 Vanamon Olkkarissa. 
Lisätietoja Marialta. Isosleiri 
Siikajoen Törmälässä 30.9.–
2.10. Ilmoittaudu Kirsille 
20.9. mennessä.
Varhaisnuorisotyö: Kerhoja: 
Seurakunnan varhaisnuor-
ten kerhot ovat sekakerho-
ja, joissa tehdään kaikenlais-
ta kivaa, mm. askarrellaan, 
leivotaan, leikitään ja pela-
taan. Kaiken maailman ker-
hossa painopisteenä on lähe-
tys ja kansainvälisyys. Kerhot 
ovat maksuttomia. Tiedus-
telut Maria Matilainen 044 
7521 236. Kerhonurkka Nuo-
risonurkassa srk-talolla ma 
klo 18.–19.30 isot 3.–5.-lk. Ti 
klo 16.–17.30 pienet eskari-2.
lk. Olkkari-kerho Vanamon 
Olkkarissa (2.krs) to klo 16.–
17.30 eskari-3.lk. Kaiken maa-
ilman kerho Lähetysvintillä ti 
klo 15.–16.30 3.–5.-lk.
Partio: 15.9. Tupoksen Pii-
samit ja Variksenmarjat 
(10–14-vuotiaat tytöt ja po-

jat) aloittavat toimintansa Tu-
poksen yhtenäiskoulun van-
hassa teknistentöiden luo-
kassa klo 16–17.30. Vanhat ja 
uuden partiolaiset tervetu-
loa. ROVER 11, yli 13-vuotiai-
den nuorten reissu Hossaan 
16.–18.9. Alustava hinta 40 €, 
(sisältää linja-autokuljetuk-
sen). Ilmoittautuminen Ma-
kelle tekstiviestillä 13.9. men-
nessä. Kerro nimi, ikä, melot-
ko ja kenen kanssa, monesko 
Rover. Muodostakaa kolmen-
hengen kanoottikunta. Voi 

Lähetystyön terveisiä
Haukiputaan lähetysjuhlat olivat monella tavalla 
onnistuneet. Saimme kuunnella monenlaista 
mieliinpainuvaa ohjelmaa ja lisäksi myyntipöytämme 
tuotti lähetykselle mukavasti.
Ahkerien vapaaehtoisten tekemät monenlaiset 
käsityöt menivät hyvin kaupaksi. Kiitos tekijöille.

Lähetyspiiri Montin salissa aloittaa ti. 13.9. kello 
12.30. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet piiriläiset. 

Syksyn aikana on monenlaisia lähetystapahtumia, 
joissa tarvitsemme työntekijöitä. Ota yhteyttä 
lähetyssihteeriin jos haluat tietää tarkemmin 
seurakuntamme lähetystyöstä ja nimikkokohteista.
Seurakunnan lähetystyöstö löytyy tietoa kotisivulta. 
Päivitämme tiedot ajanmukaisiksi.

Anna rakkauden tekojen olla todistamassa 
Kristuksesta siellä, missä häntä ei tunneta.
Anna meidän palvella omilla lahjoillamme 
ja ruouksillamme sinun valtakunnassasi.

Kiimingin seurakunnan lähetyssihteeri 
TERTTU RAUTIAINEN-mULARI

Juttunurkka 
alkaen ma 19.9. 
klo 10–13 Jäälin 

kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaus-

paikka.

Kirkko-
herranvirasto ja 
muut toimistot 
suljettu 22.9.

Tule kokemaan voimakas elämys!

Via dolorosa -näytelmä 
Limingassa pääsiäisenä 2012

Pohjois-Suomen ensimmäiseen kokoillan raamatun 
mukaiseen vaellusnäytelmään etsitään nyt 
roolihenkilöitä. Näytelmään tarvitaan noin sata 
henkilöä. Tule rohkeasti mukaan. Kaikki ovat tässä 
kärsimystien vaelluksessa amatöörejä.

Ilmoittautumistilaisuus näytelmän rooleihin on 
torstaina 22. päivänä syyskuuta kello 18–20 Limingan 
seurakuntatalossa. Mikäli et pääse tilaisuuteen, 
voit ilmoittautua puhelimitse yhdistyksen sihteerille 
040 5398 473 tai puheenjohtajalle 050 4643 225.

Vaellusnäytelmän käsikirjoitus ja ohjaus: 
draamaohjaaja Helena Tornberg.

Hengellinen teatteriyhdistys Via dolorosa -Liminka Ry

S anna Tu r u n e n

myös patikoida. Lisätietoja ja 
retkikirje www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Nuortenilta 
pe 16.9 klo 18.30 Sanna ja Ti-
mo Savikoskella ja raamattu-
luokka (7–8) ry:llä. Raamattu-
luokka (5–6) la 17.9 klo 18.30 
ry:llä.Pyhäkoulut su 18.9 klo 
11.30 ja seurat klo 14 Niitty-
pirtin palvelutalolla sekä klo 
17 ja 18.30 seurat ry:llä.
Kastettu: Noel Simo Oliver 
Karvonen, Eeli Joel Pirinen, 
Aake Johan Kristian Räihä.
Vihitty: Mikko Tapani Sillan-
pää ja Maiju Susanna Parta-
nen, Teemu Sakari Vaaranie-
mi ja Mari Helena Ryynänen, 
Matti Kullervo Kortetjärvi ja 
Marika Hannele Lepistö, Tatu 
Samuli Laurell ja Lotta Päivik-
ki Guttorm.
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Varhais-
nuorten kerhot 
alkavat viikoilla 

37–38. 

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.9.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Pyhäkoulut su 18.9. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. Ter-
vetuloa!
Kyläkamarin lauluhetki ke 
21.9. klo 12–13 pappilassa, 
Pappilantie 28. Tervetuloa 
uudet ja tutut laulajat! 
Hartaus ke 21.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Lähetysilta ke 21.9. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2.
Seurakuntakerho to 22.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, Riit-
ta Markus-Wikstedt
Perhekerho Repussa ja Sa-
lonpään ry:llä keskiviikkoi-
sin klo 9.30–11 ja Parkkiker-
ho perhepäivähoidon väelle 
Vattukujalla keskiviikkoisin 
klo 9–10.30. TERVETULOA!
Varkkareiden ja nuoriso-
työn toimintaa syksyllä 
2011. Viikkotoiminta: Maa-
nantaisin Varkkari-avoimet 
alakouluikäisille Repussa klo 
14.30–17 ja Nuorten avoimet 
ovet Repussa klo 17–20. Avoi-
missa ovissa välipalaa, pelai-
lua, ajanviettoa, jutustelua, 

hartaus. Koulupastoripäi-
vystys yläasteella torstaisin 
10.30–12.15 ja lukiolla keski-
viikkoisin 10–12. Perjantaisin 
Reppuillat yläkouluikäisille ja 
vanhemmille nuorille klo 18-
23. Varkkareiden kerhot al-
kavat viikolla 37. Niistä on 
jaettu tiedote koulujen kaut-
ta ja kerhot kokoontumisai-
koineen löytyvät myös net-
tisivuiltamme. Muuta tomin-
taa: Varkkareiden syysloma-

leiri Umpimähkässä on tulos-
sa 25.–27.10. Siihen ilmoittau-
tuminen on lokakuun alusta 
alkaen. Isoskoulutukseen eh-
tii vielä ilmoittautua 16.9. as-
ti. Koulutuksen ensimmäinen 
osa on leiri Umpimähkässä 
23.–25.9.  Lisätiedot varkka-
työn ja nuorisotyön toimin-
nasta saat nuorisotyönohjaa-
jilta. Yhteystiedot netissä ou-
lunsalonseurakunta.fi ja face-
bookissa fanisivu oulunsalon 

Oulunsalon seurakunnan vapaaehtoistehtävissä 
ja Yhteisvastuukerääjinä 2011 toimineille 

retki Kalajoelle
tiistaina 20.9. 

Omavastuu 10€, johon sisältyy bussikuljetus, 
tulokahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.  

Omaishoitajien ryhmä to 
15.9. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Hartaus ja ehtoollinen to 
15.9. klo 14 Vire kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri  ti 20.9. klo 12 rukoushuo-
neella. Kuvan teologia, Jouni 
Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
20.9. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Keskipäivänkerho 
ke 21.9. klo 11.30 
seurakuntatalos-
sa. Kuvan teolo-
gia, Jouni Heik-
kinen. 
Rukouspiiri ke 
21.9. klo 17.45 srk-
talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 22.9. klo 11 kappe-
lissa. Kuvan teologia, Jouni 
Heikkinen. 
Kuorot: Ke 21.9. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä joka toinen tor-
stai klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella (parilliset vii-
kot). 
Varhaisnuoret: Kerhot alka-
vat viikoilla 37–38. 

Nuoret/rippikoululaiset: Ti 
20.9. klo 18–19.30 isoskoulu-
tus Koortilassa. To 22.9. klo 
11–12.15 koulupastoripäivys-
tys yläkoululla ja lukiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiirin 
syyskauden aloitus ti 20.9. 
klo 12, Jouni Heikkinen. Per-
hekerho to 22.9. klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 15.9. klo 19 ompelu-

seurat ry:llä. Pe 16.9. klo 
19 yhteinen sisarilta 

Laitasaaren ry:llä. 
La 17.9. klo 19 raa-
mattuluokka 4–6-
lk Ermo ja Kati Ti-
hisellä ja raamattu-

luokka-iltakylä 7–8-
lk Kari ja Hilkka Tiiro-

lalla. Klo 19 nuorten il-
ta Koortilassa. Su 18.9. klo 12 
pyhäkoulut: Anttila Tihinen, 
Pälli Parviainen, kirkonkylä 
P&J Toljamo, Korivaara Meh-
tälä, Suokylä J. Räisänen. Klo 
17 seurakuntailta ry:llä. Ma 
19.9. klo 17.30 ja 18.30 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 20.9. klo 13 
lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 16.9. klo 19 yhteinen 
sisarilta ry:llä. La 17.9. klo 19 
veljesilta Männikön mökil-
lä, lähtö ry:ltä klo 13.30. Klo 
19 raamattuluokka 7–8-lk K. 
Tiirola, Muhos ja nuorten il-
ta Koortilassa. Su 18.9. klo 12 
pyhäkoulut:  Hyrkki Luokka-
nen, Päivärinteentie 623, Lai-
tasaari Ervasti, Päivärinteen-
tie 229, Huovila Kakko, Mä-

Omaishoitajien vertaistukiryhmä
kokoontuu seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2) 

kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12.

Syksyn 2011 ryhmän kokoontumisajat:
 3.10., 7.11., 12.12.

Kahvitarjoilua ja keskustelua. Ryhmässä mukana 
diakonissa Päivi Pulkkinen ja vs. PEM Hanna Siltakoski

Ryhmä on avoin kaikille omaishoitajille, tervetuloa 
tutut ja uudet ryhmäläiset.

Tänä vuonna 2011

70-vuotta täyttävien oulunsalolaisten
syntymäpäiväjuhla sunnuntaina 25.9.

Messu kirkossa klo 10
ja sen jälkeen juhla seurakuntatalolla

Lounas ja kakkukahvit

Olet lämpimästi tervetullut puolisosi ja ystäväsi kanssa
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 19.9. mennessä 

kirkkoherranvirastoon p. 5142700

Seurakunnan diakoniatyö

Musiikkikerho alkaa! 
Tervetuloa soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneet 
alakoululaiset Reppuun keskiviikkoisin klo 15–16. 
Ensimmäinen kokoontuminen 14.9. 

Lauluryhmä Uuteen Ääneen otetaan uusia laulajia kaikkiin ääniin. 
Ohjelmisto koostuu monipuolisesti hengellisen musiikin tyylilajeis-
ta gospelista gregoriaaniseen lauluun ja tavoitteena on rikastuttaa 
oman seurakunnan musiikkielämää. Pääsyvaatimuksena auttava 
nuotinlukutaito. Harjoitukset torstaisin klo 18 srk-talolla.

Lisätietoja Taru Pistolta (taru.pisto(at)evl.fi tai p. 044 7453849).

Syksyn 2011 partioryhmät
Maanantaisin parillisina viikkoina klo 18–20 tarpojat     
Tiistaisin parittomina viikkoina klo 18–20 seikkailijat          
Keskiviikkoisin klo 18–19   sudenpentulauma  
Torstaisin klo 18–19   sudenpentulauma  
Torstaisin klo 18–19                              esisudenpentulauma

Lisätietoja lpkj Katja Kilpua p. 040 5543 798

seurakunnan nuoret. 
Kirkonkylän ry: Espoon ry:n 
myyjäiset la 17.9. klo 16.  Raa-
mattuluokka I  su 18.9. klo 12 
ry, raamattuluokka II Kylän-
puoli ja Keskikylä ry, Karhuo-
ja; Jouko Koskelo  klo 17 radi-
ointiseurat ry, Jaakko Kalta-
kari, Timo Määttä. Nuortenil-
ta Oulun ry:llä la 24.9. klo 18  
Salonpään ry:  Seurat su 
18.9. klo 16 ry Erkki Alasaare-
la, Erkki Vähäsöyrinki. Kodi-

nilta la 24.9. klo 18 ry:llä, 
alustus Sami Pikkuaho.
Kastettu: Juli Ella Marjaana 
Keränen, Joonas Viljami Vat-
tula, Eetu Toivo Viljami Karja-
lainen, Aino Ellen Julkunen, 
Elea Judith Pakarinen, Luu-
kas Mikael Haukipuro, Rilla 
Lotta Claudia Drees.
Vihitty:  Toni Rainer Holap-
pa ja Sanna Kristiina Tolo-
nen, Antti Eemeli Kinnunen 
ja Candace Kay Stewart.

w w w.sxc . hu /  Ro g e r  K i r by

kelänkuja 12. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 20.9. klo 13 laulu-
seurakerho. Klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä. 

Kastettu: Lukas Mikael Jaak-
ko Hepola, Aimo Eevert-
ti Raappana, Judith Olivia 
Heikkala, Otso Matias Meh-

tälä. 
Vihitty: Olli Matias Viljami 
Heikkinen ja Hannemari An-
nikki Salmi.
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kestilän ja Rantsilan perhe-
kerhoihin toivotaan lahjoi-
tuksena ehjiä ja siistejä le-
luja ja pelejä. Yhteydenotot 
diakonissa Eeva-Liisa Kekko-
nen p. 0207 109 733.

KeSTiLä
Kirkkokuoro to 15.9. klo 19 
srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 16.9. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 16.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 18.9. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Ystävänkammari ke 21.9. klo 
10 kerhokodissa.
Rivinperän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 21.9. 
klo 13 Pihlajistoon.
Lähetyskahvila tasauspäi-
vän hyväksi ke 21.9. klo 18 
srk-kodissa, mukana lähetti 
Venla Kurki. 
Ompeluseurat pe 23.9. klo 
19 ry:llä.
Maaseutuvä-
en kirkkopy-
hä su 25.9. 
alk. klo 10 
messulla 
kirkossa, 
ruokailu 
ja ohjel-
maa srk-
kodissa.
Kerhot: Päi-
väkerho to klo 
11, varhaisnuoret ti klo 
15 ja perhekerho ke 28.9. klo 
10 kerhokodissa. 
Kuollut: Katri Paaso e Jylhän-
niska s. Karjalainen 85.

PiiPPOLa
Veteraanikuoro to 15.9. klo 
11 srk-kodissa.
Lähetystilaisuus Piippolas-
sa to 22.9. klo 18.30 Hannu ja 
Arja Hyvärisellä Lassilassa. Ni-
mikkolähetti Venla Kurki vie-

railee. 
Varhaisnuoret ti klo 

16 srk-kodissa.

PuLKKiLa
Seurakuntaker-
ho to 15.9. klo 12 
srk-talossa. 
Kirkkokuoro to 
15.9. klo 13.30 srk-

talossa. 
Raamattuluokka pe 

16.9. ja pe 23.9. klo 19 
ry:llä.
Seurat la 17.9. klo 19.30 ry:llä.
Pyhäkoulu su 18.9. klo 11 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 18.9. klo 

14 vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 19.9. klo 17 
srk-talossa. 
Israel-ilta ke 21.9. klo 19 srk-
talossa. Israelin ystävät sekä 
lauluryhmä Jedidot Raahes-
ta, Timo Hakkarainen ja Mer-
ja Jyrkkä.
Ehtoollishartaus pe 23.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.  
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 19.9. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Kuollut: Niilo Sakari Jäyk-
kä 59. 

PyHänTä
Hartaus to 15.9. klo 10 Nes-
torissa. 
Kirkonkylän diakoniailta to 
15.9. klo 18 grillikodalla.
Syysseurat la 17.9. – su 18.9. 

La klo 18 ry:llä puheenvuo-
ro aiheesta Valinnan paikka. 
Seurat su klo 13 ry:llä ja mes-
su klo 18 kirkossa. 
Tavastkengän diakoniapiiri 
ti 20.9. klo 11 Eeva ja Samu-
li Yrjänällä.
Herättäjän seurat ti 20.9. klo 
13 Nestorissa. 
Lauluseurat ke 21.9. klo 
18.30 M. Kamulalla.
Sadonkorjuujuhla to 22.9. 
klo 13 Nestorissa. 
Hartaus to 22.9. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
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 10, 
varhaisnuoret to klo 14.30 ja 
perhekerho ti 27.9. klo 10 srk-
talon kerhotilassa. Puuhaker-
ho ti klo 12.15 ja to klo 11.15 
koululla. 

Nuttuilta to 15.9. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Hartaus pe 16.9. klo 13.30 Le-
polassa.
Seurakuntakerho ti 20.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talolla.
Raamattuluento to 22.9 klo 
18.30–20 Temmeksen srk-ta-
lolla. Aiheena Vanhan Testa-
mentin naisista Hanna – Juma-
lan lahja. Luennoitsijana kou-
luneuvos Raili Kemppainen.
Kirkkovaltuuston kokous 
pidetään Temmeksen srk-ta-
lolla ma 26.9. klo 18. Koko-
uksen asialista on nähtävillä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla viikon ajan ennen 
kokousta. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja on yleises-
ti nähtävillä kirkkoherranvi-
rastossa viraston aukioloai-
koina 30.9.–30.10. sekä seu-

rakunnan kotisivuilla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoron harjoitus kes-
kiviikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Lapsikuoron harjoitukset 
alkavat to 15.9. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla jatkuen 
viikoittain. Kuoro on tarkoi-
tettu ala-asteikäisille tytöille 
ja pojille. Tiedustelut kantto-

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus
Kiinnostaako vapaaehtoistyö, mutta tarvitset 
koulutusta? Nyt on mahdollisuus korjata tilanne. 
Tyrnävän seurakunta, kunta ja Vares-keskus 
järjestävät yhteisen 16 tuntia kestävän vapaaehtois-
toiminnan peruskoulutuksen syys-lokakuussa 2011.

Koulutuspäivät: 
 pe 30.9. klo 16.30–20.30
 la 1.10. klo 9.30–15.30
 la 8.10. klo 9.30–15.30
 viikolla 40 tutustuminen yhteisesti sovittuun 
 toimintayksikköön.
Koulutuspaikka: 
Tyrnävän seurakuntatalo, Mankilantie 1.
Kouluttajat: 
Elsa Väyrynen vapaaehtoistoimija Vares-keskus, 
Sirpa Pihlajaniemi sairaanhoitaja Tyrnävän kunta, 
Salme Kinnunen sosionomi-diakoni Tyrnävän seurakunta.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuspäivinä 
tarjotaan osallistujille kahvit ja ruuat.

Mukaan otetaan max. 14 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset 21.9. mennessä 
Salme Kinnuselle, p. 044 7372 631.

Nuorten palveluryhmä ”NuoPa”
aloittaa syksyn toiminnan keskiviikkona 21.9. klo 15 
Tyrnävän srk-talon takkahuoneella 

Tarkoituksena on kokoontua kahden viikon välein aut-
tamaan ja ulkoiluttamaan tyrnäväläisiä ikäihmisiä ja 
olemaan mukana diakoniatyön eri tapahtumissa. Pal-
veluryhmässä toimimisesta ei makseta palkkaa, mutta 
jos on mukana aktiivisesti ensi kevääseen asti, niin seu-
rakunta kustantaa palveluryhmälle viikonloppuretken. 
Palveluryhmässä mukana olosta saa halutessaan myös 
todistuksen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Salmelle, 
p. 044 7372 631 tai sähköpostiin salme.kinnunen@evl.fi.

Siikalatvan 
seurakuntakerhot
Aloituspäivä to 22.9. Kestilän seurakuntakodissa. 
Ruokailu klo 11, lähtökahvit klo 13.30.   
Yhteiskyyditys:
klo 9.45 Rantsila, Rauhala
klo 10.15 Pulkkilan srk-talo
klo 10.30 Piippolan kirkon parkkipaikka
klo 10.30 Pyhännän srk-talo
Ilmoittautumiset ma 19.9. mennessä diakonissoille: 
Kirsti Hakkarainen p. 020 7109 853, Eeva-Liisa Kek-
konen p. 020 7109 733, Mervi Karttunen p. 020 7109 
856 tai kirkkoherranvirastoon p. 020 7109 860.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 15.9. 
klo 13 Rauhalassa.
Elomyyjäiset pe 16.9. klo 19 
ry:llä.
Eläkeliitto ti 20.9. klo 11 srk-
talossa.
Hartaus to 22.9. klo14 Poh-
jantähden päiväsalissa. 
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Perhekerho ma klo 10 ja tyttö-
kerho ma klo 15.15 Nuppulassa. 
Varkkarikerhot to klo 15.30 
Mankilan koulussa ja ti klo 
15.15. Hovin koulussa.
Kastettu: Väinö Matti Hen-
rikki Juntunen, Joosua Ama-
deus Katajala
Vihitty: Pekka Juhani Vanha-
talo ja Saara Elisabet Kallio
Kuollut: Aura Maria Aleksan-
dra Rahikainen s. Pussila 92, 
Pentti Olavi Sipilahti 82.

ri Pentti Korkiakoskelta 044 
7372 613.
Varhaisnuorten kerhot ala-
asteikäisille: torstaisin klo 
17–19 Tyrnävän srk-talolla ja 
Murron kerhotilassa. Maa-
nantaisin klo 16–18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Temmes: Hartaus pe 16.9. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa srk-
talolla. Hartaus ti 20.9. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 15.9. klo 19 
Tyyne ja Ossi Syrillä, Lamus-
kakuja 4. Raamattuluokat pe 
16.9. klo 19 Kesäkodilla. Myy-
jäiset la 17.9. klo 12 ry:llä, 
ruokailu klo 11. Järj. Made-
kosken rauhanyhdistys. Seu-
rat su 18.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.9. klo 19 
Sanna ja Erkki Saarella, Mar-
jakankaantie 6. Leirikesku-
silta ja seurat su 18.9. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Elena Rianna Illi-
kainen, Valtteri Ukko Olavi 
Kesti, Anna Kaarina Laurila, 
Linnea Adelle Äijälä.
Vihitty: Ilkka Olavi Korkala ja 
Sisko Helena Lahtimaa.

Rippikouluun 2011–2012 ilmoittautuminen
Rippikouluun ilmoittaudutaan netissä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi  aj. 19.9. – 28.9. Välilehti 
ilmoittautumislomakkeet. Rippikouluun voi ilmoittau-
tua myös puhelimella ke 21.9 klo 17–20, Sirkku Palola 
040 742 7669 tai Perttu Kyllönen 040 583 6278.

Isoskoulutuksen 
starttipäivä

la 24.9. klo 10–16 
Pulkkilan srk-talossa 
kaikille seurakunnan 

konfirmoiduille 
nuorille.

Messu

Kun kotona on pieniä lapsia, yksi tai useampi, touhua 
riittää. Kotiseurakuntasi päätti auttaa kastetilaisuuden 
järjestämisessä.
Voit tulla Tyrnävän kirkkoon valmiiseen pöytään. Pappi 
ja kastemalja odottavat lauantaina 22.10. klo 14. Kaste-
hetkessä voi olla läsnä useampia perheitä yhtaikaa. Yh-
teiskasteessakin jokainen lapsi kastetaan henkilökohtai-
sesti. Kastehetken jälkeen seurakunta tarjoaa juhlavie-
raille kastekahvit seurakuntatalolla. Kastehetkeen ovat 
tervetullut koko perhe, sisarukset, kummit ja isovan-
hemmat.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 19.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600, 
tyrnava@evl.fi tai kirkkoherralle.

sunnuntaina 18.9. klo 10 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokuoro. Lähimmäisen sunnun-
tai. Seurakunta kutsuu kaikkia seurakunnan eri 
palvelutehtävissä toimivia yhteiseen kirkkopy-
hään. Avustamassa diakoniakylätoimikunnat, 
Salme Kinnunen, Milla Sämpi. Messun jälkeen 
kirkkokahvi seurakuntatalolla.

Tervetuloa kastehetkeen
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Kikkis & Kicks,
Tuohon kaupunkiin

Sarjassa joku meistä kokee kulttuurielämyksen ja kertoo siitä mielipiteensä.

NäyTe

Musiikki soi kahden 
kuilun päässä

Kikkis & Kicks on Kikkik-
sen, Sami Renkolan ja 
Ilari Roihuvuon musiik-
kiprojekti. Yhteistyön en-

simmäinen hedelmä, Tuohon 
kaupunkiin -albumi, julkaistiin 
keväällä. 

Samalla joensuulaisen gospe-
lartisti Kikkiksen musiikki ottaa 
askeleen folkista kohti poprockia.

 
Ilman 
koneita
Oululainen Jouni Pikkarainen, 
49, on musiikin suurkuluttaja. 
Hän kuuntelee musiikkia päivit-
täin, lähes aina, kun siihen on so-
piva hetki. 

– Töissä soi yleensä Radio Dei, 
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetyksen osapäiväinen toimis-
tosihteeri kertoo.

Kotoa Pikkaraisen voi löy-

tää kuulokkeet päässä, ja silloin 
soittimessa soi tyypillisimmin 
1970-luvun suuret nimet: Neil 
Young, Yes ja Genesis. 

– Niissä on hyviä soittajia, ei-
vätkä koneet soita musiikkia, niin 
kuin usein tämän päivän musii-
kissa, Pikkarainen kertoo.

Kovassa 
seurassa
Viime viikkoina Pikkaraisen no-
kialaisessa on soinut Kikkiksen 
Tuohon kaupunkiin. Hän sai le-
vyn kuunnellakseen ja latasi sen 
myös kännykkäänsä mp3-muo-
dossa. Samalla hän muutti digi-
taaliseksi c-kasetilla vuonna 1982 
julkaistun Outi Terhon albumin 
nimeltä Ojennan käteni.  

– Jotain samaa löysin niistä, 
Pikkarainen kuvaa naisartistien 
ääntä.

Terho on muun muassa levyt-
tänyt Jukka Leppilammen kans-
sa ja ollut mukana Jaakko Löytyn 
Leipä-projektissa. Kikkiksen ver-
taaminen Terhoon, yhteen Suo-
mi-gospelin uranuurtajiin, nos-
taa Pikkaraisen riman korkealle. 

– Sanat ovat köykäiset verrattu-
na Terhoon. Sanoitukset olivat eloi-
sia, kuin siveltimen vetoja. Sano-
taanko, että ne ovat pienimuotoisia. 

– Hetken piti miettiä, onko 
kyseessä parisuhdelauluja. Mut-
ta tulin siihen tulokseen, että ne 
kertovat jumalasuhteesta, Pikka-
rainen kertoo.

Sanotuksen 
sudenkuopassa
Ensimmäisellä kuuntelukerralla 
kappaleet eivät auenneet. 

– Aluksi kuvittelin, että tä-
mä on keskinkertaista gospelia. 

Se kuitenkin paranee kuuntelun 
myötä.

Progressiivisen musiikin ystä-
vä löytää levyn soittopuolelta pal-
jon hyvää. 

– Levyllä on oikein hyvät soit-
tajat. Yksi instrumentaalipätkä 
oli mahtava, Pikkarainen kertoo, 
tarkoittaen kohtaa Piirun suoras-
ta- kappaleessa. 

– Koen, että tässä on kaksi kui-
lua, sukupuolen ja sukupolven vä-
linen. Nuorille tämä on varmas-
ti uutta. Itse olen kuunnellut hen-
gellistä musiikkia niin paljon, et-
tä olen sanoitusten osalta kuullut 
tämän jo aiemmin, Pikkarainen 
kertoo.

mARJO HäKKINEN

Jouni Pikkaraisen mukaan Tuohon kaupunkiin-albumin sanoitukset ovat pienimuotoisia.

A nn i  K innu n e n

Lukunurkka

Kuopassa Sheridan näki muodottoman, 
tumman kasan, joka oli osittain lumen 
peitossa. Kasasta erottuivat nuoren vaale-
an naisen kasvot, sitten vanhan miehen ja 
keski-ikäisen tumman naisen kasvot… ja 
muita kasvoja ja ruumiita. Ruumiita kaik-
kialla. – Heitä on yli kaksikymmentä, sa-
noi Garcia. – Kaksikymmentäneljä.  

Tuona helmikuun pakkasyönä ko-
kee New Hampshiren osavaltion 
poliisipäällikkö Stu Sheridan elä-
mänsä suurimman ja karmeim-

man järkytyksensä. Tästä tapahtumasta 
käynnistyy ranskalaisen kirjailijan Ro-
main Sardaun toinen suomennettu ro-
maani. Romaani on tiivistunnelmainen, 
nopeatempoinen ja koukuttava kuva-
us rikostutkimuksesta, sen vaikeuksista, 
epäillyistä ja syyllisen tai syyllisten et-
sinnästä.

Miten kaikki oikein tapahtui?  Hiljal-
leen alkaa paljastumaan, että kuopasta 
löytyneet ihmiset ovat ilmoitettu kadon-
neiksi. Samaan aikaan löydetään poiste-
tulta sähkölaitokselta salainen vankila.  

Stu Sheridanin suureksi pettymyksek-
si FBI ottaa tutkimukset omaan hallin-
taansa. Tästä sisuuntuneena hän aloit-
taa omat tutkimuksensa. Tutkimuksis-
sa huomataan että mahdollinen yhdistä-
vä tekijä on dekkarikirjailija Ben O. Boz. 

Tämän takia rikostutkinnassa kään-
nytään paikallisen Durrisdeerin yli-
opiston luovan kirjoittamisen professo-
ri Frank Franklinin puoleen. Pian huo-
mataankin miten oudon tarkasti ja te-
rävästi dekkareissa kuvataankin raako-
ja kuolintapoja: Boz kuvailee näissä ro-
maaneissa yksityiskohtia, jotka ovat yksi 
yhteen todellisten tapahtumien kanssa ja 
limittyvät  läheisesti kyseisiin rikostapa-

uksiin. Minä tarkoitan, että kirjailijan on 
täytynyt tuntea tutkinta-aineisto. Ja mikä 
pahempaa, hänen on täytynyt saada siitä 
vihiä etukäteen.  

Tutkimusten keskiöön nousee kirjai-
lija itse. Kuka hän on ja mistä hän am-
mentaa aiheet kirjoihinsa. Siitä alkaa 
eriskummallinen ja outo  kissa- ja hiiri 
-leikki, kuka jahtaa ja ketä, kuka onkaan 
syyllinen ja kuka analysoi ketä ja miksi, 
tästä kaikesta on leikki kaukana.

Romain Sardau kirjoittaa kekseliääs-
ti,  nokkelasti ja koukuttavasti. Juonen-
kuljetus sisältää paljon yllätyksiä, näkö-
kulman vaihteluita ja mielenkiintoisia 
ihmiskohtaloita. Romain Sardau kier-
rättää romaanissaan tuttuja aineksia 
muun muassa Karin Slaughterin, Patri-
cia Cornwellin ja Dan Brownin romaa-
neista lisäten siihen toki omia mausteita 
ja mielenkiinnon kohteita. Juonenkulje-

Kirjoittamisen houkutus

Sardau, Romain: 24 ruumista. 
Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. 
Bazar 2011.

tuksessa hän sekoittaa näppärästi ja oi-
valtavasti muuttuvaa näkökulmaa, elä-
mänmenoa ja painopistettä. Suurim-
man mielenkiinnon herättää syyllisek-
si epäilty dekkarikirjailijahahmo, josta 
kasvaa yksi nykyisen rikoskirjallisuu-
den vastenmielisimmistä hahmoista.

JUHA VäHäKANGAS


