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Valtaosa papeista ja kanttoreista jaksaa 
työssään hyvin, vaikka sitä olisi paljon. 
Jaksamista on selvitetty Akavan kirkollis-
ten ammattiliittojen jäsenkyselyllä, johon 
vastasi yli tuhat henkilöä.

Tulosten mukaan työssä jaksaminen on 
kohentunut aiemmasta. Neljännes papeista 
ja kanttoreista on sitä mieltä, että työtä 
on sopivasti. Edellisissä tutkimuksissa tällä 
kannalla oli vain 15 prosenttia vastaajis-
ta. Kehitys näyttää myönteiseltä.

Ilahduttavaa tuloksissa on myös se, et-
tä lähes kaikki vastaajat kokivat olevansa 
kutsumustehtävässä ja saavansa tyydytys-
tä työstään. Kirkon paimenia ei siis voi 
kutsua leipäpapeiksi sanan kielteisessä 
merkityksessä vaan työhönsä omistautu-

neiksi ja sitoutuneiksi.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kyse-

lyyn vastanneista viidesosa kokee töitä 
olevan toisinaan liikaa. Muutamat ker-
toivat kärsivänsä uupumuksesta suuren 
työmäärän alla. Näiden ihmisten huolet 
eivät saa hautautua myönteisten tutki-
mustulosten alle.

Työviihtyvyyteen vaikuttaa arvostus, jo-
ta työntekijä saa sekä työtovereiltaan et-
tä seurakuntalaisilta. Erityisesti kanttorit 
saattavat kokea, että myönteinen palaute 
heidän työstään ei ole riittävää. 

Vaikka työolot seurakunnissa kehitty-
vät, tiedotusvälineet antavat tilantees-
ta usein toisenlaisia viestejä. Yksittäiset 
erimielisyydet ja joidenkin työntekijöiden 

satunnaiset hairahdukset nousevat hel-
posti suuriksi otsikoiksi, jotka leimaavat 
koko kirkkoa. Tutkimukset ovat kuitenkin 
realistisempia. Niistä voi päätellä seu-
rakuntien olevan tavallisia työyhteisöjä 
iloineen ja suruineen.

Ammattiliittojen tekemä kysely antoi 
myös vihreää valoa seurakuntien hallinnon 
uudistamiselle. Vastanneista vain 14 pro-
senttia kokee seurakuntien yhdistymiseen 
liittyvät asiat uhkana. Yli puolet papeista 
katsoi, että yhä useampien seurakuntien 
tulisi yhdistyä.

Muutokset nähdään seurakunnissa mahdol-
lisuuksina eikä nykyisiin hallintorakentei-
siin takerruta yhtä lujasti kuin ennen.

K irjoitan tätä Aleksis Kiven päi-
vänä. Työpöydälläni on erään 
v.1867 perustetun  pohjoispoh-

jalaisen kunnan kunnallislautakunnan 
ensimmäisiä pöytäkirjoja. Ne kertovat 
1860-luvun lopun nälkävuosien seu-
rauksista – miten ihmiset lähikunnista 
olivat liikkeellä nälän vuoksi.

Kerjäläiskyydeillä heidät vietiin 
omalle paikkakunnalleen. Löysäläiset 
ja huutolaiset olivat kerjäläisten lisäksi 
paikkakunnan rasitteena. Siuntiossa 
Aleksis Kivi kohtasi muun muassa 
Kainuusta kotoisin olleita kerjäläi-
siä, joita hän nimeltäänkin mainitsee 
pohjoiselle ystävälleen Hyrynsalmen 
metsänhoitaja A. R. Svanströmille.

Samaan aikaan Ämmän ruukilla 
murrosikäinen runoilija Isa Asp katsoo 
nälän silmiin ja kirjoittaa kokemastaan 
runoja. Pietari Päivärinta lienee kir-
joittanut nälkävuoden kokemuksista 
koskettavimmat novellinsa. Eino Lei-
non Löysäläisen laulu on Kainuussa 
syntyneen runoilijan väkevä tulkinta 
kutsumuksestaan.

Nälällä on hirvittävä voima. Se 
ajaa ihmiset kodeistaan pakkaseen ja 
erämaahan. Se vaikuttaa päättömiä 

ratkaisuja, alentaa ennen vakaan ja 
hyvinvoivan ihmisen makaamaan 
naapurin aitan portaille ja kerjäämään 
leipäänsä, syömään pettua, jäkälää ja 
sammalta.

Se panee toiset lukemaan Raamatun 
läpi moneen kertaan. Nälkä on jättänyt 
jälkensä maamme kulttuurihistoriaan. 
Monet kansallisista merkkihenkilöistä 
ovat käyneet Paavo Ruotsalaisen tavoin 
”petäjävapriikin koulua”.

Mutta eivät ainoastaan suuret vaan 
tavalliset kansanihmiset. Vaikeana 
aikana syntyi sanomattoman paljon 
sellaista arvokasta, joka on kestävää 
kansakunnan historiassa. Vuonna 1867 
Kivi mainitsee valmisteilla olevasta ro-
maanistaan Seitsemän veljestä. 

Ajatelkaamme: mitä heille merkitsi 
armo? Kivi kuoli asiakirjojen mukaan 
heikkomielisenä ja kunnanvaivaise-
na. Hänellä oli kirjastossaan myös 
sepän kirja Wilcoxin Kalliit hunajan 
pisarat.

 Näitä ihmisiä opetettiin kirjan ja 
kokemuksen kautta miten taivaaseen 
mennään kerjäläiskyydillä ja miten 
armo on ”kikkerällä” Kristuksessa. 
Armo on Jumalan armo.

julkaisija rauhan tervehdys ry.
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Espoon seurakuntalehti Esse syyttää 12.10. 
hallitusta kirkon pettämisestä.

– Hallituksen talousarvioesityksessä esite-
tään kirkon yhteisöverotulo-osuuden laske-
mista niin alas, ettei se kata hautatoimesta 
aiheutuvia kustannuksia.

Hautatoimilaki määrää kirkon antamaan 
hautapaikan myös kirkkoon kuulumatto-
mille. Espoossa valmistuu näinä viikkoina 
seurakuntien maksama uusi tunnustukseton 
hautausmaa. Talousarvioesitys merkitsee, 
että kirkon jäsenet maksavat omasta pussis-
taan kirkkoon kuulumattomien hautausku-
luja. Tilanne on yhtä älytön, kuin jos lailla 
määrättäisiin rovaniemeläiset maksamaan 
Helsingin liikennelaitoksen kulut.

Hautatoimilakia valmisteltaessa vedot-
tiin siihen, että kirkon yhteiskunnallisten 
tehtävien kustannusten kattamiseksi kirk-
ko saa yhteisötuloverosta tietyn osuuden. 
Tuolloin näiksi tehtäviksi laskettiin hauta-
usmaiden lisäksi kirkon kasvatus- ja dia-
koniatyön alueita.

Hallituksen talousarvioesityksestä on 
pakko tehdä se johtopäätös, että hallitus-
puolueille kirkon kasvatus- ja diakonia-
työ on merkityksetöntä ja niiden mielestä 
kirkkoon kuuluminen aiheuttaa velvolli-

suuden maksaa kirkkoon kuulumattomien 
kustannuksia.

Hautatoimilaki astui voimaan vuoden 
2004 alussa. Vajaat kolme vuotta kesti maan 
hallituksen luotettavuus kirkon yhteistyö-
kumppanina. Ei ole hääppöinen saavutus.

Eri puolueiden edustajat näyttävät veto-
avan siihen, että kirkko saa muuta kautta 
verotuloja. Ne ovat kuitenkin kirkon jäsen-
ten rahaa, eivätkä kirkkoon kuulumattomat 
osallistu niihin talkoisiin sentilläkään.

Poliittiseen kulttuuriimme näyttään tul-
leen käytäntö, jossa valtio sanoo alentavan-
sa verokantaa siirtämällä kustannuksiaan 
muiden maksettaviksi.

Kotimaassa 12.10. uskontotieteilijä Jussi 
Sohlberg sanoo, että Nokia Mission kaltai-
set karismaattiset kohuliikkeet vaimenevat, 
mutta eivät kokonaan sammu.

– Uskontososiologisesti siinä on myös 
lahkotyyppisiä piirteitä. Se on selkeitä rajoja 
korostava ja suvaitsematon. Liikkeellä on 
selkeät näkemykset siitä, mikä on totuus. 
Toisaalta kulttityyppisyydestä muistuttaa 
voimakas uskonnollisen kokemuksen ko-
rostaminen.

aatoksia

Papit ja kanttorit aiempaa tyytyväisempiä

Petäjävapriikin 
koulu



3

Vaalikirjeessä kerrotaan seu-
rakuntalaisille missä ja milloin 
voi äänestää. Kirjeen liitteenä 
on oman seurakunnan kuval-
linen ehdokaslista.

Vaalikirje on toista kertaa 
käytössä seurakuntavaaleissa. 
Kirjeen liitteenä olevat kuvalli-
set ehdokasesitteet ovat ensim-
mäistä kertaa laajamittaisesti 
käytössä. Edellisissä vaaleissa 
vain Espoon seurakunnilla oli 
ehdokasesitteissä kuvat.

Tuomiokirkkoseurakun-
nassa lähetetään yhteensä 14 
901 vaalikirjettä, Karjasillan 
seurakunnassa 25 519, Tuiran 
seurakunnassa 31 489 ja Ou-
lujoen seurakunnassa 12 932 
ja Ylikiimingin seurakunnassa 
2 281 vaalikirjettä.

Vaalikirjettä ei tarvitse ottaa 
mukaan äänestyspaikalle.

Seurakuntavaaleissa äänioike-
us on Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon jäsenellä, joka on 
15.8.06 mennessä merkitty vaa-
liseurakunnan läsnä olevaksi jä-
seneksi ja joka täyttää 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.06.

Äänestäjien tulee varautua 
todistamaan henkilöllisyyten-
sä äänestyspaikalla esimerkiksi 
ajokortilla tai muulla virallisella 
henkilöllisyystodistuksella.

Seurakuntavaalit pidetään 
Oulussa ja Ylikiimingissä kak-
sipäiväisinä 12.-13.11. Vaaleilla 
valitaan seurakuntaneuvostojen 
ja yhteisen kirkkovaltuuston 
jäsenet. Ennakkoäänestys on 
30.10.-3.11.

Pääosaan oululaisista ehdok-
kaista voi tutustua vaalikoneessa 
osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/seurakuntavaalit.

vaalikirje joka 
kotiin oulussa
Oulun ev.-lut. seurakunnat ja Ylikiimingin 
seurakunta lähettävät jokaiselle 
äänioikeutetulle vaalikirjeen viikolla 42. 
Kirjeen arvioitu saapumisaika on 19.-20.10.

Kirkkorakennusten viimeaikaiset 
tuhopoltot ja niiden yritykset on 
pantu vakuutusyhtiöissä merkille. 
Päätöksiä vakuutusten hinnanko-
rotuksista ei ole vielä tehty, mutta 
riskejä laskeskellaan tarkasti.

If ja Tapiola eivät halua puhua 
hinnankorotuksista vaan aikovat 
ensisijaisesti kehottaa seurakuntia 
suojaamaan rakennuksiaan parem-
min. Yhtiöissä kuitenkin arvioidaan 
koko ajan, ovatko viimeaikaiset tu-
hopoltot olleet yksittäistapauksia 
vai merkki tulevasta. 

Pohjolassa sen sijaan pidetään 
lähes varmana, että hinnat nou-
sevat koko vakuutusalalla tuho-
polttojen vuoksi.

Riskinhallinnan asiantuntija 
Janne Soikkanen arvioi, että suo-
jaamattomien kirkkorakennusten 
vakuutusmaksu saattaa nousta jopa 
huomattavasti.

– Vakuutusala seuraa tilannetta 
herkällä korvalla. Hinta perustuu 
jatkossa yhä enemmän kirkkora-
kennuksen suojaustasoon. Tähän 
mennessä vakuutusten hinnat ei-
vät ole kannustaneet suojaamaan 
rakennuksia.

Soikkasen mukaan Porvoon tuo-
miokirkon, Vantaan Kaivokselan 

vakuutusyhtiöt seuraavat 
kirkkojen palamista

K irkon tutkimuskeskuksen 
johtaja Kimmo Kääriäinen 
haluaa ohjata keskustelua 
kirkon jäsenmäärän kehi-

tyksestä uuteen suuntaan.
Eroamisten syitä on toki selvi-

tettävä ja eronneiden taustat pitää 
tuntea, mutta kirkon on jatkossa 
keskityttävä enemmän jäseniinsä, 
koska he ovat suuri enemmistö.

Kääriäinen on kierrellyt raviste-
lemassa seurakuntien luottamus-
henkilöitä – viimeksi Oulussa.

Hän kaupittelee seurakunnille 
laadun ja laatuketjun käsitteitä, 
vaikka myöntääkin markkinata-
loussanaston herättävän monissa 
puistatuksia kirkon asioista pu-
huttaessa.

– Ihmiset haluavat kirkon toi-
mivan laadukkaasti. Yksikään 
seurakunnan työntekijä ei saa aja-
tella olevansa ”vain” seurakunnan 
työntekijä.

Kirkon tutkimuskeskus on sel-
vittänyt, että noin kymmennesosa 
jäsenistä kuuluu kirkkoon väljin 
perustein ilman mitään erityistä 
syytä. Heidän siteidensä vahvista-
minen olisikin yksi tulevaisuuden 
tärkeistä tehtävistä. Näille ihmisille 
laatu näkyy kirkollisten toimitus-
ten kautta.

Etenkin hautajaiset ovat tilaisuuk-
sia, joissa seurakunnan työntekijät 
ovat tiukan tarkkailun kohteena.

– Surevan omaisen ensimmäi-
nen yhteydenotto seurakuntaan on 
tavattoman tärkeä. Tapaan, jolla 
häntä kohdellaan, liittyy erityinen 
herkkyys. Kun kirkkoa todella tar-
vitaan, halutaan siltä laadukasta 
palvelua.

uskonnollinen kasvatus 
hiipunut etelässä

Kääriäinen tunnistaa lähinnä kah-
denlaisia kirkosta eroavia ihmisiä. 
Pettyneiden ryhmään kuuluu van-

jäsenet haluavat laatua

hempia ihmisiä, jotka kokevat tul-
leensa huonosti kohdelluiksi heil-
le tärkeissä tilanteissa, kuten juuri 

hautajaisissa.
Toinen ryhmä on vieraantuneet. 

Heihin kuuluu lähinnä nuoria ai-
kuisia, jotka eivät ole saaneet ko-
tonaan uskonnollista kasvatusta 
eivätkä usko kirkon sanomaan. 
Tämä ryhmä on huomattavasti 
suurempi ja siihen kirkon on yksin 
vaikea vaikuttaa.

– Suomi näyttää jakautuneelta. 
Pohjoisen kodit antavat yleisesti 
uskonnollista kasvatusta. Pääkau-
punkiseudulla vanhemmat ikäluo-
kat ovat kyllä saaneet samanlaisen 
kasvatuksen, mutta sen jälkeen 
lasku on jyrkkä. Alle 30-vuotiaista 
vain joka kolmas on saanut tällaiset 
lähtökohdat kotoaan.

Kodin antama uskonnollinen 
kasvatus on Kääriäisen mukaan 
kivijalka, jonka päälle seurakunta 
rakentaa.

– Tällä hetkellä tilanne on hallin-
nassa, mutta rauhaan ei saa langeta. 
Entäpä sitten, kun tämä ilmiö alkaa 
kertautua sukupolvesta toiseen?

Kaikkia ei voi 
miellyttää

Vaikka viime vuosi oli kaikkien ai-
kojen kiivainta eroamisaikaa, Kää-
riäinen ei hätäänny.

– Vain 0,8 prosenttia kokonaisjä-
senmäärästä. Suomessa vallitsee us-
konnonvapaus. Jokainen voi kuulua 
kirkkoon tai olla kuulumatta.

Kirkko ei Kääriäisen mukaan 
ole yksin ilmiön kanssa. Monet 
perinteistä yhteisöllisyyttä koros-
tavat järjestöt, kuten puolueet, 
ovat jo pitkään olleet samassa ti-
lanteessa.

– Ihmiset kyllä äänestävät, mutta 
nuorten jäsenten hankkiminen on 
puolueille vaikeata. Pitkäkestoista 
sitoutumista vaativa toiminta on 
menettänyt asemansa.

Kirkon jäsenmäärä on elänyt aal-
toliikettä. Eroamisessa on nähtävissä 
muutamia huippukohtia.

– 1990-luvun alun lamavuosina 
taustalla olivat taloudelliset syyt. 
Moni olisi varmaan mielellään 
eronnut kunnasta säästääkseen 
veroissa. Koska se ei ollut mahdol-
lista, he erosivat kirkosta.

Eroaminen kääntyi kuitenkin 
nopeasti laskuun ja vastaavasti 
kirkkoon liittyminen lisääntyi. 
Tähän vaikutti Kääriäisen mie-
lestä kirkon näkyminen edukseen 
lamatalkoissa.

Vuonna 2003 voimaan tuli uusi 
uskonnonvapauslaki, joka helpotti 
kirkosta eroamista.

Yhteistä näille tapahtumille on, 
että niiden aiheuttamat eroamis-
aallot ovat johtuneet kirkon ulko-
puolisista syistä.

Pari kertaa jäseniä on ärsytetty 
omilla päätöksillä. Vuonna 1984 
käsiteltiin naispappeutta, mutta sitä 
ei vielä silloin hyväksytty, minkä 
vuoksi naisia erosi kirkosta.

Kaksi vuotta myöhemmin nais-
pappeus hyväksyttiin, jolloin vas-
tustajia erosi.

– Kun naispappeus lopulta hy-
väksyttiin, aiemmin eronneista vain 
hyvin pieni osa liittyi takaisin.

Tässä Kääriäinen näkee kirkon 
ikuisuusongelman. 

– Kansankirkossa voidaan har-
voin tehdä kaikkia miellyttäviä 
päätöksiä. Jos jokin kannanotto 
on konservatiivinen, aiheuttaa se 
enemmän eroamisia kuin kannan 
höllentäminen. Ne, jotka närkäs-
tyvät liberaaleista kannoista, ovat 
kirkkoon sitoutuneita ja heillä eroa-
miskynnys on korkeampi.

jaNNe KaNKaaLa

kirkon ja Jehovan todistajien valta-
kunnansalin tuhopoltot sekä Juuan 
kirkon tuhopolttoyritys kertovat 
yleisestä suuntauksesta.

– 1990-luvulla oli kymmenen 
vuoden rauhallisempi jakso, mutta 
arvasimme, että näin käy lopulta. 
Norjassa tapahtui samoin. Jostain 
syystä tuhopoltot esiintyvät kau-
sittain. Olemme olleet hieman 
pettyneitä siitä, että rauhallisena 
aikana laiminlyötiin rakennusten 
suojaaminen.

Soikkanen kertoo, että tuhopolt-
toja tehdään eniten siellä, missä 
valvonta on heikointa. Yritykset 
ovat usein hyvin suojattuja, joten 
julkiset rakennukset ovat houkut-
televia kohteita.

– Valvontatekniikka on halventu-
nut viime vuosina ja niihin tarvitta-
vat investoinnit ovat pieniä. Yhden 
kirkon palon hinnalla saisi kamerat 
kaikkiin Suomen kirkkoihin.

Samalla Soikkanen kuitenkin 
huomauttaa, että pelkästään tal-
lentavasta kameravalvonnasta ei 
ole paljon apua.

– Toisessa päässä pitää koko ajan 
olla ihmissilmät valvomassa.

jaNNe KaNKaaLa

Kimmo Kääriäinen
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Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan pitkäkestoista sitoutumista vaativa toiminta on menettänyt suosiotaan. 
Yksittäiset tapahtumat houkuttelevat ihmisiä paremmin.
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19.10.–26.10.2006

jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

toimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Oulujoen kirkossa su 22.10. klo 
10 messu, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Annukka Palola, 
Oulujoen lapsikuoro avustaa.

Oulun tuomiokirkossa su 
22.10. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Juha Valppu, urkurina Maija 
Tynkkynen, kanttorina Raimo 
Paaso, Sofia Magdalena -yhtye. 
Kolehti Pietarin katulapsityölle, 
Martinus-säätiön kautta. Radi-
ointi Radio Pooki.

Karjasillan kirkossa su 22.10. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, saarnaa Juhani Pitkälä, 
avustaa Petri Satomaa, kanttori-
na Juha Soranta. Kolehti Oulun 
Rauhanyhdistykselle. Oulun 
Rauhanyhdistyken kirkkopyhä. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 22.10. klo 
10 messu, toimittaa Liisa Karku-
lehto, avustavat Mervi Keskinen 
ja juttutupalaiset, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 22.10. 
klo 12 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, saarnaa Eine 
Rautiainen, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.

Pyhän Andreaan kirkossa: Pe 
20.10. klo 20 Tilkkutäkkimes-
su, toimittaa Mirjami Dutton, 
musiikista vastaa Kaakkurin 
gospelryhmä.
Su 22.10. klo 12 messu, toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
22.10. klo 12 messu, toimittaa 
Patrick Dickson, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti ks. Kar-
jasilta. 
Su 22.10. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa su 22.10. klo 14 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Jonna Kalliokoski, kanttorina 
Ilkka Järviö.

Tuiran kirkossa: Su 22.10. klo 
10 messu, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti oppilaitos- 
ja nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. Radi-
ointi Radio Dei.
Su 22.10. klo 18 messu, toimit-
taa Nanna Helaakoski, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Mu-
siikkiavustaja Pertti Haipola, 
haitari. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Ke 25.10. klo 20 messu, toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Suomen 
Merimieskirkon työlle.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
22.10. klo 10 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
22.10. klo 12 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira. 
Kirkkokahvit, järjestää Oulun 
Rauhanyhdistys, sen jälkeen 
seurapuhe Heimo Kuha.
Pateniemen kirkossa su 22.10. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira.

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

hartauselämä
Aamurukous ke 25.10. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ompeluseurat to 19.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 20.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 21.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 21.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
22.10. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Pirkko Jalovaara, lau-
luryhmä Versot, juontaa Martti 
Pennanen.
Aamurukous ke 25.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 25.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 25.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Aaro Leipälä.
Kristillinen miestenpiiri ke 
25.10. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Raamattupiiri to 19.10.  ja 
26.10. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 20.10. klo 18, 
Maikkulan kapppeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.10. klo 19, Kastellin 
kirkko. Lauri Kotila ja Heikki 
Tiirola.
Herännäisseurat su 22.10. 
klo 15, Kaukovainion kappeli. 
Yhteinen hetki Siioninvirsien 

ja lyhyiden seurapuheiden 
parissa.
Raamattupiirit:
Ti 24.10. klo 12, Kastellin kirkko. 
Kaikenikäisille. 
Ke 25.10. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. Miesten raa-
mattupiiri.
Ke 25.10. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. Raamattu- ja 
keskustelupiiri.
To 26.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 19.10. ja 26.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
To 19.10. ja 26.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 20.10. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 26.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

tuiran seurakunta

Raamattupiirit:
To 19.10. ja 26.10. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko, Ystävän ka-
mari. Mukana Pasi Kurikka.
To 19.10. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 24.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Miesten piiri.
Ke 25.10. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone.
To 26.10. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 20.10. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Pe 20.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Pe 20.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.10. klo 19, Pyhän 

Tuomaan kirkko. Puhujina Jyr-
ki Vaaramo ja Antti Nurkkala.

OulujOen seurakunta

Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 23.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, väliaikaistilat. 
Ke 25.10. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi p. 5316197. 

musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Konsertti la 21.10. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Novos-
passkin luostarin mieskuoron 
konsertti, johtaa Leonid Baklus-
hin. Pääsyliput Stockmannin 
lippupisteestä 21 e, tuntia ennen 
kirkon ovelta 20 e.

Diakonia
Miesten talkooryhmä. Tarjo-
amme apua kodin pienissä pul-
missa, jotka hoituvat tavallisen 
miehen taidoin. Uusia miehiä 
mahtuu mukaan! Kysy Heikki 
Kaikkoselta, p. 040 502 5010.
Kuppila pe 20.10. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kaipaamme kuppilan emäntien 
joukkoon uusia ihmisiä! Ota 
yhteys Heikki Kaikkoseen, p. 
040 502 5010.

karjasillan seurakunta

Kastellin seurakuntakerho to 
19.10. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. Seurakunnan eläke-
läisten ryhmä, jossa hartaus, 
ohjelmaa ja päiväkahvit.
Seurakuntakerho to 26.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Liikuntavammaisten kerho pe 
20.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Aiheena on rakkauden 
kaksoiskäsky. Mukana pastori 
Juha Huhtala, Anna-Maija 
Sälkiö ja Päivi Moilanen.
Työttömien aamukahvit ti 
24.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Työttömien ateria ti 24.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 
24.10. klo 18, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 26.10. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 
Seurakuntakerhot: 
To 26.10. klo 13.30, Palokan 
palvelukeskus. 
To 26.10. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Martantupa ti 24.10. klo 12.30, 
Väliaikaistilat. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Runolan ystäväilta to 19.10. 
klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Asukkaiden ja kaupungilla 
asuvien kuurojen yhteinen 
ohjelmallinen ilta. Vieraana 
kansainvälisentyön pastori 
Arpad Kovacs.
Raamattupiiri ma 23.10. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Eläkeläisten päiväpiiri ke 
25.10. klo 12, Öbergin talo.
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden porinapiiri ti 
24.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Keskustelukerho ti 24.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
PÄIHDETYÖ:

Naistenryhmä pe 20.10. klo 13, 
Vasamon leirikeskus. Ennak-
koilmoittautuminen ryhmissä.
Tavoiteryhmä ma 23.10. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Naisten ilta ma 23.10. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus
Raamattupiiri ti 24.10. klo 
13–14, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi to 19.10. ja 26.10. 
klo 10–14, Keskustan seura-
kuntatalo.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 25.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Elvi ja Jaakko Lounelan vie-
railu.

karjasillan seurakunta

Perinteiset pyhäinpäivän sep-
peletalkoot la 28.10. klo 9. 
Talkoita jatketaan ma 30.10. 
to 2.11. saakka. Huom! paikka 
on vaihtunut, kokoonnumme  
Ampuhaukantie 8, kerhohuone. 
Tule tekemään tai opettelemaan 
seppeleen tekoa luonnonma-
teriaaleista. Lisätietoja Anne 
Kellokumpu, p. 040 5752 714.
Seppelemyyjäiset to 2.11. klo 
15–18, Kaukovainion kappeli. 
Myytävänä talkoilla tehtyjä sep-
peleitä lähetystyön hyväksi.

tuiran seurakunta

Lähetyksen syysseurat ma 
23.10. klo 13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Lapset ja  
lapsiperheet

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Enkelipyhäkoulu su 22.10. 
klo 15, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Lasten kirkkohetki 
kaikenikäisille. 
Pyhäkoulu Myllytullissa su 
22.10. klo 12. Makasiinikatu 6, 
kerhohuone. 
Perhekerhot:
Ke 25.10. klo 10–11.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
To 26.10. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulu su 22.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli ja Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kus. 
Pyhäkoulu su 22.10. klo 15, 
Tenavalinnan päiväkoti.

tuiran seurakunta

Perhekerhot:
To 19.10. klo 9.30–11, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Ti 24.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 25.10. klo 9.30, Meri-Top-
pilan Monipalvelukeskus ja 
Pateniemen kirkko.  
Pyhäkoulut:
Su 22.10. klo 12, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Pateniemen 
kirkko, Niittyaron seurakun-
takoti ja Rajakylän seurakun-
takoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
22.10. klo 15, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

OulujOen seurakunta

Tule pyhäkoulunopettajaksi. 
Lisätietoja antaa lapsityön-
ohjaaja Saara Hietava p. 040 
5755 353.
Pyhäkoulu su 22.10. klo 12, 
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Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

varhaisnuoret
Tietoa kerhoista löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Kuuluuko nuorten ääni kir-
kossa -seminaari to 26.10. klo 
13–15.30, Oulun kaupungin-
kirjasto, Pakkalasali. Mukana 
piispa Samuel Salmi ja nuoria 
sekä työntekijöitä seurakun-
nista. Ilmoittautuminen www.
kannakortesikirkkoon.fi.

karjasillan seurakunta

Sporttikerho to 19.10. klo 
17.30–18.30, Lintulammen 
koulu. Sisäpelejä rennossa 
seurassa. 
Cafe Andreas By Night (Yökah-
vila) pe 20.10. klo 20–24, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kahvia, jutte-
lua, leikkiä, gospelmusiikkia ja 
evankeliumia.
Tilkkutäkkimessu ja yökahvila 
pe 20.10. klo 20–24, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tervetuloa 
laulamaan tuttuja riparilauluja 
ja viettämään iltaa. Mukana 
pastorit Mirjami Dutton, Juha 
Vähäkangas ja nuorisotyön-
ohjaaja Jukka Moilanen sekä 
Kaakkurin gospelryhmä.
Nuortenilta Kaakkurissa, Cafe 
Andreas ti 24.10. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Taivasklubi pe 27.10. klo 19–
23.30, Kastellin kirkko. Perusta-
vaa keskustelua taivaan ja maan 
väliltä, vierailevia musiikkiartis-
teja ja bändejä. Yökahvila.

OulujOen seurakunta

Oulujoen seurakunnan isos-
koulutusleiri uusille isosille 
20.–22.10. klo 17, Juuman 
leirikeskus. Ilmoitautumi-
nen kirkkoherranvirastoon p. 
5313500 pe 13.10. mennessä 
tai Sari Meriläiselle 040 558 
3294 tai Ilkka Mäkiselle 050 
433 4095. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Cross Cafe pe 20.10. klo 19–
0.30, Isokatu 11 A (tuomiokirk-
koa vastapäätä). Vapaaehtoisten 
pyörittämä kristillinen nuorten 
aikuisten kahvila.
Messu su 22.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 22.10. klo 18, 
Tuiran kirkko.
Gospelmessu su 22.10. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, mukana 
Sydänäänet-kuoro, iltapala-
tarjoilu.
Lutukan raamattupiiri ti 24.10. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. 
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ti 24.10. klo 16.30–18, Öber-
gin talo. Myös uudet laulajat 
tervetuloa!
Huom! Talvitiistaita ei ole ti 
24.10.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 25.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Iankaik-
kiseen elämään säädetyt, Olli 
Koskenniemi.
Körttiopiskelijoiden seurat to 
26.10. klo 19, Körttikodissa. 
Rauhan Sanan ilta to 26.10. klo 
19, Koulukatu 10 C. Herätys, 
Markus Vähäkangas.
ALFA-kurssi, Kristinuskon 
peruskurssi to 19.10. ja 26.11. 

klo 18–21, Isokatu 11 A (tuo-
miokirkkoa vastapäätä, käynti 
kadun puolelta). Aiheena Miten 
voin olla varma uskostani?
Ison kirjan ilta to 19.10. ja 
26.10. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkon Ystävänkamari. 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 19.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 19.10. klo 
12. 

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja ke 25.10. klo 
9–11, Kaukovainion kappeli 
p. 336 080. Vanhuksille suun-
nattu puhelinpäivystys.

OulujOen seurakunta

Sanginjoen seurakuntapiiri to 
19.10. klo 12, Nykyrillä. 
Myllyojan seurakuntapiiri to 
19.10. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Metsolan Hovin seurakunta-
piiri to 19.10. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

Leirit ja retket
Nuorten Draamaleiri 21.–
24.10. Rokuan leirikeskus. Tule 
ja toteuta itseäsi! Hinta 10 e. 
Ilmoittaudu 5.10. mennessä 
p. 3161347. Lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Järj. Karjasillan ja 
Tuiran seurakunnat.
Isoskoulutusleiri 24.–26.11.
Rokuan leirikeskus vanha puoli. 
Ilmoittaudu 9.11. mennessä. 
Lisätietoja Paula Rosbacka 040 
5747147, Jukka Kärkkäinen 040 
5747183 ja Juha Vähäkangas 
040 5747158. Järj. Karjasillan 
seurakunta ja Tuomiokirkko-
seurakunta.
Nuorten aikuisten Kaamosleiri 
24.–26.11. Vasamon leirikeskus. 
Ohjelmassa hartauksia, raamat-
tu- ja pienryhmätyöskentelyä, 
musiikkihetkiä, liikuntaa ja 
pientä kisailua. Hinta 30 e 
(matka, täysihoito, ohjelma). 
Ilmoittaudu 8.11. mennessä. 
Lisätietoa Kimmo Kieksi 050 
310 5001.

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri 17.–19.11. Roku-
an leirikeskus. Leirillä lauletaan, 
askarrellaan ja ulkoillaan. Lähtö 
pe klo 17 linja-autoaseman 
vieraslaiturilta ja paluu samaan 
paikkaan su noin klo 18.30. 
Hinta 41 e/aikuinen, 27 e/4-8 
v., alle 4 v. ilmaiseksi. Ilm. Virpi 
Sillapää-Posiolle 8.11. mennes-
sä p. 040 556 7840 (etusijalla 
Karjasillan seurakuntalaiset). 
Lähetyksen perheleiri 24.–
26.11. Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Mikä on mokoro? 
Onko gepardi pehmeä? Mitä 
kieltä Sambiassa puhutaan? Ter-
vetuloa kokemaan afrikkalaisia 
värejä, tunnelmia ja makuja. 
Ohjelmassa lauluja, leikkejä, 
huovutusta ja afrikkalainen 
ateria. Kuulemme terveisiä 
läheteiltä. Aikuiset 27 e, 4-18 
v. ja opiskelijat 20 e ja alle 4 v. 
ilmaiseksi. Sisaralennus 25 %. 
Ilmoittaudu 3.11. mennessä 
Satu Saarinen p. 050 4334 107 
tai Anne Kellokumpu p. 040 
5752 714.
Perheretki SantaParkiin Ro-
vaniemelle la 25.11. klo 8–20. 
Käymme myös Joulupukin 
Pajakylässä. Hinta 35 e/aikuiset, 
4-12 v./29e ja alle 3 v. omalla 
paikalla 9 e, sylissä ilmaiseksi. 
Alle 10 v. vain aikuisen seurassa. 
Hinta sis. matkat, ruokailun, 
sisäänpääsyn SantaParkiin ja 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille tapaturmavakuutuk-
sen. Lisätietoja Katja Ylitalo p. 
040 8315932, Mirjami Dutton 
p. 050 4620759. Ilmoittaudu 
10.11. mennessä Yhteisen seu-
rakuntapalvelun toimistoon p. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tapio Henrikki Ohenoja 69 v, 
Rauni Helena Säkkinen s. Koi-
vumäki 89 v, Liisa Mirjam Kes-
kikotila s. Rissanen 84 v, Kalle 
Koskenkorva 89 v, Helvi Maria 
Planting s. Kakko 93 v, Elvi Sofia 
Mankinen s. Pyrrö 86 v.
Karjasilta: Tyyne Meeri Lou-
kusa s. Viik 83 v, Seppo Sauvo 
Ilmari Mäntykivi 79 v, Reino 
Jaakko Abraham Kaijala 77 v, 
Kerttu Keränen s. Seppänen 80 
v, Antti Juhani Kitinoja 60 v.
Tuira: Väinö Artturi Mäkelä 
96 v, Pentti Lauri Johannes 
Sipola 68 v, Martta Katariina 
Kuusinen s. Suua 83 v, Lyyli 
Martta Henttonen s. Savolainen 
90 v, Hilda Matilda Savilaakso 
s. Haapaniemi 82 v, Arto Tapa-
ni Haataja 48 v, Esko Antero 
Brusila 71 v.
Oulujoki: Henni Kaisa Elisabet 
Karjalainen s. Pelkonen 91 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Hilla Helena Pennanen.
Karjasilta: Konsta Viljami Ha-
verinen , Emilia Alexandra Ilola, 
Pihla Aurora Karsikas, Eelis 
Veikko Viljami Kurvinen, Leevi 
Antero Lepistö, Noora Annika 
Mustakangas, Ella Lotta Olivia 
Rauhala, Jonne Emil Juhani 
Juola, Kasperi Kalevi Kauppi, 
Iisa Sara Linnea Koskenkari, 
Väinö Joosua Linnanmäki, Silja 
Maria Kristiina Teurajärvi.
Tuira: Viivi Helmi Inkeri Häi-
kiö, Niklas Kristian Jakkula, 
Roni Kristian Montalis Junt-
tila, Jenna Justiina Jussila, 
Sini Tuulia Lohilahti, Veikka 
Ernesti Niemelä, Kasimir Asser  
Valdemar Rekilä, Elias Ilmari 
Tolonen, Nooa Oliver Viuhkola, 
Eetu Kalle Eevertti Ylikunnari, 
Viljami Oliver Lielahti, Laura 
Eerika Takkinen.
Oulujoki: Eetu Johannes Kuk-
konen, Atte Emil Mikael Kulku-
la, Annika Catharine Kulkula, 
Eemil Juhani Penttilä.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Harri Markus Kemppainen ja 
Mervi Tuulikki Hietaharju.
Karjasilta: Olavi Määttä ja 
Maire Inka Malo.
Tuira: Ari Mikael Haanpää 
ja Merja Annikki Isokoski, 
Marko Juhani Häikiö ja Tarja 
Tuulikki Markuksela, Antti 
Heikki Pasanen ja Hanna Mari 
Katariina Pekkinen, Heikki 
Juhani Jussila ja Katja Hannele 
Ukonmaanaho.

Kansainvälisyys
English Service su 22.10. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus ara-
biaksi su 22.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Sunnuntaisin klo 12: Heikkilänkankaan 
monitoimitalo • Hintan seurakuntatalo • Kuivasjärven 
seurakuntakoti • Lämsänjärven kaupunkileirikeskus 
• Maikkulan kappeli • Myllyojan seurakunta-talo 
• Myllytulli, Makasiininkatu 6 • Niittyaro, Purjehtijantie 4 
• Pateniemen kirkko • Rajakylän seurakuntakoti
Sunnuntaisin klo 15: Tenavalinnan päiväkoti
Sunnuntaisin klo 16.30: Rauhan Sanan pyhäkoulu, 
Koulukatu 10
Parittomien viikkojen perjantaina klo 18.30: Välivainion 
rukoushuone, Siirtolantie 28

TOISENLAISET PYHÄKOULUT:
Torstaina 9.11. ja 7.12. klo 9.15 Kaakkurin toiminta-
keskus, perhepäivähoitajien kanssa.
Sunnuntaisin klo 12 Kaukovainion kappeli pyhä-
koulukirkko (kerran kuukaudessa, muina sunnuntaina 
tavallinen pyhäkoulu, jossa harjoitellaan tulevaa pyhä-
koulukirkkoa).
Sunnuntaina alkaen 12.11. klo 15 (joka toinen sunnun-
tai) Koskelan seurakuntakoti, koko perheen pikkukirkko.
Keskiviikkona 8.11. ja 13.12. klo 9.15 Pyhän Andreaan 
kirkko, perhepäivähoitajien kanssa.
Jokaisen kuukauden viimeinen lauantai klo 15 Pyhän 
Andreaan kirkko, mummon ja vaarin pysäkki, eri suku-
polvien kohtaamispaikka. 
Torstaisin alkaen 2.11. klo 14.30 Pyhän Andreaan kirkko, 
iltapäiväkerholaisten kanssa.
Sunnuntaisin klo 15 Pyhän Luukkaan kappeli, kansain-
välinen pyhäkoulu.
Sunnuntaina 22.10. ja 29.10. klo 15 Oulun tuomiokirkon 
krypta, enkelipyhäkoulu.
Sunnuntaisin klo 9.45 Radio Pookissa ja klo 11.25 Radio 
Deissä radiopyhäkoulu.
 

Tiedustelut: Aila Valtavaara  
p. 040 574 7109, Eveliina Korkea-aho p. 040 588 1543, 
Outi Metsikkö  
p. 050 521 3380.

Pyhäkoulut 

3161347. Varhaisnuorisotyö.

OulujOen seurakunta

Joululeiri 1–6 lk. tytöille ja po-
jille pe 8.12. Rokuan leirikeskus. 
Mukavaa yhdessä oloa, ulkoilua, 
herkullista ruokaa, joulun 
sanoman äärellä olemista ja 
joululahja valvojaiset. Hinta 27 
e (täysihoito, matkat, vakuutus). 
Ilmoittaudu pe 10.11. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 
5313 513.

Kuorot ja 
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 26.10. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Maikkulan tenavakuoro to 
19.10. klo 16.30–17.15, Maik-
kulan kapppeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 19.10. 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
kapppeli.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 19.10. klo 16–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Projektikuoro to 19.10. klo 
17.30, Karjasillan kirkko. Li-
sätietoja Olli Heikkilä, 041 
5479929.
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 23.10. klo 18.30–20.30, 
Kastellin kirkko.
Mieskuoro Weljet ti 24.10. klo 
18.30–20, Kastellin kirkko. 

muut menot
Naisten iltapäivä la 28.10. klo 
15, Keskustan seurakuntatalo. 
Vieraana teologi, kirjailija 
Anna-Liisa Valtavaara. Aiheena 
Ainako anteeksi. Tilaisuuden 
järjestää NNKY ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Vapaaehtoisten koulutussun-
nuntai su 29.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko ja Keskustan 
seurakuntatalo. Aloitamme 
messulla, sen jälkeen on ruo-
kailu sekä teologi Anna-Liisa 
Valtavaaran luento aiheesta 
Ainako anteeksi. Ruokailua 
varten ilmoittautumiset diako-
niakeskukseen p. 3161321.
Puuhakerho ma 23.10. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huol-
torakennus. Kerhossa tehdään 
puutöitä. 
Korukivikerho ti 24.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kirkon ulkomaanavun vastuu-
viikon tapahtuma pe 20.10. klo 
11, K-market Superetu, Rusko. 
Tule tutustumaan Suomalaisen, 
Venäläisen ja Afrikkalaisen  
kulttuurin keittiöön. Maistiaisia 
ja tietoa naisten oikeuksista.
Tunteiden viisaus -iltapäivä 
parisuhteelle su 29.10. klo 
14, Myllyojan seurakuntatalo. 
Aiheena on Tunteiden viisaus. 
Lastenhoidon ja tarjoilun vuok-
si ennakkoilmoittautuminen 
24.10. mennessä johanna.kero-
la@evl.fi tai p. 3161 321.

Su 22.10. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Nanna Helaakoski, kanttorina Anu Vuorenmaa.
Su 22.10. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu aiheesta Älkää peljätkö.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 25.10. klo 16.15 Miksi nuori mies palaa halusta esittää klassista 
musiikkia? Oulun Mozart 250 -juhlavuoden Requiem-messun johtaja 

Raimo Paaso Marja Blomsterin
vieraana.
To 26.10. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa keskustelua uskosta ja epäuskosta. Oululais-
ta Ilkka Inkistä haastattelee Marja Blomster.

Su 22.10. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu aiheesta Älkää peljätkö.
Su 22.10. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, avustaa Juha Valppu, urkurina Maija Tynkkynen, kanttorina 
Raimo Paaso, Sofia Magdalena -yhtye laulaa. Jumalanpalveluksen jäl-

keen edellisen maanantain Etappi-ohjelman uusinta, aiheena rakkaus ja parisuhteen hoito. 
Vieraina oululaiset Saila Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä, toimittaa Marja Blomster.
Ma 23.10. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa mukana kenttäpiispa Hannu Niskanen, toimittaa 
Risto Parttimaa Raahesta.

r a D i o - o h j e L m at

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kolme palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 108 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 280.

www.oulunseurakunnat.fi

Tuiran seurakunnassa on nyt haettavana

6. KAPPALAISEN VIRKA

Virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon 
suorittanut pappi (KJ 6:18). Palkkaus hinnoittelu-
ryhmän A 01 mukaan H37–H39 (2504–3142 e/kk).
Hakemukset lähetetään Oulun hiippakunnan  
tuomiokapitulille 13.11.2006 klo 16 mennessä: 
Ojakatu 1, PL 85, 90101 OULU.
Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi > avoimet 
työpaikat ja kirkkoherra Hannu Ojalehto,  
hannu.ojalehto@evl.fi tai p. 0400 681 833.
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Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, Tuiran, 
Oulujoen ja Ylikiimingin seurakunnissa 12.–13.11.2006 toi-
mitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät ovat 
19.10.–13.11.2006 välisenä aikana nähtävinä seurakuntien ilmoi-
tustauluilla seuraavissa paikoissa: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa Isokatu 
11 A (2. krs.),
Karjasillan kirkkoherranvirastossa Kaukovainion kappelissa, 
Hiirihaukantie 6,
Tuiran kirkkoherranvirastossa, Myllytie 5,
Oulujoen kirkkoherranvirastossa, Myllyojan seurakuntatalossa, 
Koivumaantie 2,
Ylikiimingin seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Harjutie 5,
Oulun ev.-lut. seurakuntien keskusrekisterissä, Isokatu 17.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana edellä mainituista pai-
koista virastojen aukioloaikoina 9–16, maanantaisin lisäksi 16–18. 
Ylikiimingin seurakunnan kirkkoherranvirasto, Harjutie 5, on 
avoinna maanantaisin klo 9–12 ja 15–17 sekä tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin klo 9–12.

Oulussa lokakuun 2. päivänä 2006

Vaalilautakuntien puheenjohtajat
Tuomiokirkkoseurakunta   Jouko Arranto  
Karjasillan seurakunta  Petri Satomaa  
Tuiran seurakunta   Pekka Lahdenperä  
Oulujoen seurakunta   Pasi Karjalainen 

IlmoItus

kuulutus

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritetaan 12.–13.11.2006 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yksittäisten seurakuntien 
kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymien seurakuntien yhteisiin 
kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä 
tahansa seurakunnassa ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa 
vaalitoimitsijalle ja esittämällä hänelle henkilöllisyystodistuksensa 
tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Seurakuntien yhdistymisestä johtuen Oulujoen seurakunta 
järjestää seurakuntavaalit sekä Oulujoen että Ylikiimingin seu-
rakunnassa.

Oulussa ja Ylikiimingissä ennakkoäänestys tapahtuu 30.10.–
3.11.2006 seuraavasti:

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ennakkoäänestyspaikat 
-  kirkkoherranvirasto, Isokatu 11 A (2. krs.), joka päivä klo 9–18
-  Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2, maanantaina ja tiistaina  
 klo 16–20
-  Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71, keskiviikkona  
 ja torstaina klo 16–20
- Limingantullin Prisma, Nuottasaarentie 1, joka päivä klo 14–20
- Raksilan Euromarket, Tehtaankatu 1, joka päivä klo 14–20

Karjasillan seurakunnan ennakkoäänestyspaikat 
- kirkkoherranvirasto, Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6,  
 joka päivä klo 9–18
- Kastellin kirkko, Töllintie 38, joka päivä klo 16–20
- Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9, joka päivä klo 16–20
- Kaakkurin K-Citymarket, Metsokankaantie 5, joka päivä klo  
 14–20
-  Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan ja tekniikan  
 yksiköt, Kotkantie 1, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 
 klo 11–15
-  Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2, maanantaina klo 10–14
-  Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15, tiistaina klo 10–12.30 
-  Hiirosenkoti, Merikotkantie 5, tiistaina klo 13–16

Tuiran seurakunnan ennakkoäänestyspaikat 
-  kirkkoherranvirasto, Myllytie 5, joka päivä klo 9–18
-  Linnanmaan Euromarket-Prisma, Kauppalinnankuja 1–3, joka  
 päivä klo 14–20
-  Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3, joka päivä klo 16–20
-  Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7, joka päivä klo 16–20
- Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6, joka päivä klo  
 16–20
-  Pateniemen kirkko, Taskisentie, joka päivä klo 16–20
- Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2, joka päivä klo  
 16–20
- Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86, joka päivä klo 16–20 
-  Oulun yliopiston keskusaula, Linnanmaa, tiistaina, 
 keskiviikkona ja torstaina klo 11–15

Oulujoen seurakunnan ennakkoäänestyspaikat 
-  kirkkoherranvirasto, Myllyojan seurakuntatalo, 
 Koivumaantie 2, joka päivä klo 9–18
-  Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59, tiistaina, 
 keskiviikkona ja torstaina klo 16–20
-  K-Supermarket Superetu, Laakeritie 4, joka päivä klo 14–20

Ylikiimingin seurakunnan ennakkoäänestyspaikka
-  kirkkoherranvirasto, Harjutie 5, joka päivä klo 9–18

Ennakkoäänestyspaikoissa ovat nähtävinä vain Oulun seurakuntien 
ehdokaslistojen yhdistelmät. Muun seurakunnan äänestäjän on 
itse otettava selvää seurakuntansa ehdokkaista. 

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää 
ennakolta kotonaan siinä seurakunnassa, jonka vaaliluetteloon 
hänet on merkitty. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on 
ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai 
puhelimitse viimeistään 27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherran-
virastoon, missä ilmoituslomakkeita on saatavana.  

Kirkkoherranvirastojen osoite- ja puhelintiedot:
Tuomiokirkkoseurakunta, Isokatu 11 A (2. krs.), 
puhelin (08) 3161 401
Karjasillan seurakunta, Hiirihaukantie 6, puhelin (08) 5313 200
Tuiran seurakunta, Myllytie 5, puhelin (08) 5314 600
Oulujoen seurakunta, Koivumaantie 2, puhelin (08) 5313 500
Ylikiimingin seurakunta, Harjutie 5, puhelin (08) 817 7008

Oulussa lokakuun 2. päivänä 2006

Vaalilautakuntien puheenjohtajat
Tuomiokirkkoseurakunta  Jouko Arranto
Karjasillan seurakunta  Petri Satomaa
Tuiran seurakunta   Pekka Lahdenperä
Oulujoen seurakunta  Pasi Karjalainen

Tapahtumaan tarvitaan 
vapaaehtoisia eri tehtäviin. 
Lisätietoja esa.rattya@evl.fi. 

Oulun tuomiokirkon kesän 
2007 vihkivarausten vastaanot-
taminen aloitetaan ke 1.11. klo 
9-11.30 tuomiokirkon kryptassa 
(Isonkadun puolella). Muulloin 
virastoaikana Isokatu 11 A (pihan 
puolelta), p. 3161401.

anteeksiantaminen 
on vapauttavaa

Pettymyksiä, loukkauksia, ilkeitä sanoja. Kuulostaako tutulta? 
Sinun elämältäsi?

Anteeksiantaminen muille ja varsinkin itselle on todella vaikeaa, 
mutta ilman anteeksiantamistakin on vaikeaa: elämästä katoavat 
ilo ja voimat. Yhteys toisiin, itseen ja Jumalaankin särkyy.

Kirjailija, teologi ja kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara va-
kuuttaa, että vaikka anteeksiantaminen on vaikeaa, se on myös 
vapauttavimpia asioita maan päällä: – Entä jos muurien sijasta 
rakentaisimmekin siltoja? Miten silloinkin, kun minua on lou-
kattu todella kovasti, voisin antaa anteeksi ja ennen kaikkea, 
miten voisin armahtaa itseäni.

Anna-Liisa Valtavaaralta ilmestyi vuonna 2005 Kirjapajan kus-
tantamana kirja Ainako anteeksi?, jossa hän pohtii anteeksianta-
miseen ja syyllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Näitä samoja teemoja 
hän käsittelee naisten iltapäivässä lauantaina 28.10. klo 15-18 
Oulussa Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa, Isokatu 17.

Valtavaara vierailee myös sinkkuillassa perjantaina 27.10. klo 
18.30 Heinätorin seurakuntakodissa, Aleksanterinkatu 71. Sil-
loin hänen aiheensa on Kiltteydestä kipeät.

Kansain-
välinen ilta

Look beyond your cup... - Kan-
sainvälinen ilta Cross Cafessa, 
Isokatu 11, perjantaina 20.10. 
klo 19-00.30.

Opiskelijoille ja nuorille aikuisille! 
Luvassa yhdessäoloa, intialainen 
carrom-peli, musiikkia, lauluja, 
taideteoksia, pastori Árpád Ko-
vácsin alustus Elämä Balkanilla. 
Lisäksi tarjolla kahvia, teetä, mehua 
ja naposteltavaa. Kahvilan tuotolla 
tuetaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta tehtävää työtä. 

Lisätietoja: International Christian 
Fellowship of Oulu, http://www.
church.fi/oulu.

maanpuolustus-
alueen 

kirkkojuhla 
oulussa

Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
kirkkojuhla pidetään Oulun tuo-
miokirkossa perjantaina 27.10. al-
kaen klo 19.

Juhlassa esiintyvät Pohjan So-
tilassoittokunta musiikkikapteeni 
Petri Junnan johdolla ja juhlaa 
varten harjoitettu suuri Reserviläis-
kuoro Lauri Nurkkalan johdolla. 
Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
komentaja, kenraalimajuri Pertti 
Puonti tuo juhlaan tervehdyksen, 
ja puheen pitää kenttäpiispa Han-
nu Niskanen.

Juhlassa esiintyvän kuoron 60 
laulajaa ovat Oulun ja sen ympä-
ristön musiikin ammattilaisia ja 
kokeneita mieskuorolaulajia.

Kirkkojuhlaan on vapaa pää-
sy, erityisesti toivotetaan terve-
tulleiksi sotiemme veteraaneja 
ja nuorisoa.

mielenilmaus 
sananvapauden 

puolesta
Oulussa järjestetään mielenilma-
uskulkue sananvapauden puo-
lesta ja  toimittaja Anna Polit-
kovskajan muistoksi perjantai-
na 20.10. 

Oulussa kokoontuminen on 
Toripolliisilla klo 18. Tilaisuus 
on avoin kaikille, jotka haluavat 
kunnioittaa Annan muistoa ja 
puolustaa sananvapautta. Mu-
kaan voi ottaa hautakynttilän 
tai punaisen tulppaanin, joka oli 
Annan lempikukka.

Kulkue etenee Rotuaarin kautta 
kaupungintalolle, jonne lasketaan 
muistokynttilät ja tulppaanit. Tä-
män jälkeen vietetään hiljainen 
hetki, jonka jälkeen dosentti ja 
kansalaisaktivisti Kaarina Kailo 
pitää puheen.

Novospasskin 
luostarikuoro ouluun

Novospasskin luostarin mieskuoro Moskovasta laulaa Oulun 
tuomiokirkossa lauantaina 21.10. Konsertti alkaa kello 18.

Konsertin nimenä on Luostarin lauluja - kauneinta luostarimu-
siikkia. Ohjelmistossa on venäläisiä ortodoksisen kirkkomusii-
kin helmiä 1700-luvulta ja 1900-luvun alkuun. 16 valiolaulajan 
kuoroa johtaa Leonid Baklushin.

Kuoron jäsenet eivät ole munkkeja. Heillä on korkeakouluta-
soinen musiikkitutkinto. Moskovassa kuoro huolehtii luostarin 
tärkeimmistä jumalanpalveluksista ja esiintyy merkittävissä or-
todoksisissa virallisissa tilaisuuksissa.

tietoa 
väkivallasta 

Lopeta väkivalta – aloita muutos 
itsestäsi on aiheena Oulun kaupun-
gin nuorisotalolla ja yökahviloissa 
sekä seurakunnan yökahviloissa 
lauantaihin 21.10. saakka

Tarkoitus on välittää tietoa vä-
kivallasta, tehdä kyselyitä nuorille 
sekä harjoitella tunneilmaisua. 
Kohderyhmä on 13–18 -vuoti-
aat nuoret.

anna-Liisa valtavaara
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S ohvi Elina Kinnula, 24, näki 
pari vuotta sitten kortin, jos-
sa kysyttiin ”Haluatko muut-

taa maailmaa”. Kiinnostus Chan-
gemaker-toimintaan jäi kytemään. 
Viime viikolla lääketieteen opiske-
lija perusti noin kymmenen muun 
nuoren kanssa Changemakerin Ou-
lun paikallisryhmän.

– Haluan osaltani muistuttaa 
meitä ja muita siitä, että maailma 
ei ole oikeudenmukainen. Minusta 
on hienoa, että myös kristillisten 
arvojen pohjalta tehdään ihmis-
oikeus- ja kansalaisjärjestötyyp-
pistä työtä. Ne arvot ovat minua 
lähellä, Muoniosta kotoisin oleva 
Kinnula kertoo.

Kinnulaa kiinnostavat erityisesti 
terveysasiat ja Afrikan tilanne. Hän 
ei ole ollut aikaisemmin mukana 
järjestötoiminnassa. Changemake-
rina hän olisi valmis osallistumaan 
näkyviinkin tempauksiin - vaikka 
nukkumaan talvella teltassa kes-
kellä kaupunkia.

Oulun ryhmän tapaamisessa 
suunniteltiin jo ständien eli pöy-
tien pystyttämistä eri tapahtumiin, 
muun muassa Oulugospeliin mar-
raskuun alussa.

– Jostakin on aloitettava, Kin-
nula hymyilee. 

maailmankauppa
reilummaksi

Aate- ja oppihistorian opiskelija Saa-
ra Tolvanen, 22, on ollut mukana 
valtakunnallisessa Changemaker-
toiminnassa noin vuoden. Maanin-
kalaistyttö sai toimintaan kipinän 
eteläsuomalaiselta kaverilta.

– Toivoisin, että maailmankauppa 
saataisiin reilummaksi. Myöskään 
ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä 
ei voi unohtaa, hän pohtii.

Tolvanen on osallistunut jo kol-
me kertaa Changemaker -koulutus-
viikonloppuun, joita järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa. Viimeksi 
20-30 Changemakeria kokoontui 
Turun saaristoon.

– Koulutuksessa käy edustajia eri 
järjestöistä, muun muassa Amnes-
tysta ja Reilusta kaupasta. Lisäksi 
on väittelyharjoituksia ja vapaata 
yhdessäoloa, Tolvanen kuvaa.

Viime kesänä hän osallistui myös 
Changemaker -kesäkiertueeseen 
olemalla ständillä Ylivieskan he-
rättäjäjuhlilla. Tolvanen on tästä 
eteenpäin Changemakerien Oulun 
toiminnan yhteyshenkilö.

mukaan
sähköpostilistalle

Changemakerit toimivat kristilli-
seltä arvopohjalta, mutta toimin-
taan osallistuvalta ei vaadita hen-

C h a N G e m a K e r - t o i m i N ta  a L K o i  o u L u S S a

Saara ja Sohvi elina haluavat 
muuttaa maailmaa

kilökohtaista tunnustusta tai va-
kaumusta.

– Esimerkiksi musliminuori voi 
halutessaan liittyä Changemake-
reihin. Päämäärä on tärkein, ei 
uskontokunta, toteaa Oulun pai-
kallisverkoston liikkeellepanija, 
Tuiran seurakunnan pastori He-
lena Paalanne. 

Changemaker -toimintaan ei ole 
ikärajaa, vaikka se onkin suunnattu 
nuorille ja nuorille aikuisille. Toi-
mintaan voi liittyä ilmoittamalla 
yhteystietonsa Paalanteelle, joka 
lisää henkilön sähköpostilistalle.

– Käytännössä verkostoon liit-
tymiseen ei tarvita muuta kuin 
halu toimia oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta. Mitään 
viikottaisia tapaamisia ei ole tässä 
vaiheessa, vaan toiminta on kiinni 
nuorista itsestään. Jo sähköposti-
listalla oleminenkin riittää, Paa-
lanne kertoo.

Helena Paalanteen yhteystiedot 
ovat 050-4334 097, helena.paalan-
ne@evl.fi.

miNNa PeLtoLa

mikä on Changemaker?
- Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimi-
va nuorisoverkosto, joka haluaa vaikuttaa köyhyyden ja epäoi-
keudenmukaisuuden rakenteellisiin syihin.
- Toiminta alkoi Suomessa 2004, alun perin Norjassa 1992.
- Toiminta on projekti- ja tempausluontoista.
- Paikallisverkostot toimivat tällä hetkellä Helsingissä, Tampe-
reella, Nurmijärvellä, Jyväskylässä ja Oulussa.
- Lisätietoa nettiosoitteessa www.changemaker.fi.

Sohvi elina Kinnulan (oik.) mielestä Changemaker on hieno juttu, jossa kehtaa olla mukana. Saara tolvanen 
alkoi pohtia maailman tilaa ensimmäisen kerran yläasteella, enemmän lukiossa.

Changemakerit järjestivät telttaleirin helsingissä viime talvena.

Barentsin 
kirkoilla juhla

Barentsin kirkkojen neuvos-
to juhli kymmenvuotista ole-
massaoloaan kokoontumalla 
juhlakokoukseen Tromssaan 
äskettäin. Suomesta mukana 
olivat muiden muassa piis-
pa Samuel Salmi ja metro-
poliitta Panteleimon.

Tromssan juhlakokous 
sisälsi seminaareja, joissa 
käsiteltiin Barentsin alueen 
ympäristökysymyksiä, ystä-
vyysseurakuntatoimintaa, 
koulutuskysymyksissä ja alku-
peräiskansojen asemaa. 

Kirkkoneuvos Risto Can-
tell esitelmöi Suomen lute-
rilaisen kirkon ja Venäjän 
ortodoksisen kirkon välisistä 
oppineuvotteluista. Norjan 
luterilainen kirkko käy par-
haillaan vastaavia neuvotteluja 
Venäjän ortodoksisen kirkon 
kanssa. Hiippakuntadekaani 
ja Barentsin kirkkojen neu-
voston hallituksen jäsen Keijo 
Nissilä puolestaan esitelmöi 
ympäristöongelmasta kirkon 
haasteena. Hallintojohtaja 
Håkan Mattlin toi kokouk-
selle Suomen ulkoministeriön 
tervehdyksen.

Barentsin kirkkojen neu-
voston puheenjohtajaksi seu-
raavaksi kahdeksi vuodeksi 
valittiin Nord-Hålogalandin 
piispa Per Oskar Kjølaas. 

Neuvoston jäseniä ovat 
Venäjän ortodoksisen kirkon 
kolme pohjoista hiippakun-
taa, Inkerin luterilainen kirk-
ko, Norjan kirkon pohjoisin 
hiippakunta, Luulajan hiip-
pakunta Ruotsista sekä Oulun 
luterilainen ja ortodoksinen 
hiippakunta Suomesta.

ekumeeniselle 
neuvostolle 
uusi hallitus

Suomen ekumeenisen neu-
voston syyskokous valitsi jär-
jestölle uuden hallituksen toi-
mikaudelle 2007-2009.

Puheenjohtajaksi valittiin 
arkkipiispa Jukka Paarma ja 
hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen piispa Si-
mo Peura.

Varapuheenjohtajiksi valittiin 
tohtori Markus Österlund, 
Missionskyrkan i Finland, 
(henkilökohtainen varajäsen 
pastori Soile Salorinne, Suo-
men Metodistikirkko), teo-
logian maisteri Outi Vasko, 
Suomen ortodoksinen kirkko, 
(ylidiakoni Juha Lampinen, 
Suomen ortodoksinen kirkko) 
sekä piispa Voitto Huotari, 
Suomen luterilainen kirkko, 
(varajäsen teologian tohtori 
Matti Repo).

Neuvoston jäseniksi valittiin 
ylilääkäri Kati Myllymäki, 
Suomen luterilainen kirk-
ko, (pastori Veijo Koivula, 
Suomen luterilainen kirkko), 
tiedottaja Mari Malkavaara, 
Suomen luterilainen kirkko, 
(pastori Päivi Jussila, Suomen 
luterilainen kirkko), kirkko-
kunnan johtaja Olavi Rintala, 
Suomen Vapaakirkko, (pää-
toimittaja Hannu Lahtinen, 
Suomen Vapaakirkko) sekä 
isä Teemu Sippo, Katolinen 
kirkko Suomessa, (isä Kasi-
mir Lewandowsky, Katolinen 
kirkko Suomessa). 
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täyttänyt henkilö. 
Äänensä voi kotona antaa ennakkoää-

nestysaikana 30.10.-2.11.
Kotiäänestys on mahdollista vain koti-

seurakunnassa eli seurakunnassa, jonka 
vaaliluetteloon äänioikeutettu kuuluu.

Oulun ev. –lut. seurakuntien keskusre-
kisterin johtaja Veijo Koivula rohkaisee 
ihmisiä pyytämään kotiäänestystä.

– Liikuntaeste ei ole este käyttää ääni-
oikeutta. Meille kaikki äänestäjät ovat 
tärkeitä.

Kotiäänestysmahdollisuus on kaikissa 
seurakunnissa.

Kiimingin kirkkoherra Pauli Nieme-
lä muistuttaa, että laitos on monen lii-
kuntarajoitteisen vanhuksen koti. Siksi 
vaalitoimitsijaa on mahdollisuus pyytää 
vierailemaan myös laitoksessa kotiäänes-
tystä varten.

Kotiäänestyksestä saa lisää tietoa kirk-
koherranvirastoista.

riitta hirvoNeN

I L M O I T U S  

Kiimingin seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdo-
kaslistojen yhdistelmä on  julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakun-
nan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 6, 90900 Kiiminki.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-15 sekä 
keskiviikkoisin kello 14.00-17.00.

Kiiminki 02.10.2006.

Kiimingin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja L. Mikkonen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mainittuna päivänä 
on auki kello 12 - 16 ja jonka puhelinnumero on 08-8161003/ 040-5844406.

Kiimingin seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä 
aikana, osoite Kirkkotie 6, 90900 Kiiminki

Kiiminki 02.10.2006. 

Kiimingin  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja L. Mikkonen

I L M O I T U S  

Muhoksen seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdo-
kaslistojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakun-
nan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Muhostie 7B, 91500 Muhos.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherran-
virastosta sen aukioloaikoina maanantaista perjantaisin kello 9.00-13.00 sekä kes-
kiviikkoisin kello 16.00-17.00.

Muhos  2.10.2006.

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-3.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9.00 – 18.00 sekä mahdol-
lisesti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16.00 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mainittuna päi-
vänä on auki kello 12.00 – 16.00 ja jonka puhelinnumero on 08 - 533 1284.

Muhoksen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-3.11.2006 välisenä ai-
kana, osoite Muhostie 7B, 91500 Muhos.

Muhos  2.10.2006. 

Muhoksen  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

I L M O I T U S  

Hailuodon seurakunnassa 12.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslisto-
jen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana kirkon ilmoitus-
taululla ja kirkkoherranvirastossa, osoite Luovontie 52 90480 HAILUOTO.

Hailuodon yhteislistoja on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina 
maanantaisin ja perjantaisin kello 9.30 – 12.00.

Hailuoto 02.10.2006.

VAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Jorma Sipilä  
Sihteeri Matti Keskinen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Hailuodon kirkossa 12.11.2006 klo 11 – 20 toimitettavien seurakuntavaalien en-
nakkoäänestys tapahtuu kirkkoherranvirastoissa 30.10.-03.11.2006 välisenä ai-
kana joka päivä kello 9 - 18.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on ra-
joittunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitseman-
sa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle puhelimitse viimeistään 27.10.2006 
ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon puhelimella 0407430371.

Hailuodon seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kirkon il-
moitustaululla ja kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä aikana, osoite 
Luovontie 52, 90 480 Hailuoto.

Hailuodossa 02.10.2006. 

VAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Jorma Sipilä  
Sihteeri Matti Keskinen

– Seurakunnat haluavat 
tehdä äänestämisen 
mahdolliseksi kaikille 
äänioikeutetuille, Oulun 
ev. -lut. seurakuntien 
keskusrekisterin johtaja 
Veijo Koivula sanoo.

Syksyn seurakuntavaaleissa on mah-
dollista äänestää myös kotona. Koti-

äänestys on tarkoitettu äänioikeutetuil-
le, joilla on sairauden, liikuntakyvyttö-
myyden tai jonkin muun syyn takia vai-
kea päästä äänestyspaikalle.

Kotiäänestystä on kysyttävä 27.10. 
mennessä kotiseurakunnan kirkkoher-
ranvirastosta. 

Kotiäänestyksessä on oltava äänestäjän 
ja vaalitoimitsijan lisäksi läsnä  äänestä-
jän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta 

äänestys onnistuu 
myös kotona

Kotiäänestystä varten 
tarvitaan mm. kirjekuoria, 
joihin äänestyslippu 
laitetaan odottamaan 
marraskuista 
ääntenlaskentaa.

Seurakuntavaalit 2006
Varsinaiset vaalipäivät 
sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.
Ennakkoäänestys 30.10.–3.11.
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I L M O I T U S  

Haukiputaan seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien eh-
dokaslistojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seura-
kunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 10, 90830 Hau-
kipudas.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherran-
virastosta sen aukioloaikoina maanantaista perjantaihin kello 10-14 sekä torstaisin  
kello 10.00-17.00.

Haukipudas 02.10.2006.

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jaakko Kaltakari

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mainittuna päivänä 
on auki kello 10 - 16 ja jonka puhelinnumero on 5471185.

Haukiputaan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä 
aikana, osoite Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.

Haukipudas 02.10.2006. 

Haukiputaan  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jaakko Kaltakari

I L M O I T U S

Lumijoen seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokas-
listojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Toukolantie 3, 91980  Lumijoki.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranviras-
tosta sen aukioloaikoina maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9-14.

Lumijoki 02.10.2006.

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Markku Tölli

I L M O I T U S
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on 
rajoittunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen va-
litsemansa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 
viimeistään 27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mai-
nittuna päivänä on auki kello 9 - 16 ja jonka puhelinnumero on 387 172.
Lumijoen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna seu-
rakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä aika-
na, osoite Toukolantie 3, 91980 Lumijoki.

Lumijoki 02.10.2006.

Lumijoen  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja  Markku Tölli

I L M O I T U S

Siikajoen seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokas-
listojen yhdistelmä on julkipantuna 15.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilankuja 12, 92320 Siikajoki.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherran-
virastosta sen aukioloaikoina maanantaina klo 12-17, keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 9-12.

Siikajoki 02.10.2006.

Siikajoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Reino Tanjunen

I L M O I T U S
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastois-
sa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä klo 9-18 sekä mahdollisesti muissa 
paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa.

Muiden seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille ilmoitetaan, että Siikajoen seura-
kunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna seurakunnan ilmoitus-
taululla kirkkoherranvirastossa 22.10.-3.11.2006 välisenä aikana, osoite Pappilankuja 
12, 92320 Siikajoki, sekä että ennakkoäänestys Siikajoen seurakunnassa tapahtuu 
kirkkoherranvirastossa edellä mainitussa osoitteessa.

30.10.-03.11.2006 joka päivä kello 9-18.

Siikajoki 02.10.2006

Siikajoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja  Reino Tanjunen

I L M O I T U S  

Rantsilan seurakunnassa 12.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslis-
tojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-12.11.2006 välisenä aikana seurakunnan il-
moitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherran-
virastosta sen aukioloaikoina maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
kello 9-12. 

Rantsila 02.10.2006.

Rantsilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Raimo Karpakka

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mainittuna päivänä 
on auki kello 12 - 16 ja jonka puhelinnumero on 250 143.

Rantsilan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä 
aikana, osoite Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila.

Rantsila 02.10.2006. 

Rantsilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Raimo Karpakka

Seurakuntavaalit 2006
Varsinaiset vaalipäivät 
sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.
Ennakkoäänestys 30.10.–3.11.
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I L M O I T U S  

Kempeleen seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdo-
kas-listojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakun-
nan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
kello 9-15 sekä torstaisin  kello 9-17.

Kempele  02.10.2006

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Taavi Jarva

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon. 
Virasto on avoinna ma-pe klo 9-15 ja to 9-17 sekä pe 27.10.2006 klo 9-16, puhe-
linnumero on 5614 500.

Kempeleen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä 
aikana, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Kempele  02.10.2006 

Kempeleen  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Taavi Jarva

I L M O I T U S  

Limingan seurakunnassa 12.–13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdo-
kaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 19.10.–10.11.2006 välisenä aikana seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 6, 91900 LIMINKA.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina; ma, ti, to, pe klo 9-15, ke 9-14 ja 16–18.

Liminka 2.10.2006

Vaalilautakunta

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Limingan seurakunnan ennakkoäänestys tapahtuu kirkkoherranvirastossa 30.10. – 
3.11.2006 välisenä aikana joka päivä klo 9 – 18. Äänioikeutettu seurakunnan jäsen 
voi äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnassa ilmoittautumalla kirkkoher-
ranvirastossa vaalitoimitsijalle ja esittämällä hänelle henkilöllisyystodistuksensa tai 
muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on oikeus äänestää sen 
seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, missä seurakunnassa 
hänet on 15.8.2006 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä vaaliluette-
loon äänioikeutetuksi. Vain tämän seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänes-
tyspaikassa äänestäjällä on tilaisuus tutustua oman seurakuntansa ehdokaslistojen 
yhdistelmään. Muualle myöhemmin muuttaneet tai muualla ennakkoon äänestä-
vän on otettava omatoimisesti selvää seurakuntansa ehdokkaista.

Ennakkoäänestys Limingan seurakunnassa tapahtuu kirkkoherranvirastossa, osoite 
Pappilantie 6, 91900 LIMINKA, edellä mainittuna aikana.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen 
sairauden vuoksi rajoittunut, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon kotonaan. 
Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaali-
lautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 27.10.2006 ennen klo 16. kirkkoherranvi-
rastoon, missä ilmoituslomakkeita on saatavana.

Liminka 2.10.2006

Vaalilautakunta

I L M O I T U S  

Tyrnävän seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokas-
listojen yhdistelmä on julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina maanantaista perjantaihin kello 9.00-14.00 sekä lisäksi 
torstaisin klo 15.00-17.00 .

Tyrnävä 02.10.2006.

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Leila Ikonen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritetaan 12.-13.11.2006 seurakunta-
vaalit, joissa valitaan jäsenet yksittäisten seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seu-
rakuntayhtymien seurakuntien yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneu-
vostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkko-
herranvirastoissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9-18 sekä 
mahdollisesti muissa paikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa seura-
kunnassa ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle ja esittämällä 
hänelle henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä 
olevaa ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.08.2006 merkitty läsnä ole-
vaksi seurakunnan jäseneksi sekä vaaliluetteloon äänioikeutetuksi. Vain tämän 
seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on tilaisuus 
tutustua oman seurakuntansa ehdokaslistojen yhdistelmään. Muualle myöhemmin 
muuttaneen tai muualla ennakkoon äänestävän on otettava omatoimisesti selvää 
seurakuntansa ehdokkaista.

Ennakkoäänestys Tyrnävän seurakunnassa tapahtuu kirkkoherranvirastossa, 
osoite  Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä, edellä mainittuina aikoina.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitseman-
sa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai 
puhelimitse viimeistään 27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, missä 
ilmoituslomakkeita on saatavana. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi 
auki viimeksi mainittuna päivänä kello 14-16, puhelin 5640 600. 

Tyrnävä 02.10.2006. 

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Leila Ikonen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranviras-
toissa 30.10.-03.11.2006 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollises-
ti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon 
missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, voi tietyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
27.10.2006 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka viimeksi mainittuna päivänä 
on auki kello 9 - 16 ja jonka puhelin on 08-8823100.

Pudasjärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna 
seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.-03.11.2006 välisenä 
aikana, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Pudasjärvi 02.10.2006. 

Pudasjärven  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Oskari Holmström

I L M O I T U S  

Pudasjärven seurakunnassa 12.-13.11.2006 toimitettavien seurakuntavaalien ehdo-
kaslistojen yhdistelmä on  julkipantuna 19.10.-13.11.2006 välisenä aikana seurakun-
nan ilmoitustaululla  kirkkoherranvirastossa, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina maanantaista perjantaihin klo 9.00-14.00.

Pudasjärvi 02.10.2006.

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Oskari Holmström
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Piiskalla ei saa ketään 
ostamaan luomua. 
Ympäristöystävälliset 
ostopäätökset vaativat 
seurakunnissa joskus 
vuosien kypsyttelyn.

v altioneuvoston Kokousta 
vastuullisesti -suosituksen 
mukaan kaikissa julkisin 
verovaroin tuotetuissa 

kokoustarjoiluissa tulee suosia luo-
muruokaa, lähialueen raaka-aineita 
sekä Reilun kaupan tuotteita. 

Oulun ev. -lut. seurakuntien keit-
tiöissä ei käytetä luomutuotteita. 

Haukiputaan seurakunnan emän-
tä Outi Kaisto tarjoilee luomua ja 
lähiruokaa niin paljon kuin se on 
mahdollista. Isonniemen leirikes-
kuksessa syödään aamuisin luomu-
kaurapuuroa. Tarjottavat banaanit 
ovat reilun kaupan tuotteita ja myös 
luomuvalmisteita. Tee on reilun 
kaupan luomuteetä.

Kaisto kertoo huomanneensa, että 
seurakunnan kokkikerhonvetäjät 
olivat ostaneet omiin tarvikkeisiinsa 
luomuvehnäjauhoja.

– Me ostamme luomua aina kun 
rahavarat sallivat sen, Helena Yli-
lauri kertoo Lumijoen kirkkoher-
ranvirastosta ja sanoo seurakunnan 
olevan luomuhenkinen. 

Kajaanin seurakunnan leirikes-
kuksen pääemäntä Sirpa Väisänen 
otti lokakuun alussa vastaan Portaat 
luomuun -diplomin. Se tarkoittaa, 
että leirikeskuksessa käytetään 
päivittäin useampia luomutuot-
teita, esimerkiksi luomumaitoa, 
luomupiimää ja –jugurttia. Myös 
jauhotuotteet ovat luomuja.

Pohjoisessa 
luomuportailla

hiljaista

Ammattikeittiöille suunnatus-
sa valtakunnallisessa Portaat luo-
muun –hankkeessa on mukana 
kymmenisen etupäässä eteläsuo-
malaista seurakuntaa ja yli 20 lei-

hitaasti ympäristöystävälliseksi 
rikeskusta. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksen johtaja Mauno Rönkkö-
mäki varoisi pakottamasta ketään 
vihreisiin päätöksiin, vaikka arve-
leekin, että jos Mooses eläisi nyt, 
hänen käskynsä viljellä ja varjella 
luomakuntaa saattaisi pitää sisällään 
luomutuotteiden käyttämisen.

– Suomalainen on sellainen, että 
jos sille sanoo, että osta luomua, niin 
se ei varmasti osta, ei kirveelläkään, 
Rönkkömäki nauraa ja puhuu arjen 
diplomatian puolesta.

Hän rohkaisee kaikkia niitä 
seurakuntia, jotka eivät ole vielä 
mukana kirkon ympäristödip-
lomi -järjestelmässä, tarttumaan 
siihen. Siinä mukana oleminen 
kasvattaa ympäristötietoutta, ja 
luomuiset ostopäätöksetkin syn-
tyvät aikanaan. 

Luomutuotteet sopivat seurakunnan kattamaan ruokapöytään.

Ylätasolta pitkä matka
käytännön ostopäätöksiin

Mauno Rönkkömäki tietää hyvin, 
etteivät kirkon herratason kauniit 
puheet kestävän kehityksen tärkey-
destä vielä tarkoita, että seurakun-
tien ruohonjuuritasolla tehtäisiin 
ympäristöystävällisiä ostoksia.

Kirkkokahvikuorman saattaa 
hankkia suntio, joka on tottunut 
ostamaan aina samaa ja halvinta 
mahdollista merkkiä. Kirkon ym-
päristödiplomin suosimia reilun 
kaupan tuotteita ei silloin kaup-
pakassissa ole, eikä jääkaapissa 
luomumaitoa kahviin.

Rönkkömäen mukaan ympä-
ristödiplomi vyöryttää läpäisy-
periaatteella ympäristötietoutta 
seurakuntiin.

– Silti kysymyksessä on pitkä 
marssi, vuosien työ.

Rönkkömäki on ehdottomasti 
sitä mieltä, että kirkon on elettävä 
niin kuin se opettaa. Jos saarnois-
sa puhutaan viljelemisestä ja var-
jelemisesta, mutta hautausmaalla 
ympäristöasiat ovat rempallaan, 
jokaisen silmä näkee puheiden ja 
tekojen ristiriidan. 

Rönkkömäki toteaa, että seura-
kunnat ovat kestävän kehityksen 
toiminnassa pitemmällä kuin kunnat. 

Se selittyy sillä, että kirkon ylätaso, 
kirkkohallitus, on sitoutunut ym-
päristödiplomi-järjestelmään. 

– Kunnissa vastaavaa johtotason 
sitoutumista ympäristöystävälli-
syyteen ei vielä ole, Rönkkömäki 
arvioi.

Hän on iloinen Kiimingin anta-
masta esimerkistä. Siellä kunnalla 
ja seurakunnalla on yhteiset ym-
päristöjärjestelmät. 

riitta hirvoNeN

Oulun ev.-lut. 
seurakuntien nettisivut 
kaipaavat nuoria 
kirjoittajia.

– Etsimme sisällöntuottajiksi nuo-
ria, jotka harrastavat tai ovat kiin-
nostuneita kirjoittamisesta. He saa-
vat ideoida ja tehdä juttuja nuo-
rilta nuorille, omalla raikkaalla 
tavallaan ja kielellään, nuoriso-
työnohjaaja Maire ’Mono’ Kuop-
pala sanoo.

Hänen ideansa on saada nuorten 
ääni kuuluviin, ei aikuisten vaan 
heidän itsensä kautta.

– Nuorten ääntähän on kaivattu 
seurakunnissa erityisesti nyt seu-
rakuntavaalien alla, ja nettikir-
joittaminen on yksi keino vastata 
haasteeseen, Mono sanoo.

Hän muistuttaa myös tämän 
vuoden alussa voimaan tulleesta 

nuorisolaista, joka velvoittaa an-
tamaan nuorille vaikutusmahdol-
lisuuden heitä koskevissa sioissa. 
Seurakuntia koskee sama velvoite, 
johon nuorten omat nettisivut ovat 
yksi vastaus.

opetellaan yhdessä

– Tiedän, että nuoret harrastavat 
paljon kirjoittamista nykyajan pöy-
tälaatikkoon tietokoneelle. Mutta 
moni myös tuhoaa tekstinsä.

– Vielä useammat miettivät, 
miten saisivat ryhdytyksi kirjoitus-
puuhaan, kun mieli tekee.

– Haluan rohkaista nuoria. Ei 
tarvitse olla valmis kirjoittaja. Tai-
toa opetellaan yhdessä. Pääasia, et-
tä nuoret havainnoivat maailmaa 
omasta näkökulmastaan, tekevät 
haastatteluja ja pistävät asiat jutun 
muotoon.

Nuorisotyönohjaaja tietää, että 
nuoret ovat tottuneet liikkumaan 

verkossa. Oulun seurakuntien uudis-
tuneet nettisivut voivat palvella heitä 
yhteisten asioiden foorumina.

Palkkana hyvä mieli

Palkkaa nuorille ei luvata mak-
saa, mutta heistä pidetään muu-
ten huolta, järjestetään vaikka yh-
teisiä kokoontumisia. Heille myös 
painatetaan oikeita haastatteluleh-
tiöitä vahvistamaan toimittajan 
identiteettiä.

– Ja eikö ole mukava saada oma 
tekstinsä ja nimensäkin julki, Mo-
no kysyy.

Hän odottaa yhteydenottoja eri-
tyisesti 14-18 -vuotiailta nuorilta, 
mutta ei torju muunkaan ikäisiä.

Soita Monolle, p. 040 574 7124 
tai ilmoittaudu osoitteeseen www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtuma-
kalenteri.

PirKKo PaaKKi

Nuori, ryhdy nettitoimittajaksi
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SeuraKuNtavaaLit 
varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja 
maanantai 13.11.
ennakkoäänestys 

30.10.–3.11.

– Nuoret eivät tee uskostaan 
numeroa, oululainen Inka 
Kuivamäki sanoo.
Hän, Miina Huotari ja Olli 
Aarni Madetojan lukiosta 
keskustelevat vasta julkaistun 
Uskon asia, nuorisobarometri 
2006:n tuloksista.

”Kirkon kannalta ei ole kovin mairittelevaa, 
että nuorten mielestä tärkein kaikista kysy-
tyistä seurakunnan toimintamuodoista on 
hautausmaiden ylläpito: jumalanpalvelus 
on tärkeysjärjestyksen häntäpäässä.”

Inka: 
– Uskonto on henkilökohtainen asia, sitä ei 
mennä osoittamaan jumalanpalvelukseen. 
Uskoa voi harjoittaa henkilökohtaisella tasol-
la. Nuoret eivät tee uskostaan numeroa.

– Usko on koko ajan läsnä elämässä, se on 
helppo asia. Uskoakseen ei tarvitse mennä 
tiettynä aikana tiettyyn paikkaan. 

Miina:
– Hautausmaa on pyhä paikka, eikä ole sa-
ma millaisessa paikassa edesmenneet rakkaat 
ihmiset makaavat. Koska hautausmailla käy-
dään esimerkiksi jouluisin, on hyvä, että siel-

lä on rauhallista olla.

Kaksi kolmasosaa 15-29-
vuotiaista nuorista uskoo 
Jumalaan.

Miina:
– Onko pakko vastata ky-
symykseen, uskonko Juma-
laan. En halua. Se on vain 
minun oma asiani.

”Nykynuoret eivät ole 
vähemmän uskonnolli-
sia kuin parikymmentä 
vuotta sitten, sillä nuori-
sobarometri 2006 todistaa 
nuorten uskonnollisuuden 
kasvusta joillakin ulottu-
vuuksilla.”

Inka: 
– Mulla on mielikuva, et-
tä näin on todellisuudessa 
juuri käynyt. Lähipiirissä-
ni on paljon ihmisiä, joil-
le uskonto on tärkeä asia. 
Tuo usko voi olla jotain 
muutakin kuin luterilai-
suutta. Uskominen on ny-
kyisin vapaaehtoista, jo-
kaisen oma valinta. 

– Usko on lohdullista 
tieteiskeskeisessä maail-
massa. Kaikki ei olekaan 
ennustettavissa.

– Uskominen on sitä, 
että voi turvautua Ju-

malaan ja luottaa, ettei ole täällä kaaoksen 
keskellä yksin. 

”Tytöille ja naisille uskonto on henkilökoh-
taisesti tärkeämpi kuin pojille ja miehille.”

Olli:
– Pelkäävätkö pojat leimaantumista? Kun 
pojilla on vielä omat arvot hukassa, vai-
kuttaako heihin tyttöjä herkemmin ympä-
ristön mielipiteet. Lähipiirissä voi olla kiel-
teistä suhtautumista uskontoon, mikä sit-
ten tarttuu.

– Voi olla, että miehillä on naisia enemmän 
tarve pärjätä elämässä omillaan.

Inka:
– Miehet eivät ehkä pysähdy miettimään us-

kon asioita. Heillä on naisia vähemmän roh-
keutta lähteä etsimään omaa uskoa. Nyky-
aikana ei tyydytä vain siihen uskoon, johon 
on kodissa kasvettu. Nuoret etsivät omaa ta-
paansa uskoa.

”Nuoret keskustelevat uskonnollisista kysy-
myksistä enemmän ystäviensä kanssa kuin 
vanhempiensa kanssa.”

Inka:
– Jos vanhemmat tuovat uskontoasiat esille, 
se voi tuntua tuputtamiselta. Ystävien kanssa 
puhuminen on paljon neutraalimpaa.

Miina:
– On mukava keskustella myös niiden kans-
sa, jotka ovat eri mieltä kuin itse.

Onneksi kaikki elämässä ei

Valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunnan Nuoran nuorisobarometria 
varten haastateltiin 1 900 suomen- 
ja ruotsinkielistä 15-29-vuotiasta 
nuorta. Tutkimuksen nimi on 
Uskon asia.

inka Kuivamäen kavereita on ehdokkaana seurakuntavaaleissa. hän uskoo, että nuoria 
aikuisia kiinnostaa oikeasti vaikuttaminen kirkossa.
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Kun nuori ehdokas lähettää ”äänestä minua” 
-viestin kaikille kavereilleen, joiden numerot omasta 
puhelimesta löytyy, läpi pääseminen saattaa jo olla 
lähellä.

u skon asia, nuorisobarometri 2006 paljastaa, että harvat nuorista 
(15-29-vuotiaista) tiesi seurakuntavaaleista puoli vuotta ennen nii-
den järjestämistä. Heitä oli vain viidennes joukosta.

Barometrin mukaan 26 prosenttia nuorista äänioikeutetuista aikoi ää-
nestää marrasvaaleissa. Tutkija Kari Paakkunainen tulkitsee Uskon asia 
–tutkimuksessa, että 26 prosenttia on liioittelevaa aktiivisuutta. Toivot-
tu, tehty ja mahdollinen äänestysinto sekoittuvat toisiinsa, Paakkunainen 
kirjoittaa. 

Vaikka tilanne näyttää tältä kohdin huonolta, NAVI:n (kirkon nuor-
ten aikuisten vaikuttamisryhmä) puheenjohtaja Hanna-Leena Kevätsa-
lo ei ole nostamassa valkoista lippua ylös antautumisen merkiksi. Hän 
kannustaa kaikkia nuoria ehdokkaita tekemään itseään tunnetuksi. Yksi 
hyvä väline siihen on oma kännykkä tai NAVI:n nettisivuilta löytyvä net-
tipostikortti. Oman kännykän osoitteistolla pärjää pitkälle, kun haluaa 
ääniä itselleen.

Kevätsalo innostaa tekstiviestikampanjointiin.
 – Itsensä mainostamisessa ei ole mitään hävettävää tai epäkristillistä, 

puheenjohtaja suomii vanhaa ajatusta, ettei itsensä mainostaminen ole 
oikein sopivaa kirkollisissa yhteyksissä. 

Nuorten usko ja kirkko
eivät kohtaa

NAVI:n puheenjohtaja ajattelee, ettei enää kannata kysellä, uskovatko nuo-
ret Jumalaan, vaan miten heidän uskonsa voisi liittyä kirkkoon. 

Nuorisobarometrin mukaan kaksi kolmasosaa nuorista sanoo uskovansa 
Jumalaan, mutta kirkossa käyminen ja muu uskonnon harjoittaminen on 
heidän keskuudessaan vähäistä. 

Espoon Leppävaarassa tehtiin neljä vuotta sitten seurakuntavaaleissa 
valtakunnallinen ennätys. Yli 40 prosenttia seurakuntaneuvoston ja kirk-
kovaltuuston jäsenistä oli alle kolmikymppisiä.

Espoolainen navilainen Topi Haarlaa selittää tulosta sillä, että Leppä-
vaaran seurakunnassa on tehty jo vuosia kovasti töitä nuorten aikuisten 
parissa. 

Nuoret ovat näkyneet seurakuntaelämässä mm. jumalanpalveluksissa, ja 
siksi myös vanhemmat ihmiset rohkaistuivat äänestämään heitä. Juuri van-
hempien ihmisten äänillä nuoret leppävaaralaiset onnistuivat vaaleissa.

Haarlaa sanoo selvästi, miksi nuoria aikuisia tarvitaan luottamushen-
kilöiksi.

– Päätöksenteossa on oltava nuoria, jotta seurakunnista löytyy paikka 
nuorille aikuisille. Nuoret luottamushenkilöt osaavat rakentaa paikallis-
seurakuntiin vertaisryhmilleen sopivaa toimintaa.

riitta hirvoNeN

Oulussa järjestetään ensi torstaina 
26.10. klo 13 seminaari Kuuluuko 
nuorten ääni kirkossa? 

Kaikissa hiippakunnissa kiertävää 
seminaaria järjestävät valtion nuori-
soasiain neuvottelukunta (Nuora), 
Nuorten Keskus ry ja sen yhteydessä 
toimiva NAVI-ryhmä, Suomen Nuori-
soyhteistyö Allianssi ry, Nuorisotutki-
musverkosto sekä Kirkon tutkimuskes-
kus yhteistyössä evankelis-luterilaisen 
kirkon hiippakuntien kanssa.

Olli:
– Usko on hyvin henkilökohtainen asia Suo-
messa. Siitä pelätään puhua, koska ei haluta 
loukata ketään omilla mielipiteillä. Uskosta 
puhuminen on vaikeaa.

”Suomalaisten kirkkoon kuulumisen syissä 
korostuvat tradition ylläpitäminen, siirty-
märiitit – kaste, kirkollinen vihkiminen ja 
hautaan siunaaminen.”

Miina:
– Minä haluan mennä kirkossa naimisiin, 
koska jo kirkkorakennuksesta huokuu rau-
hallisuutta. Kirkkohäät ovat vanha perinne, 
ja vanhat asiat ovat uudelleen muodissa.

– Kirkkohäillä halutaan vihkimiseen mu-
kaan henkinen puoli. Ihmiset kaipaavat jo-
tain juurevaa.

Inka: 
– Kastejuhla järjestetään usein varmaan 
siksi, että ihmiset haluavat lapselleen siu-
nauksen, vaikka muutoin eivät kasvattai-
sikaan lapsiaan uskonnollisesti. Vanhem-
mat haluavat, että kaste on hoidettu kris-
tillisin toimenpitein.

– Myös avioliitolle halutaan siunaus. Häät 
ehkä tuntuvat häiltä, kun ne ovat kirkossa, 
ja paikalla on paljon väkeä.

”Myönteisimmin suhtaudutaan tuttuihin 
evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen 
kirkkoon.”

Olli:
– Kirkko on palvellut minua hyvin, silloin 
kun olen sen palveluja tarvinnut. Kotikirk-
ko on eri asia kuin valtiollinen kirkkojär-
jestelmä.

– Naispappeuskeskustelu on jonkinlaista 
poliittista keskustelua, julkisuudessa sitä ei 
juurikaan pohdita Raamatun näkemyksi-
en pohjalta.

Vain kaksi prosenttia kyselyyn osallistu-
neista suhtautui erittäin myönteisesti isla-
milaisuuteen.

Miina:
– Minun negatiivinen suhtautumiseni is-
lamilaisuuteen ei johdu siitä, että heillä on 
Allah ja meillä Jumala. Jokainen saa uskoa 
tavallaan. 

– Minusta tuntuu, että muslimit etsivät 
pieniäkin kipinöitä, joista voivat synnyttää 
mellakan. Metakan nostattamiseen käyte-
tään uskontoa tekosyynä. Sellainen ei voi 
olla uskonnon harjoittamista.

Naiset uskovat miehiä enemmän enkeleihin. 
67 prosenttia haastateltavista uskoi enkelei-
den olemassaoloon. 

Inka:
– Elämässä on paljon asioita, joista on var-
maa tietoa. Luulen, että nuorille on tärkeä, 
että on kuitenkin jotain sellaista, jota ei tar-
vitse tieteellisesti todistella. Se on vastapai-
noa järjen ymmärrykselle.

– Enkelit ovat positiivinen ja lohdullinen 
asia. Niihin uskominen ei ole radikaalia 
vaan jollakin tasolla uskomista vain siihen, 
että on olemassa jotain meitä ihmisiä kor-
keampaa.

Kursiivilla olevat tekstit ovat suoria lainauk-
sia Uskoa asia, Nuorisobarometri 2006 
-tutkimuksesta tai tutkimustuloksia.

riitta hirvoNeN

Kännykät piippaamaan 
ennen seurakuntavaaleja

miina huotaria kiinnostavat kirkon eettiset kannanotot. hän huomioi ne muodostaessaan 
omia mielipiteitään.

Nuoret aikuiset kohtasivat oulun kirkkopäivillä 2005 nuorten aikuisten 
kirkolliskokouksessa.

Ovatko korvat auki, kun 
nuoret puhuvat?

Pakkalan salissa pidettävä tilaisuus on 
kaikille avoin.

Jokaiseen seminaariin osallistuu ky-
seisen hiippakunnan piispa, nuoriso-
barometri 2006 -tutkimusten alustajat 
sekä panelisteja. Tilaisuuksiin kutsutaan 
erityisesti nuoria, nuorisojärjestöjen ja 
nuorten vaikuttamisryhmien edustajia, 
nuorten parissa työskenteleviä, kirkon 
ja kuntien luottamushenkilöitä, nuo-
riso- ja uskontotutkijoita sekä asiasta 
muutoin kiinnostuneita. 
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yhteyttä Maria Vähäkankaaseen, p. 
040 5633 366.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n syysko-
kous srk-keskuksen monitoimisalissa 
to 26.10. klo 18.
Toimintapäivät syyslomaviikolla var-
haisnuorille (1-4 lk), joissa leikitään, 
askarrellaan, pelataan, laitetaan ruokaa 
sekä ulkoillaan. Vapaita paikkoja voi 
kysellä Pekka Rintamäeltä, p. 040 5436 
960.Otamme mukaan 20 ensimmäistä 
ilmoittautunutta /toimipaikka. Voit 
ilmoittautua yhdelle tai useammalle 
päivälle. Ruokamaksu on 3 e/pv (lasku-
tetaan jälkikäteen). Kellon srk-kodilla 
ma 23.10. klo 10-15, ti 24.10. klo 10-15 
ja ke 25.10. klo 10-15, Martinniemen 
srk-kodilla ma 23.10. klo 10-15, ti 
24.10. klo 10-15 ja ke 25.10. klo 10-15 
sekä kirkonkylällä Wirkkulassa ma 
23.10. klo 10-15, ti 24.10. klo 10-15 ja 
ke 25.10.  klo 10-15.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (12-15 v.) srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 17.10. klo 17-18. 
6-luokkalaisten avoimet ovet: kirkon-
kylällä, Vakkurilassa (vanha srk-koti) 
to 19.10. klo 15-17 sekä Martinniemen 
srk-kodissa to 19.10. klo 15-17. 
Nuoret: Avoimet ovet kirkonkylällä, 
Vakkurilassa (vanha srk-koti) to 19.10. 
klo 18-20 sekä Martinniemen srk-
kodissa to 19.10. klo 18-20. Huom! 
koululaisten syyslomaviikolla (vko 
43) ei ole varhaisnuorten eikä nuorten 
toimintaa.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Parkkisella pe 20.10. 
klo 18.30, pyhäkoulu su 22.10. klo 
12, läntinen Tapio Rautiolla, itäinen 
Pekka Kiviojalla, pohjoinen Aarne 
Laukkasella, seurat ry:llä su 22.10. klo 
17 (radiointi), Pekka Hintikka, Juhani 
Pitkälä, opistoilta Martinniemen 
seurakuntatalolla 25.10. klo 18.30,  
Kello: ompeluseurat Johanna ja Petteri 
Rontilla, Ahvenkuja 4, pe 20.10. klo 
18.30, seurat ry:llä su 22.10. klo 17, 
Tapani Alakärppä, Kalevi Teppola, 
pyhäkoulu su 22.10. klo 12 Harjulla, 
Kiviniemen rantatie 20 ja Sarjanojalla, 
Tiurasenpolku. Jokikylä: raamattu-
luokka isoille ja pienille ry:llä pe 20.10. 
klo 17, alueompeluseurat pe 20.10. 
klo 18.30 Sampo ja Sirpa Saarijärvellä 
sekä Maarit ja Markku Rehulla,  py-
häkoulu su 22.10. klo 12: Asemakylä 
etel. Sauli Ylikulju, Asemakylä pohj. 
Hannu Pärkkä, keskikylä Tapio Pa-
kanen, Taipaleenkylä Kari Aitto-oja, 
Vänttilänperä Reima Niemelä,  seurat 
ja julkaisuilta ry:llä su 22.10. klo 17, 
Pentti Liukkonen.
Kuollut: Sulo Erkki Ollila 69 v, Risto 
Eerik Isohookana 55 v.
Kastettu: Leo Eevert Rantakallio, Jesse 
Pekka Henrik Soronen, Tero Tapani 
Heikkala, Alisa Matilda Okkonen, 
Tapani Ilmari Littow,  Jenny Adeliina 
Lohi, Peppi Anni Karoliina Ahola, 
Jaakko Onni Tapani Korpi, Vanessa 
Heidi Marja Lindgren, Jere Johannes 
Särkiniva, Hilla Maria Kaunisto.

Hailuoto

19.–26.10.2006

Liminka

KiiminkiKempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(F. P. KraNK 1889, GuStaF SKiNNari 1893. 
uuD. väiNö havaS virSiKirjaaN 1938)

Toimitusjohtaja, rovasti Tuomo Korteniemi, pitää erityisellä 
tavalla virrestä 301: Kirkasta oi Kristus meille.

-Se on jykevä luterilainen perusvirsi, jossa tulevat esille lestadi-
olaisen kristikansan tunnot 1800-luvulta ennen liikkeen jakaan-
tumista. Virren koruton, yksinkertainen viesti on kiirinyt halki 
vuosisatojen. Erityisesti viimeinen säkeistö muistuttaa hienolla 
tavalla siitä, että pelastumme yksin uskosta – yksin armosta, 
Kristuksen sovitustyön tähden.

Jeesus, sinun alkamasi, usko on ja kilvoitus. Myös on sinun hal-
lussasi matkan päässä vapahdus. Silloin minut uupuneen noudat 
kotiin taivaaseen.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

To 19.10. klo 9 aamu-
kahvila Luukulla.
To 19.10. Saarenkar-
tanon hartaus klo 
14.30. 
To 19.10. kirkkokuoro 
klo 18.30.
Messu su 22.10. klo 10 toimittaa Matti 
Keskinen kanttorina Eeva Holappa.
Ma 23.10. klo 18.30 diakoniatyön 
johtokunnan kokous.
Ti 24.10. klo 11 Eläkeliitto.
To 12.10. klo 9.30 perhekerho, illalla 
klo 18.30 ei ole kirkkokuoroa.
Sanajumalanpalvelus su 29.10. klo 10, 
toimittaa rovasti Veikko Kärnä.

Messu kirkossa su 
22.10. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina 
Niemelä. 
4-vuotissynttärit srk-
keskuksessa su 22.10. klo 13. Heinä-
joulukuussa 4 vuotta täyttävät lapset 
perheineen tervetuloa!
Seurakuntakerho Jokivarren vanhus-
tentalolla ma 23.10. klo 13 ja Kellon 
srk-kodissa ke 25.10. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon  ajanva-
rausvastaanotolle perjantaisin klo 9-11, 
puh. 5472 636.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 25.10. klo 18.30 
(Jaakob 2. luku).
Juttukahvila Martinniemen srk-kodissa  
to 26.10. klo 13-14.30. Juttukahvilassa 
on alussa hartaushetki, jonka jälkeen 
kahvit ja vapaata keskustelua. Tervey-
denhoitaja mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä  
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
19.10. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset ja syyskokous 
Kellon srk-kodissa tänään to 19.10. 
klo 18.30. Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteyttä kanttori Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, e-mail: hannu.niemela@
evl.fi. Eläkeläisten musiikkipiiri  srk-
keskuksen monitoimisalissa to 26.10. 
klo 13.
Perhekerhot Kellon srk-kodissa to 
19.10. klo 9.30-11, Jokelan vanhalla 
koululla to 19.10. klo 10-11.30 ja  
Martinniemen srk-kodissa pe 20.10. 
klo 9.30-11. Huom! syyslomaviikolla 
(vko 43) ei ole perhekerhoja.
Haluatko alkaa kumppanisi kanssa 
isäntä- tai ohjaajapariksi Virtaa vä-
lillämme -parisuhdekurssille? Ota 

Messu su 22.10. klo 
10 kirkossa. Liturgi 
Tuisku, saarna Jou-
ni Riipinen, kantt. 
Jääskeläinen. Pentti 
Aro soittaa trumpettia. 
Herättäjän kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. Kolehti Herättäjä-Yh-
distykselle. Siioninvirsiseurat klo 12 
alkaen salissa. Puhujina Jaakko Tuisku, 
Heikki Kaikkonen, Veikko Kärnä ja 
Jouni Riipinen.
Seurakuntavaalien infotilaisuus to 
19.10. klo 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Naisten piiri to 19.10. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. 
Miesten piiri to 19.10. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerho pe 20.10. klo 9-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Nuorten aikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 20.10. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Jos olet n. 20-40 
-vuotias ja kiinnostunut kuorolaulusta, 
ota yhteyttä Eija Savolaiseen, p.040 7790 
337 tai tule harjoituksiimme.
Syyslomaviikolla 23.-27.10. ei ole 
perhekerhoja, päiväkerhoja, varhais-
nuorten kuoroja eikä varhaisnuorten 
kerhoja.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole ke 
25.10. eikä seurakuntapiiriä to 26.10.
Kirkkokuoron syyskokous harjoi-
tusten yhteydessä ke 25.10. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakodissa. Tulossa 
kirkkokuoron myyjäiset pe 3.11.
Lähetysilta to 26.10. klo 18.30 kir-
konkylän srk-talolla. Terveisiä nimik-
kokohteestamme Mordvasta, Keijo 
Vikman.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistaisin 
ja torstaisin klo 14-17 sekä lauantaisin 
klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: maanantaisin 
klo 17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistaisin 
klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 -vuo-
tiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 -vuotiaille tytöille, 
torstaisin klo 18-19 Kansainvälisyys-
kerho 7-12 -vuotiaille, perjantaisin klo 
16-17.30 Koirakerho 9-13 -vuotiaille. 
Vanha pappila: tiistaisin klo 17-18 
Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille pojille 
ja tytöille, keskiviikkoisin klo 16.30-18 
sekakerho 10-12 -vuotiaille. Keskustan 
seurakuntatalo: maanantaisin klo 18-
19.30 Monitoimikerho 3-6 -luokkalai-
sille tytöille ja pojille, keskiviikkoisin 
klo 17.30-19 Sekakerho 7-10 -vuotiaille. 
Syyslomaviikolla ei ole kerhoja.
Nuoret: Nuorten messu to 19.10. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 20.10. klo 20 Vanhassa 
pappilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten pelivuoro 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 18-
19.30. Oulu-gospel 3.-5.11. ja Maata 
Näkyvissä -festarit 17.-19.11. Turussa. 
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä.
Aamukahvilaa ei ole syyslomavii-
kolla.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 19.10. 
klo 19 kotiseurat itäpuolella, Aino 
ja Kauko Karhumaalla, Peipontie 2 
länsipuolella Tiina ja Arto Tahkolalla, 
Patotie 6. La 21.10. klo 12 päiväkerho 
ry:llä. Su  22.10. klo 18 seurat  ry:llä. 
To  2.11. klo19  kotiseurat länsipuolella 
Kaarina ja Olavi Myllylällä, Niittyran-
nantie 154.
Murron rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 
19  lauluseurat  Tuomelalla. La 21.10. klo 
19  raamattuluokka ry:llä. Pe 20.10. klo 
19  nuortenilta Kumpulalla. Su 22.10. 
klo 16  seurat ja julkaisuilta ry:llä.
Kastetut: Eelis Mikael Korhonen, Veikka 
Timo Johannes Joutulainen, Pentti Lauri 
Pekanpoika Pelttari, Minka Johanna 
Kärki, Matias Jaakko Antero Löytölä, 
Luka Kasperi Harrinpoika Siniaalto, 
Pinja Elli Helena Lampela.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu 4. rukouspäivä-
nä su 22.10.  kirkossa  
klo 10, Raimo Salonen, 
Sanna Karjalainen, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Kaija Martinin 
työn tukemiseen Keski-Aasiassa.
Sadonkorjuulounas su 22.10. lähe-
tystyön hyväksi  messun jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa klo 13.30 saakka. 
Tarjolla poronkäristystä salaatteineen 
ja jälkiruokana kakkukahvit. Aikuiset 
8 euroa, 5-12-vuotiaat  4 euroa ja nuo-
rimmat ilmaiseksi. Arpajaiset.
Sanajumalanpalvelus su 22.10. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Raimo 
Salonen, Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä.
Kirkkokuoro to 19.10. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 19.10. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Rauhan Sanan seurat  su 22.10. klo 15 
kirkkopirtillä, Matti Rahja.
Diakoniapiiri ma 23.10. klo 12.30 
Jäälin seurakuntakodilla.
Omaishoitajien ryhmä ma 23.10. klo 
14 Jäälin seurakuntakodilla.
Diakoniapiiri ma 23.10. klo 18-20 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 24.10. 
klo 13 Montin-salissa, kuljetuspyynnöt 
Ulla Junttilalle, p. 040 579 3247.
Viikkomessu ke 25.10. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Kimmo Helomaa.
Omaisryhmä psyykkisesti sairaiden 
omaisille ke 25.10. klo 17-19 Suve-
lassa. Vieraana Iin omaisryhmä sekä 
aluesihteeri Esa Salonen.
Hartaus to 26.10. klo 13 Koivulehdossa, 
Miia Seppänen.
Vapaaehtoisen retki la 11.11. Tyrnä-
välle. Lähtö kunnanvirastolta klo 11, 
Jääli Kehätie klo 11.10. Paluu noin klo 
16. Hinta 10 euroa. Ilmoittautumiset  
3.11. mennessä, p. 8161 003 tai 040 
584 4406. 
Kiimingin seurakunnan avoinna 
olevia virkoja www.evl.fi/srk/kiimin-
ki/linkit ja lomakkeet.
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
Kirkkopirtillä ti klo 9.30.-11. ja Jäälin 
seurakuntakodilla to klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30  ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30. Syyslomaviikolla 43 ei ole 
perhekahviloita ja -kerhoja.
Pizzaa ja parisuhdetta pe 20.10. klo 
18.30 Montin-salissa. (pizzabuffet)  
Mukana Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Lastenhoito Kirkkopirtillä. 
Virtaa välillämme -parisuhdekurssille 
etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. Jos 
olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään, p. 040 
560 9678.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Rip-
pikoulu isoshaku lokakuun loppuun 
mennessä. Kaavakkeita virastosta ja 
nuorisotyönohjaajilta. Nuorten ilta to 
19.10. klo 19 Jäälin seurakuntakodilla. 
Avoimet ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin 
Huttukylän nuorisoseuralla keskiviik-
koisin klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Pyhäkouluja ei 
ole su 22.10.  Seurat su 22.10. klo 
14 Jaarankartanossa, Mikko Kälkäjä 
ja rauhanyhdistyksellä klo 17 Pentti 
Vinnurva, Mikko Kälkäjä.
Kuollut: Hilda Matilda Savilaakso e. 
Haapaniemi 82 v.
Kastettu: Rosa-Maria Helena Lehtonen, 
Eleanora Elsa Lehtonen.

Kuoroharjoitukset: 
To 19.10. klo 14 Täh-
det, klo 18 kirkkolau-
lajat srk-talolla. To 
26.10. ei kuorohar-
joituksia.
Messu su 22.10. klo 10 kirkossa. 
Johtaa Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 539:1-3, 334:5-8, 
314, 166:5-6, 224:1-, 185:4-6. Kolehti 
nuoriso-ja opiskelijatyöhön Kansan 

Raamattuseuran kautta.
Pyhäkoulutyö: Su 22.10. klo 15 
perhepyhäkoulu seurakuntatalolla, 
jonka järjestävät pyhäkoulunopettajat. 
Perhepyhäkouluun kutsutaan  koko 
perhe lasten kera isät ja äidit, kummit, 
mummit ja papat. Pyhäkoulun jälkeen 
tarjotaan kahvit ja mehut, jonka aikana 
mahdollisuus kuulumisten vaihtami-
seen. Tupoksessa ei ole pyhäkoulua 
ti 24.10.
Ystävärengas ma 23.10. klo 12 Tupok-
sen Vanamossa. Jos olet kyytiä vailla, 
soita Maisalle, puh. 044 7521 227. 
Mukaan kutsutaan erilaisissa palvelun 
tehtävissä toimivia.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Syyslomaviikolla (viikko 43) eivät ko-
konnu seuraavat kerhot: Seurakunta-
kerho, päiväkerhot eikä perhekerhot.
Talkoot ke 25.10. klo 12 seurakun-
tatalolla. Kahvipusseista koreiksi. 
Kahvitarjoilu/Maisa.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 25.10. klo 18 lähetys-
vintillä.
Hartaus to 26.10. klo 13.15 vuode-
osastolla ja  klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa ma 30.10. klo 18 kokoontuen viisi 
kertaa diakoniatoimistossa. Vetäjinä 
Maisa Hautamäki ja Sinikka Ilmonen. 
Lisätietoja ja ilm., puh. 5621 226 tai 
044 7521 226.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöilta 
ti 31.10. klo 18.30 (huom.päivä!) dia-
koniatoimistossa. Mukana Sinikka.
Huom! Tupoksen diakoniatoimisto 
avattu. Diakonissojen vastaanottoajat 
muuttuneet. Ajanvaraus varmimmin 
kirkonkylällä Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9-10, puh. 5621 226 tai 044 
7521 266. Tupoksen Vanamossa Maisa 
Hautamäki ma ja to klo 9-10, puh. 044 
7521 227.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä maa-
nantaisin klo 12-14. 
Nuoret: Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo 15–16.30. 
Meneillään on Väkivallaton viikko 
(15.–21.10.) ja tämä teema näkyy 
kaikkialla nuorisotyössä. Toivomme, 
että asiasta puhuttaisiin myös kotona. 
Uudet isoset! Tänään to 19.10. kokoon-
tuminen Tupoksen uudessa toimitilassa, 
Vanamossa. Syyslomaviikolla (vk.43) 
järjestetään kouluikäisille ohjelmaa 
yhteistyönä kunnan ja 4H-yhdistyksen 
kanssa seuraavasti: Tiistaina retki Ou-
luun. Olethan muistanut ilmoittautua! 
Toimintapäivät Tupoksen Vanamossa 
ke 25.10. ja kylällä, nuorisotalolla to 
26.10. Molemmat päivät kestävät klo 
10–15 ja sisältävät lämpimän ruuan. 
Osallistumismaksu 4H:n jäseniltä 2 e ja 
muilta 4 e. Ilmoittautua voi vielä tänään 
ja huomenna, 20.10. mennessä. Syyslo-
maviikolla ei päivystystä, Avoimia ovia 
Tupoksessa eikä isostoimintaa! Syys-
loman jälkeen Avoimet ovet Tupoksessa 
taas normaalisti eli aina ke klo 17–19. 
Kerhonohjaajakokous Nuokkarilla 1.11. 
klo 15.15–16.30. Uudet isoset Tupok-
sen Vanamossa to 2.11. klo 16.30–18. 
Oulugospel 3.-5.11. Seuraa ilmoituksia 
kauppojen ym. seinillä! Internetsivut: 
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel. 
Teemme retken Maata näkyvissä -festa-
reille Turkuun 17.–19.11. Retken hinta 
riippuu osallistujamäärästä, kuitenkin 
enintään 80 e sisältäen majoituksen, 
matkat, ruuat ja liput. Ilmoittaudu 
mukaan 2.11. mennessä Kirsille, 
p.044 752 1225! Internetsivut: www.
maatanakyvissa.fi 
Partio: Pe 20.10. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16.  Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa klo 18-20. 
Vastaa sudenpentuosasto. Pe- su 20.-
22.10. Muori- ja Waarileiri. Tarkemmat 
tiedot tulossa. Su 22.10. kirkkopalvelus-
sa Ruusunmarjat. 23.-29.10. Syysloma. 
Ei partiokokouksia. Markku Korhonen 
vuosilomalla. Pe 3.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Su 5.11. 
kirkkopalvelussa Pihlajanmarjat. Hyvät 
partiolaisten vanhemmat! Kaipaamme 
teidän apuanne partiokämpän raken-
tamisessa. Talkoopäivä on tiistaisin klo 
18 eteenpäin. Ota mukaan työvaatteet, 
työkäsineet, vasara, mittanauha, puuk-
ko, akkuporakone, kirves yms. mitä 
sinulla sattuu olemaan. Eväät talon 
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Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

puolesta. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen etukäteen Jukka Raitio, p. 040 736 
0411 tai Seppo Pietilä, p. 050 528 6438. 
Karttoja talkoopaikalle löytyy Kotiko-
lon eteisestä. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen,  markku.korhonen@evl.fi , 
562 1223 tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten laulu-
seurat ja iltakylä Pirjo ja Aulis Keräsellä 
ja klo 18.30 raamattuluokka ry:llä (7-
8). La 21.10 klo 11 myyjäiset ry:llä ja 
klo 18.30 raamattuluokka ry:llä (5-6). 
Su 22.10 klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17 seurat ja jul-
kaisuilta ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
24.10. klo 12 ry:llä.
Kuollut: Alpo Johannes Marttila 58 
v 21 pv.
Kastettu: Inka Amanda Kristiina Sal-
mela ja Aaron Benjami Virkkala.

To 19.10. klo 10 per-
hekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella.
Pe  20.10. klo 9 alkaen 
laasutalkoot, aloitetaan hautausmaalta, 
talkoolaisille ruokaa ja kahvia srk-
talolla. Klo 18 varhaisnuortenilta 
kerhohuoneella. Klo 20 nuortenilta 
Korsuhovin kerhohuoneella.
Su 22.10. klo 18 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Tölli, kolehti 
oman seurakunnan diakoniarahastoon. 
Vietetään tuottajien kirkkopyhää, 
tuottajat tarjoavat kirkkokahvit.
Ma 23.10. ei ole perhekerhoa! Tänään 
poikkeuksellisesti päiväkerhot: 3-vuo-
tiaiden klo 10-11.30 ja 4-vuotiaiden klo 
12.30-14.30 kerhohuoneella. 
Ti 24.10. poikkeuksellisesti 5-vuoti-
aiden päiväkerho klo 10-12 kerho-
huoneella.
Huom! Syyslomaviikolla 43 ei ole 
perhekerhoja, eikä kokkikerhoja!
Ke 25.10. Klo 14 hartaushetki Lu-
milyhdyssä. Klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset  srk-talolla.
Seurakuntavaaliasiaa: Päivystys pe 
27.10. virastossa klo 16 saakka, koti-
äänestysilmoitusten vastaanotto.
Lastenleiri (1-4 lk) Rapulassa 28-29.10. 
Ilmoittautumiset ke 25.10. mennessä 
virastoon tai Antti Härköselle.
Partio: Punatulkut srk-talolla ti klo 17-
18.15, Ketut klo 18.30-19.45. Katajan-
marjat kololla ma 17.30, Mesimarjat ti 
klo 17.30, Meri- ja Metsähanhet Naskun 
laavulla ke klo 18-20. Metsähanhien 
yöretki pe 20.10.-la 21.10., tarkempia 
tietoja Maukalta. Syyslomaviikolla 43, 
ei ole partiokokouksia.
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse, p.387512/045 
638 1973. Huom! Marjo syyslomalla 
viikon 43.
Partiokämppätalkoita: Uusi kämppä 
on nousemassa Hirvinevan tienoille 
(n. 25 km Lumijoelta), talkooapua 
tarvitaan! Talkoita tiistai-iltaisin klo 
18 alkaen. Ota yhteys Markku Tölliin 
tai Seppo Pietilään!
Rauhanyhdistys: Pe 20.10 klo 19 raa-
mattuluokka K Karjulalla. Su 22.10. klo 
12 seurat ja perheruokailu ry:llä Matti 
Tölli. To 26.10. klo 13 varttuneiden-
kerho Sanni Kaistolla.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, pastori 045 630 
6073, suntio 045 630 6081, diakonissa 
045 638 1973, talouspäällikkö 045 
630 6082.Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net
Lähetyslippaan kesätuotto 55,35 e. 
Kiitos lahjoittajille!
Kuollut: Kerttu Inkeri Saarela, 84 v.
Kastettu: Roni Mikael Johannes 
Kukkohovi.

To 19.10. klo 19 lähe-
tysilta Impi ja Aarne 
Männiköllä, Rantatie 
181, Heikkinen.  
Su 22.10. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heikki-
nen, saarna Pekkala, kanttori Kajava. 
Kolehti lähetystyölle seurakunnan 

itse nimeämään kohteeseen, kirkon 
lähetysjärjestöjen kautta. Kunniakäynti 
sankarihaudoille. Vietetään Muhoksen 
sotaveteraanien 20- ja naisjaoston 
15-vuotisjuhlaa. Klo 11.30 ruokailu 
srk-talossa. Klo 13 juhla Koivu ja 
tähti- kultturikeskuksessa, juhlapuhe 
eversti Timo Suutarinen.
Ti 24.10. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Sari Mustonen. 
Vieraana vanhustyön johtaja Ulla 
Suojoki: ikäihmisten palvelut kunnassa. 
Klo 18.30 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Heikkinen.
Ke 25.10 klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Pekkala. Vastuuviikon 
teemana Rauha ja oikeudenmukaisuus. 
Klo 13 hartaus ja ehtoollinen Päivä-
keskuksessa, Pekkala. Klo 13.30 Rivilän 
kerho, Pekkala. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. 
To 26.10. klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
palvelukoti Armiitassa, Pekkala.
Taloustoimisto suljettu 25.-27.10. 
Kuorot: Viikolla 43 ei kuoroja.
Lapset/perheet: Syyslomaviikolla (vko 
43) ei ole perhe- eikä päiväkerhoja.
Varhaisnuoret/nuoret: Isoskou-
lutus pe 20.10. klo 16.15 srk-talon 
yläkerrassa. Aiheina isosen tehtävät 
ja rooli leireillä, Rainer Väänänen 
sekä ensiapuvalmiudet leiri- ja ker-
hotyöhön, kouluttajana ensihoitaja 
Timo Heikkinen. Syyslomaviikolla 
ei nuorten toimintoja. Oulugospel 
3.-5.11. urheilutalolla, Rantakatu 30. 
Tiedustelut nuorisotoimistosta, puh. 
533 1201 tai nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuruko-
us maanantaisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 24.10. klo 12, vieraana vanhustyön-
johtaja Ulla Suojoki.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 19 
ompeluseurat kodeissa: kirkonkylä J. 
Kangastie, Korivaara A. Tuomikoski, 
Pälli A. Pitkänen, Suokylä T. Karhumaa. 
Su 22.10. klo 12 pyhäkoulut: kirkonkylä 
Tihinen, Korivaara K. Männikkö, Pälli 
H. Pitkänen, Suokylä Parviainen. Klo 
14 seurat terveyskeskuksessa. Klo 18 
seurat ja julkaisuilta ry:llä. Ma 23.10. 
klo 18 päiväkerho. Ke 25.10. klo 10 
perhekerho. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 20.10. 
klo 18.30 raamattuluokka, klo19 om-
peluseurat ja lauluseurat. La 21.10. 
klo 11-12.30 päiväkerho. Su 22.10. 
klo 12 pyhäkoulut S. Parviaisella ja 
Mannisella. Klo 18 seurat ja julkaisuilta 
Muhoksen ry:llä.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuoriso- 
ja nuorisotyö: katso 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä.
Raamattupiiri ko-
koontuu maanantaisin 
klo 18, seurakuntatalon kerhohuonees-
sa. Kaiken ikäiset ja kokoiset Raamatun 
ääressä viihtyvät. 
Kutsunnat  seurakuntatalolla to-pe 
19-20.10. 
Seurakuntakerho pappilassa to 
19.10. klo 11, Päivi Pulkkinen, Minna 
Salmi.
Messu kirkossa su 22.10. klo 10, rovasti 
Pentti Huhtinen.
Kaikkien yhteinen pyhäkoulu seura-
kuntatalolla su 22.10. klo 12.
Herättäjänkirkkopyhä su 22.10. Kem-
peleen kirkossa klo 10, messussa saarnaa 
Jouni Riipinen messun jälkeen kirkko-
kahvit, lopuksi seurat n. klo 12.
Raamattupiiri kokoontuu ma 23.10. 
klo 18 seurakuntatalon kerhohuoneessa. 
Kaiken ikäiset ja kokoiset Raamatun 
ääressä viihtyvät, tervetuloa mukaan!
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
25.10. klo 13.30. Tapio Kortesluoma.
Sururyhmä kokoontuu pappilassa ke 
25.10. klo 14.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 26.10. klo 11, arkilounas. Lahja 
Rautiola.
Ruokamyyjäiset lähetystyön hyväksi 
seurakuntatalolla la 28.10. klo 10-13. 
Nuorten survival -retki tuntemat-
tomaan määränpäähän la 28.10. Ks. 

Lapsi-ja nuorisotyön toimintaa  Ou-
lunsalo -lehdestä.
Maata näkyvissä - päivät Turussa 
17 -19.11. Ks. Lapsi- ja nuorisotyön 
toimintaa Oulunsalo -lehdestä.
Joululahja merimiehille kerätään 
loka-marraskuun aikana. Voit tuoda 
lahjoituksena saippuaa, shampoota, 
miesten/naisten sukkia, hammasharjan, 
hammastahnaa ym. lähetyssihteerille. 
Lahjoituksista kootaan joululahjat ul-
komaalaisille merimiehille ja -naisille, 
jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Salonpään ry: Lauluseurat pe 20.10. klo 
18.30 rauhanyhdistyksellä. Raamattul.
la 21.10. klo 18. 10-12 v Karhumaalla. 
Raamattul. klo 19.30. 13-15 v Klaavolla. 
Su 22.10. klo 17 seurat ry:llä, Jouko 
Haapsaari, Lauri Karhumaa. Pe 27.10. 

klo 18.30 äidit-isät - ilta ry:llä.
Oulunsalon kk:n ry: To 19.10. klo 
14 seurat Salonkartanossa, Timo 
Määttä
Su 22.10. klo 17 julkaisuilta ja seurat, 
ry, Pertti Lahtinen. Ti 24.10. klo 19 
lauluseuroja kodeissa; Karhuoja: Paavo 
Pitkälä, Rantatie 48.
Umpimähkään leirikeskukseen unoh-
tuneita vaatteita voi noutaa kirkko-
herranvirastosta.
Kirkkoherranviraston uudet aukiolo-
ajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 sekä 
ti, to ja pe klo  9-13.
Seurakuntapastori Lauri Kotila vir-
kavapaalla.
Kastettu: Sarla-Mirja Adalmiina 
Messi, Emmi Sofia Ollila, Veera Eliina 
Ollila, Pauli Juhani Lämsä, Jasmin 
Anne Mari Luokkanen, Miko Aleksis 
Haukipuro.

Lumijoen seurakunta 
säilytti itsenäisyytensä. Nyt on 
keskityttävä budjetin hallintaan.

K erttu Holappa-Hannola kertaa päättyvän 
valtuustokauden asioita ja listaa isoim-
maksi päätöksen pysyä itsenäisenä seu-

rakuntana. Se on kaikille suuri asia.
– Olisi ollut outoa liittyä Liminkaan, kun vä-

kimäärä lisääntyy tasaisesti koko ajan. Olimme 
pitkään noin 1 600 asukkaan kunta. Nyt meitä 
on yli 1 800, Kerttu muistaa.

Tarkka väkimäärä ilmoitetaan kunnan nettisi-
vulla: heinäkuussa lumijokisia oli 1 884. Seura-
kuntaan kuuluvia on muutama vähemmän. 

Väestönkasvu näkyy myös ohi ajaville sa-
tunnaisille kulkijoille. Taloja on kesän aikana 
noussut keskustaan aikamoinen määrä.

Seurakunnassa väen lisääntyminen näkyy esi-
merkiksi siinä, ettei enää tulla toimeen yhdellä 
perhekerholla.

– Seurakuntatalo pullisteli niin, että ryhmä 
oli jaettava kahdelle päivälle. Ja talo on aina 
täynnä. Tämä toimintamuoto on tärkeä paitsi 
lapsille myös äideille ja heidän jaksamiselleen, 
Kerttu sanoo.

Kerttu Holappa-Hannola on syntyperäinen 
lumijokinen ja tottunut maaseudun väljyyteen 
ja rauhaan. Ne ovat arvoja, joita monet muutkin 
hakevat muuttaessaan kuntaan tai pysyessään 
siellä. Tonttejakin saa edullisesti.

– Minä en muuttaisi täältä mihinkään, hän 
on varma.

Lumijoki elää kasvun aikaa

ensimmäinen vuosi 
opettelua

Kerttu Holappa-Hannola on toiminut yhden 
kauden Lumijoen kirkkovaltuustossa. Suurin 
rahanreikä oli kirkon remontti.

– Tulevalla kaudella isoja investointeja ei ole 
näköpiirissä, mutta taloudesta on pidettävä 
huolta ja samalla tietysti turvattava toiminta ja 
palvelut lapsille, nuorille ja vanhuksille, Kert-
tu toteaa.

Seurakunnan budjetin seuranta teettää luot-
tamushenkilölläkin töitä, vaikka talouspäällikkö 
hoitaa asiat taitavasti. Kerttu Holappa-Hanno-
la muistaa, miten kunnan luottamushenkilönä 
joutui olemaan oppipoikana ensimmäisen vuo-
den ajan budjettiasioissa, vaikka oli tuolloin yli 
kymmenen vuotta kampaamoyrittäjänä hoitanut 
oman rahaliikenteensä.

– Toisena vuonna asiat olivat jo tuttuja. 
Kokemus kunnan puolella helpotti myös seu-
rakunnan luottamushenkilöksi pyrkimistä ja 
talousarvioon perehtymisessä.

Kerttu haluaa paneutua luottamustoimen 
tunnollisesti, mutta ottaa siitä myös ilon irti. 
Mukana oleminen ja asioihin pintaa syvemmälle 
pääseminen on hänen mielestään antoisaa.

– Teen työtä pitkiä päiviä ilman työtoveria. 
On tervetullutta vastapainoa tutustua moniin 
ihmisiin ja työskennellä aikuisporukassa yhteis-
ten asioiden hyväksi.

PirKKo PaaKKi

Kerttu holappa-
hannola oli itse 
lapsena seurakunnan 
kerholainen ja 
myöhemmin itse 
kerhojen pitäjä.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 22.10. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Jaakkola.
Valokuvia Sarakylän 
kappelista ja hautausmaasta tarvitaan 
joululehteä varten. Kuvat voit toimit-
taa kirkkoherranvirastoon lokakuun 
aikana.
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 
22.10. klo 12.
Perhekerho seurakuntakodissa to 19.10. 
klo 10-13 ja Suvannon koululla to 19.10. 
klo 10-13. Päiväkerhoissa ja perheker-
hoissa on syysloma viikolla 43. 
Satumuskarissa syysloma viikolla 43. 
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 

Pi
rK

Ko
 P

aa
KK

i



16

Kuollut: Eero Kalevi Hyvärinen 57 v.

Pyhäntä
To 19.10. klo 11-13.30 
päiväkerho kh, klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro, klo 18 kirk-
kokuoro srk-talolla.
Pe 20.10. klo 17.30 
nuortenkuoro srk-talolla.
Su 22.10. klo 12 messu kirkossa, Kautto, 
Pekka Kyöstilä. Kolehti Suomen ev.lut. 
Kansanlähetykselle, suomenkielis-
ten keskuudessa tehtävään työhön 
Venäjällä.
Ma 23.10. klo 18 kirkonkylän diako-
niapiiri Ukonojan kerhohuoneella.
Ti 24.10. klo 9 lukupiiri Kirkkotien 
kerhotalolla ja klo 11 Ukonojan ker-
hohuoneella.
Ke 25.10.klo 10-11.30 perhekerho srk-
talolla, klo 12 varttuneenväen kerho 
srk-talolla, klo 14 ehtoollishartaus 
Nestorin Helmessä.
To 26.10. klo 12 veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro, klo 18 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: To 19.10. klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh. Su 22.10. klo11 
yhteispyhäkoulu ry:llä ja klo 16 seurat 
ry:llä, Jouko Limma, Mikko Kamula. Ke 
25.10 klo 18.30 lauluseurat ry:llä. 

To 19.10. klo 14 har-
taus Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Klo 
18.30 Siioninvirsi-
seurat Aino Junttilalla 
Temmeksellä.
Pe 20.10. klo 11 hartaus 
Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksellä.
Su 22.10. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kirkkokuoro. 
Kolehti Suomen Idän-
työ UP ry:lle. Klo 16 raamattupiiri 
Tyrnävän srk-talolla.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 9-12 
ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki Piri  
p 0207 109 861, talouspäällikkö Tarmo 
Myllykoski p.  0207 109 852, toimis-
tosihteeri Eija Holappa p.  0207 109 
867, kanslisti Toini Anttila p. 0207109 
878, Kestilän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850,  
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 870. 
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207 109 860.

Kestilä
Pe 20.10. klo 11 seu-
rakuntakerho ker-
hokodissa (huom. 
paikka!). Klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 22.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Määttä. Kolehti oppilai-
tos- ja nuorisotyölle Kirkkohallituksen 
välittämänä.

Su 22.10. klo 14 aloi-
tamme sanajumalan-
palveluksella seura-
kuntatalolla Raahen 
Sotaveteraanien ilta-
päivän. Olette kaikki 
maanpuolustustehtävissä
olleet sekä kaikki seurakuntalaiset 
tervetulleita yhteiseen iltaamme!
Kahvitarjoilu. 
Ti 24.10. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
To 26.10. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Tulevaa: Su 29.10. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus seurakuntatalolla, seura-
kunnan rippikoulua klo 11-14. 
Huomioitavaksi! Seurakunnan päivä-
kerholaiset! Kerhot kokoontuvat
viikolla 43 seuraavasti: Ma 23.10. klo 
10-11, 3 v. ja klo 13-15, 4 v. sekä ti 
24.10. klo 10-12, 5 v. Päiväkerho viettää 
syyslomaa 25.-27.10. 
Rauhanyhdistys: To 19.10 päiväkerho 
ry:llä. Pe 20.10. klo 18.30 ompeluseurat 
ry:llä. La 21.10. klo 19 nuortenilta Raa-
hen ry:llä. Su 22.10. klo 12 pyhäkoulut 
ry:llä. Ma 23.10. klo 19 sisarkerho. Ke 
25.10 klo 18.30  ompeluseurat ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.

Koulun syyslomaviikolla ei ole lasten 
ja varhaisnuorten kerhoja.
Ti 24.10. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa.
Ke 25.10. klo 10 - 13 ystävänkamma-
ri kerhokodissa. Klo 11 Järvikylän 
diakonia- ja lähetyspiiri Kankaalla 
Riitta ja Juhani Niirasella. Ei käsikel-
lokuoroa!
Rauhanyhdistys:  Pe 20.10. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä. Su 22.10. klo 12 
seurat ry:llä, Leo Karhumaa ja Tuomo 
Koivukangas.
Kastettu: Sami Matias Kemi, Emilia 
Nea Maria Pelkonen.

Piippola 
To 19.10. klo 16 tyttö-
kerho. Klo 19 kappeli-
neuvosto.
La 21.10. klo 9-13  rip-
pikoulua, aloitetaan 
kirkossa klo 9, jatketaan 
seurakuntakodilla.
Su 22.10. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Piri, Määttä. Kolehti Hiljaisuuden 
Ystävät ry.
Ti 25.10. klo 9 lähtö kirkon parkki-
paikalta seurakuntakerhon retkelle 
Puolangalle, lisätietoja Ailalta p 0207 
109 856. 
Syyslomaviikolla ei ole kerhoja.
Kiitokset kaikille hautausmaan siivous-
talkoisiin osallistuneille!

Pulkkila 
To 19.10. klo 10-11.30 
perhekerho ja klo 19 
kirkkokuoron har-
joitukset seurakunta-
talolla.
Pe 20.10. klo 10-12 lasten päiväkerho 
seurakuntatalolla.
Su 22.10. klo 10 messu kirkossa, Sulo 
Kautto.
Ke 25.10. klo 10 palvelupäivä seura-
kuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 19 
ompeluseurat Maire ja Kyösti Myl-
lykoskella.

Tyrnävä

Siikalatva

Rantsila

Siikajoki

To 19.10. klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla 
ja klo 19 Rantsilan Lau-
lu seurakuntatalolla.
Su 22.10. Herättäjän 
kirkkopyhä, klo 10 
messu kirkossa. Ko-
lehti Herättäjäyhdistykselle. Klo 19 
musiikkia kanteleilla kirkossa, noin 30 
kantelesoittajaa, johtaa Eero Pitkälä.
Seurakunta mukana nuorten yötapah-
tumassa 23.-24.10. Järvitalossa.
Ke 25.10. klo 17 omaishoitajien ilta 
seurakuntatalolla.
To 26.10. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
To 2.11. hautausmaan siivoustal-
koot.
Kerho- ja kuorotoiminta: Koulujen 
syyslomaviikolla eli viikolla 43 ei ole 
kerhoja eikä kuoroja.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 19 
nuorten myyjäiset ry:llä. Su 22.10. klo 
12.30 seurat ry:llä, Samuli Riekki.
Kastetut: Aada Mea Emilia Latvalehto 
ja Jasmin Helmiina Äijälä.
Kuollut: Johan Eeli Henrik Laatikai-
nen, 82 v.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://www.evl.fi/Rantsila

syyslomaleiri Hilturannassa 26.-27.10. 
Leiri on ilmainen. Ilmoittautumiset 
Tiinalle viim. ma 23.10.
Varhaisnuorten kerhot kaipaavat lisää 
osallistujia. Tyttökerho (srk-talo) 
ti 17-18, Monitoimikerho (srk-talo) 
ke 16.30-18 Liikuntakerho (Lakarin 
koulu) to 15.30-16.30, Monitoimikerho 
(srk-talo) to 15.30-17, Monitoimikerho 
(Hirvaskosken koulu) ke 15.30-16.30. 
Monitoimikerho (Livon koulu) to 18-
19.30. Kokkikerho on täynnä.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 13.10. srk-talolla klo 18-22. Rovas-
tikunnallinen Nuorten yö 10.-11.11. 
Iissä. Reissu on ilmainen. Ilm. Markolle 
tai Tiinalle. Matka Oulugospeliin la 
4.11. Lähtö klo 18 srk-talo. Matkan 
hinta 8 e, isoskoulutettavilta 5 e (rip-
pikoululaisilla on mahdollisuus saada 
reissusta muu käynti -merkintä) Ilm. 
31.10. mennessä Markolle tai Tiinalle. 
Lähde mukaan Maata Näkyvissä 
-festareille 17.-19.11.! Matkan hinta 
50 e (sis. kyydin, ruuan, majoituksen ja 
festarirannekkeen) Ilm. 31.10. mennessä 
Markolle tai Tiinalle.
Rippikoulutyö: Rippikoulun ryhmä-
jaot ovat nähtävillä Rimmin ruokalan 
ilmoitustaululla. Rippikoulun 1. 
talvitunnit lauantaisin klo 10-13.30 
srk-talolla: E-ryhmä 28.10., Muut-
ryhmä 11.11. Isoskoulutusviikon-
loppu (vanhat isot) Hilturannassa 
27.10.-29.10.
Lähetyksen kirpputori  talkootuvassa 
ke 25.10. klo 10-13. Lähetystalkooilta 
Lakarin koulun käsityötalon yläkerrassa 
ma 23.10. klo 18.
Kuorot: Kirkkokuoro to 19.10. klo 18 
ja to 26.10. klo 18,  lapsikuoro to 19.10. 
klo 17, eläkeläisten musiikkipiiri ke 
25.10. klo 13, Sarakylän kappelikuoro 
ke 25.10. klo 18.30.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten kerho 
rippikoulusalissa ke 25.10. klo 11.
Pudasjärvellä järjestetään neljäs kirk-
komusiikkiviikko 29.10 - 5.11.2006. 
Viikon ohjelmassa on kaksi tilaisuutta, 
joiden sisältöön voivat seurakuntalaiset 
vaikuttaa. Sunnuntai-iltana 29.10. on 
hengellisten laulujen toiveilta Pudas-
järven seurakuntakodilla. Toiveita voi 
esittää kanttoreille puhelimitse tai säh-
köpostilla, Jukka Jaakkola 040 551 9528, 
jukka.jaakkola@evl.fi ja Keijo Piirainen 
044 771 5916, keijo.piirainen@evl.fi. 
Perjantaina 3.11. klo 19 on toiveiden 
urkuilta Pudasjärven seurakuntakodilla  
Toiveita toteuttaa ammattikorkeakou-
lun urkujensoiton lehtori dipl.urkuri ja 
pianisti Ismo Hintsala Laita tekstiviesti 
tai soita urkumusiikkitoiveesi Ismo 
Hintsalalle 040 541 7793 tai ota yhteyttä 
Pudasjärven kanttoreihin. Toimi heti 
niin saat toiveesi mukaan! Kaikki ovat 
tervetulleita laulamaan, kuuntelemaan 
ja hiljentymään hengellisten laulujen 
ja urkumusiikin parissa!
Pudasjärven kirkkomusiikkiviikon 
ohjelma: su 29.10. klo 10 jumalan-
palvelus seurakuntakodissa, su 29.10. 
klo 19  Hengellisten laulujen toiveilta, 
seurakuntakodissa, ma 30.10. klo 19  
kansalaisopiston oppilaiden konsertti, 
seurakuntakodissa, ti 31.10. klo 19 Sari 
Hukari, kantele ja Mari Kääriäinen, 
kantele, seurakuntakodissa, ohjelma 
5 ke 1.11. klo 19 lapsikuoron ja Vox 
Margarita -kuoron konsertti, seura-
kuntakodissa, to 2.11. klo 19 kirkko-
kuoron ja Sarakylän kappelikuoron 
konsertti, Sarakylän kappelissa, pe 
3.11.klo 19  Toiveiden urkuilta, Ismo 
Hintsala, seurakuntakodissa, la 4.11. 
Pyhäinpäivä klo 10 jumalanpalvelus, 
srk-kodissa, kirkkokuoro, la 4.11. 
klo 19 jumalanpalvelus, Sarakylän 
kappelissa, Sarakylän kappelikuoro, 
la 4.11. klo 16 lasten pyhäinpäivän 
hartaus, kirkossa, lapsikuoro, la 4.11. 
klo 19 pyhäinpäivän iltakirkko, kir-
kossa, Vox Margarita, su 5.11. klo 10 
jumalanpalvelus, seurakuntakodissa, 
su 5.11. klo 19 kirkkomusiikkiviikon 
päätöskonsertti, Ulla Miettunen, laulu,  
Mauri Miettunen, urut ja piano, seu-
rakuntakodissa, ohjelma 5 e. 
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 22.10. klo 17, A. Hautamäki, 
Y. Pirnes. Sarakylä: Lauluseurat Maija 
Kummalalla su 22.10. klo 19.
Haudattu:  Armas Niska 88 v.
Vihitty: Markku Tapio Hiltula ja Aila 
Maria Seppänen.
Kastettu:  Aaron Urho Tapio Vääräniemi 
ja Aatu Kasimir Suanto.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.

Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta

Ti 24.10. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
To 26.10. klo 10 siivoustalkoot Tem-
meksen hautausmaalla.
To 26.10. klo 11.30 Ängeslevä-Mark-
kuun diakoniapiiri Markkulassa ja 
Murto-Juurussuon diakoniapiiri 
Laina ja Pentti Kontisella.
Pe 27.10. klo 18.30 kotiseurat Helli 
Eeronkedolla, Joonaantie 4 C 4. 
Mukana Keijo Vikman Ev.-lut. Kan-
sanlähetyksestä sekä Pekka Siitonen 
Lastenmissiosta.
Nuoret: Nuortenillat pe 20.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 24.10. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, ke 25.10. klo 
18 Murron koululla.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa 6.11., kokoontuu viisi kertaa. 
Vetäjinä Teemu Isokääntä ja Riitta 
Pesonen. Ilm. 31.10. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.
Marraskuussa pidettävien seu-
rakuntavaalien ennakkoäänestys 
tapahtuu kaikissa seurakunnissa 
30.10.-03.11.2006. klo 9-18 kirkko-
herranvirastoissa. Äänioikeutettu seu-
rakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin 
äänestää ennakkoon missä tahansa 
seurakunnassa sekä äänioikeutettu, 
jonka kyky liikkua tai toimia on rajoit-
tunut, kotonaan. Kotiäänestyspyyntö 
vaalilautakunnalle on tehtävä kirjalli-
sesti tai puhelimitse viimeistään 27.10. 
ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon. 
Ennakkoäänestystä koskeva kuulutus 
on erillisenä ilm. tässä lehdessä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 19.10. klo 
19 lauluseurat Keijo Lumijärvellä. Su 22.10. 
klo 16 seurat ry:llä, Jukka Kolmonen. Pe 
27.10. klo 19 myyjäiset ry:llä. Murto: Pe 
20.10. klo 19 lauluseurat Tuomelalla ja 
nuortenilta Kumpulalla. La 21.10. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 22.10. klo 16 
seurat ja julkaisuilta ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Kyösti Markus 
Tyni ja Marianne Anneli Virkkala.
Kastettu: Aino-Kaisa Marin, Lilja 
Susanna Simola, Matias Otto Aukusti 
Virpi, Eemil Valtteri Väyrynen.
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Parantava rukous
Rukousilta

Oulun tuomiokirkossa
su  22.10. klo 17
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AOulun tuomiokirkkoseurakunta & Rukousystävät ry

Unto
Lipponen
Rukoilemme

yhdessä rukous-
aiheittesi
puolesta!

Unto Lipponen:
"Jumala paransi luustoon edenneen syöpäni"

r itva Vuorio ottaa käsiinsä 
kaksi lapsia esittävää kuvaa ja 
katsoo niitä lempeästi.

– Kun maalasin näitä, lapset 
tulivat lähelle ja olivat kanssani 
kauan aikaa.

Kuvat ovat posliininmaalaus-
töitä, joita ei tehdä hetkessä eikä 
kahdessa. Isoäiti sai ”seurustella” 
lastenlastensa kanssa pitkät tovit. 
Vaikka työt ovat pehmeän pastellin-
värisiä, ne ovat vaatineet seitsemän 
tai kahdeksan polttoa.

– Väriä on lisätty vähän kerral-
laan, jotta kuvat ovat saaneet sy-
vyyttä ja lapset omaa näköä. Uu-
den värikerroksen voi lisätä vasta 
kun entinen on poltettu kuivaksi, 
eikä sormiaan saa työntää kosteaan 
pintaan, Vuorio selittää posliinin-
maalauksen tekniikkaa.

Vaativa työ kietoo monet harras-
tajat lopullisesti pauloihinsa.

jatkuvaa opiskelua

Ritva Vuorio esittelee innostunee-
na Pohjois-Pohjanmaan posliinin-
maalaajien yhdistystä ja sen laajaa 
näyttelyä, joka oli äskettäin esillä 
Oulussa. Noin 140 asianharrasta-
jan yhdistys on toiminut kymmenen 
vuotta järjestäen koulutusta sekä ti-
lat maalata ja polttaa töitä tarkoi-
tukseen soveltuvassa uunissa.

– Meillä on opettajia Oulussa 
omasta takaa, ja kutsumme myös 
vierailijoita kauempaa. Opetusta 
ei tarvitse lähteä hakemaan muu-
alta, Vuorio selittää yhdistyksen 
merkitystä.

Hänelle jatkuva opiskelu on tärke-
ää, sillä maalaaja ei koskaan tun-
ne oppineensa kaikkea. Myös toi-
sen näkemys työstä opastaa par-
haaseen tulokseen.

Posliininmaalauksessa voi myös 
suorittaa kisällin ja mestarin tut-
kinnon. Ne ovat Vuorion mielestä 

Kuva posliinissa on taidonnäyte

ritva vuorio ei eläkeläisenäkään ehdi maalata niin paljon kuin mieli tekisi. Lastenlasten kuvat ovat rakkaita.

vaativia.

muotikin vaihtuu
Ritva Vuorio innostui posliininmaa-
lauksessa parisenkymmentä vuotta 
sitten. Hänen ensimmäinen työn-
sä oli villiruusu, kuten useimpien 

muidenkin harjoitustyö.
– Siinä harjoitellaan siveltimenve-

toja, valon ja varjon esille saamista 
ja värienkäyttöä. Omassa villiruu-
sussani on paljon intoa ja useaan 
kertaan korjattuja kohtia, mutta 
seinältä se ei ole löytänyt itselleen 
sopivaa paikkaa. Työ on lautaspi-

nossa, Ritva Vuorio kertoo. 
Hän paljastaa kirjoittamattoman 

säännön: ensimmäistä työtä ei kos-
kaan saa antaa pois.

Töiden aiheet ovat moninaiset, 
mutta takavuosina harrastettiin 
nykyistä enemmän kukkia. Nyt 
muotiin ovat tulleet eläimet sekä 
muotokuvat.

mieli uudistuu

Posliininmaalaus pakottaa keskit-
tymään. Sama seikka on myös työn 
anti. Työkiireet ja paha mieli jää-
vät taakse. Maalausporukan luo-
ta lähtee kotiin uutena ihmisenä, 
Vuorio on havainnut.

– Maalaaminen saa ainakin mi-
nut myös katsomaan luontoa tar-
kasti. Olen ruvennut näkemään 
valon ja varjon entistä selkeäm-
min. Aistini ovat herkistyneet ja 
näkemykseni asioista syventyneet, 
hän analysoi.

Maalausinto tuottaa paljon kauniita 
esineitä. Niitä tehdään lahjoiksi ja 
paljon myös käyttöön, vaikka mo-
nimutkaiset koristekuviot vaativat 
aikaa ja työtä.

– Silti ne eivät ole niin pyhiä, että 
rikki menemistä kannattaisi surra. 
Tehdään uusi tilalle. Tosin täysin 
samanlaista ei koskaan saa synty-
mään, Ritva Vuorio sanoo.

Hänen pienet lapsenlapsensa 
saavat kuvansa huoneensa seinälle, 
kun ovat hieman varttuneet.

PirKKo PaaKKi

heli karhumäki: lapsi 
suOraan sYdämeeni

SLEY-kirjat 2005

t untuu, että vuoden puheenai-
he on ollut adoptio. Asiaa on 
tarkasteltu kiitettävän monelta 

taholta. Heli Karhumäki on koon-
nut kirjaansa monipuolisen ja erit-
täin mielenkiintoisen kokoelman 
erilaisia adoptioperheitä. 

Hyvä alku kirjalle on perustie-
tojen kertominen adoptiota har-
kitseville. Kuten Karhumäki joh-
dannossa toteaa hän on tavannut 
kirjaa valmistellessaan kymmeniä 
adoptiovanhempia. Näin hän on 
saanut adoption ammattilaiset ker-
tomaan asiasta tuleville adoption 
ammattilaisille. 

Näin pitääkin olla.  Monessa 
kohtaa huomasin ajattelevani sa-
moin kuin adoptiotarinaansa ker-
tova. Huutomerkit ja alleviivaukset 
täyttivät kirjan. 

Kirja koostuu kymmenestä eri 
adoptioperheestä, jotka kertovat 
kokemuksistaan adoption eri vai-
heissa: adoptiopäätöksen syntymi-
sestä, lähipiirin suhtautumisesta, 
pitkästä odotuksesta, jännittävästä 
hakumatkasta ja lapsen kohtaami-

sesta ensi kerran. He kertovat re-
hellisesti rakkauden syntymisestä 
ja sopeutumisvaikeuksista. 

Kirjaan on saatu hyvin erilaisten 
adoptioperheiden kokemukset, jopa 
hämmästyttävän erilaisten perhei-
den, joita yhdistää kuitenkin yksi ja 
sama suuri asia: lapsen saaminen 
toisesta maasta.  Perheiden erilai-
suus tulee esille siinä lähtötilanteessa 
mikä kullakin perheellä on heidän 
tehdessään adoptiopäätöstä. Heil-
lä jo on entuudestaan biologisia 
lapsia, he eivät voi saada biologi-
sia lapsia tai he eivät halua saada 
biologisia lapsia. Adoptio lapsen 
menetyksen jälkeen on myös ker-
rottu kirjassa.

Erityisesti ilahduin, että tässä kir-
jassa tuodaan esille adoptiovan-
hempien suulla sekä ne valtavat 
ilot että myös ne huolet, joita ni-
menomaan adoptiolapsen saami-
nen tuo mukanaan. Toivoisin jo-
kaisen adoptiota vähänkään harkit-
sevan lukevan tämän kirjan. Hei-
dän toivoisin ennen kaikkea huo-
mioivan ne kaikkein tärkeimmät 
adoptiomotiivit kuten esim. San-
na Autio toteaa: ” Sitä ei voinut ai-
emmin käsittää, miten paljon lasta 
voi rakastaa. En usko, että biolo-
gista lasta voisi mitenkään rakasta 

tämän enempää. Voisin tehdä lap-
seni puolesta mitä tahansa”. Ehkä 
suurin huutomerkki omasta kir-
jastanikin löytyy juuri tästä koh-
taa. Hänen puolisonsa Timo Au-
tio puolestaan toteaa osuvasti: ”En 
koskaan ajatellut, että olen adopti-
oisä. Olin ihan tavallinen isä.”

Samoin suosittelen kirjaa lämpi-
mästi myös kaikille niille, joiden 
lähipiiriin jo kuuluu adoptiolap-
si.  Kirja voi avata uusia näkökul-
mia adoptioperheiden maailmas-
ta, ajatuksista ja tuoda ylipäätään 
adoptiota tutummaksi eritoten jos 
esim. suvun ensimmäinen adoptio 
on vasta edessäpäin. Kaija Hongis-
to toteaa kotiäitiydestään uudella 
asuinpaikkakunnalla:

”Varsinkin alussa tuntui, että 
elin kuin akvaariossa. Olen it-
se ollut aina maailman harmain 
tyyppi enkä ole hakenut huomiota, 
mutta yhtäkkiä minut tunnettiin 
täällä kahden eksoottisen näköi-
sen lapsen äitinä. Lasten saama 
huomio oli pääasiassa myönteistä 
ja tietenkin hyvin ymmärrettävää, 
mutta minua hämmensi, että oma 
persoonani hävisi kokonaan tämän 
roolin taakse. ”

Kirjan toivoisi  tulevan bestsellerik-

L u K e m i S ta

adoptiolapsi tuo mukanaan iloja ja huolia

si erityisesti niille, jotka ovat lap-
settomia eivätkä ole jostain syys-
tä päätyneet adoptioon. Itse kah-
den adoptiolapsen äitinä voin sy-
dämestäni suositella en pelkäs-
tään kirjan lukemista vaan myös 
adoptiota. 

jaaNa SChuLz
KahDeN aDoPtioLaPSeN äiti

oriveSi
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sanan aika

Jumala, en halua nostaa epäilyä

perusasenteeksi muihin, elämään, Jumalaan.

Syvennä minussa luottamus siihen,

että sinä viet meidät läpi pimeyden

ja vaikeuksien.

Ensi pyhän aiheena on usko ja epäusko. Sunnuntai on myös 4. rukouspäivä. Jeesuksen 
eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumaluutensa ja 
pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat jokaisen ihmisen sydämessä. 
Päivän psalmi on Ps. 78: 1-8, 1. lukukappale 4.Moos. 21: 4-9 ja 2. lukukappale Kol. 
1: 19-23. Evankeliumi on Joh. 7: 40-52.

ensi sunnuntai

Epäusko liikkuu usein totena pitämisen 

akselilla. Se on kylmää ja laskelmoivaa. 

Se ei salaisuutta tunnista tai tunnusta. Ei 

aina myöskään rakkauden voimaa.

oSSi KuoPPaLa

Yhdessä 
vaikeuksien yli

Onko ”katastrofin pelko” sinulle tuttu asia? Kun elämässä on käynyt hyvin 

ja haaveesta on tullut totta, huomaatkin pelkääväsi jotakin pahaa tapah-

tuvaksi. On vaikea luottaa ja uskoa, että elämässä voi käydä hyvin. 

Tuolloin epäusko valtaa mielen. Meistä suomalaisista sanotaan, että 

osaamme paremmin elää kärsimyksen kuin onnen aikaa.

Uskosta puhuttaessa kohtaamme myös epäuskon. Meille jokaiselle tu-

lee ajanjaksoja jolloin joudumme kyseenalaistamaan senhetkisen elä-

mäntilanteemme ja sen mielekkyyden. Tuolloin saatamme joutua kes-

kelle epäilyä ja epäuskoa. Saatamme kadottaa toivon ja menettää uskon 

Jumalaamme, itseemme, elämäämme. 

Epäusko saattaa vallata mielen niin hyvän kuin kipeän elämäntilan-

teen keskellä. 

Kristityn elämään kuuluvat niin epäilyn kuin uskon ajanjaksot. 

Uskonnollinen kokemusmaailma on jokaisen henkilökohtainen asia. 

Armon suojassa eläminen ei ole itsestäänselvyys. Toiselle hyvän vastaan-

ottaminen on luonteva asia. Toinen taas joutuu kipuilemaan salliakseen 

itselleen hyvän. 

Kenelläkään meistä ei ole oikeutta mennä arvostelemaan ja tuomit-

semaan toisen uskoa tai epäuskoa. Eihän kukaan pysty todellisuudessa 

määrittelemään toisen uskoa. 

Jo omasta persoonallisuudestamme johtuen koemme uskon eri taval-

la. Usein tuntuu, että itsensä ja toisten jatkuva vakuutteleminen oikeasta 

uskosta heijastaa omaa sisäistä epävarmuutta ja epäuskoa.  

Oma kasvuympäristömme ja henkinen perintömme vaikuttavat us-

konnolliseen kokemukseemme. Aina emme välttämättä edes huomaa, 

miten vahvasti se vaikuttaa tämänhetkiseen elämäämme. 

Parhaimmillaan perinne antaa elämällemme turvallisen perustan ja tekee 

elämästä juurevan. Perinteemme voi myös olla esteenä uuden omaksumi-

selle. On vaikea heittäytyä armon varaan, jos on aina joutunut ansaitse-

maan rakkauden. On vaikea uskoa rakastavaan ja laupiaaseen Jumalaan, 

jos elämä on ollut selviytymistä henkisen pelon ja uhan alla. 

Mutta paha voi kääntyä hyväksi. Jumala lahjoittaa uskon. Hänen tur-

vissaan kestämme myös kohdata epäuskomme vaiheet. Jumala on läsnä 

myös siellä, missä epäusko elää. Jeesus on niiden ystävä, jotka ovat us-

kossaan ja elämässään epävarmoja ja heikkoja.   

aNNamaija mattiLa
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Pa Lv e L u h a K e m i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y h D i S t Y K S e t

jaKeLuhäiriöt/
jaKeLuKieLLot

P. 0207 54 2333 
(arKiSiN KLo 8-16)

SähKöPoSti: 
tiLauSPaLveLut@Kotimaa.Fi

m u u t  S e u r a K u N N at

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

Sadonkorjuulounas 
Kiimingissä

Kiimingin seurakunnan lähetysystävät järjestä-
vät jokasyksyisen sadonkorjuulounaan nimik-
kolähettien työn tukemiseksi sunnuntaina 22.10. 
Lounas alkaa messun jälkeen ja jatkuu kello 13.30 
saakka.

Kiimingin seurakunta tekee tällä hetkellä lähe-
tystyötä lähettiensä kautta Thaimaassa, Tansani-
assa, Keski-Aasiassa ja Venäjällä.

värttinä käväisee 
oulussa

Suomalaisen nykykansanmusiikin tunnetuin tulkki 
ja kansainvälisesti menestynein lähettiläs Värttinä 
on pitkään ollut harvinainen näky Suomen estra-
deilla. Lokakuussa yhtye tekee mittavimman Suo-
men kiertueensa yli kymmeneen vuoteen. 

Oulussa Värttinä esiintyy perjantaina 20.10. 
Madetojan salissa.

Suuriin konserttisaleihin keskittyvä kiertue kul-
kee nimellä Mierontiellä, ja se nivoutuu lähinnä 
alkuvuodesta julkaistun Miero -levyn ympärille. 
Konsertissa kuullaan myös vanhempia Värtti-
nän kappaleita lähes koko sen 23-vuotisen uran 
varrelta.

Värttinän johtohahmo, laulaja Mari Kaasinen 
on viettänyt äitiyslomaa heinäkuun puolesta vä-
listä alkaen. Hän synnytti pojan elokuun alussa, 
ja aikoo osallistua Värttinän Suomen kiertueelle 
suoraan äitiyslomalta.

tyrnävän veroprosentti 
ennallaan

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Tyrnä-
vän seurakunnan tuloveroprosentiksi ensi vuo-
delle 1,75 prosenttia..

Vuoden 2007 talousarvion laadinnan perus-
teena on verotulojen arvioitu kolmen prosentin 
kasvu.

Palkkojen arvioidaan nousevan noin kaksi pro-
senttia. Virkojen ja työsuhteiden määrä pysyy en-
nallaan. Kesäkaudeksi 2007 varataan määräraha 
kesäteologille kahdeksi kuukaudeksi.

Käyttötalousmenoihin esitetään vuoden 2007 
talousarviossa kahden prosentin nousua. Kiin-
teistöjen normaaleihin vuosikorjauksiin varataan 
määrärahat. Tyrnävän kirkon uusien urkujen 
suunnittelu jatkuu.

ekumeeninen neuvosto 
vetoaa aikuisiin:

alaikäisille ei alkoholia

Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus antaa 
täyden tukensa valtioneuvoston periaatepäätök-
sen tavoitteille, joiden mukaan alkoholin aiheut-
tamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille 
vähennetään merkittävästi, samoin alkoholijuo-
mien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. 

Myös alkoholijuomien kokonaiskulutus tulisi 
kääntää laskuun.

Suomen ekumeeninen neuvosto myös vetoaa 
jäsenkirkkoihinsa ja kristillisiin järjestöihin, että 
ne tukevat perheitä ja yhteiskuntaa kehityksen 
suunnan muuttamiseksi.

Väkevien alkoholijuomien verotusta olisi kiris-
tettävä. Nuorille tapahtuvaa anniskelua on valvot-
tava. Vetoomus esitetään kaikille aikuisille, jotta 
alaikäisille ei välitettäisi alkoholia. Ekumeenisen 
neuvoston hallituksen mielestä alkoholin mai-
nontaan on puututtava. 

tarkennus
Pastori Árpád Kovács korostaa, että itsenäisyys on 
ensimmäinen vaihtoehto, jonka puolesta hän työs-
kentelee kotiseurakunnassaan. Kovács on ehdolla 
Hailuodon seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Katso ehdokkaat 
verkosta

Seurakuntavaalien ehdokkaita voi etsiä verkosta. 
Ehdokastietoja on koottu vaalien valtakunnalli-
sille verkkosivuille osoitteessa evl.fi/vaalit.

Sivuilla on aakkosellinen luettelo seurakun-
nista. Kunkin seurakunnan kohdalta löytyvät 
ehdokaslistat ja niiden ehdokkaat äänestysnu-
meroineen. Ehdokkaista voidaan kertoa myös 
ammatti ja asuinpaikka.

Tällä hetkellä mukana ovat tiedot noin 300 seu-
rakunnan ehdokkaista. Valtakunnallisilla sivuilla 
on ehdokastietoja niistä seurakunnista, jotka ovat 
tietojaan sivuille päivittäneet. Osa seurakunnista 
päivittää tietoja vielä myöhemminkin.

oulussa vaalikone

Aivan kaikissa seurakunnissa ei käydä syksyllä 
seurakuntavaaleja, sillä joissakin toteutuvat so-
puvaalit eli ehdokkaita on saman verran kuin 
luottamushenkilöpaikkoja. Muutamat seura-
kunnat ovat käyneet vaalin jo vuoden alussa 
seurakuntien yhdistymisen vuoksi, esimerkik-
si Siikalatva.

Vaalikoneet ovat käytössä isoimmissa kaupun-
geissa, mm. Oulussa. Vaalikoneen kysymyksillä 
voi testata, kenen ehdokkaan mielipiteet ovat 
lähinnä omia.

Valtakunnallisten vaalisivujen lisäksi monet 
seurakunnat esittelevät ehdokkaita omilla verk-
kosivuillaan. Seurakuntien sivuilta voi olla myös 
linkkejä valitsijayhdistysten omille kotisivuille.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

iLmoita rauhaN 
tervehDYKSeSSä!
Valtakunnallinen ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt / 
Sirkka-Liisa Hänninen, p. 0207 54 2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Myllyojan 

Maikkulan

Pa i K K o j a  av o i N N a

o P i S K e L i j a m e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


