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Oulun seurakuntayhtymä avasi tiistaina 
verkkosivuilleen vaalikoneen, jonka avulla 
käyttäjät voivat etsiä sopivaa seurakunta-
vaaliehdokasta. Hakukoneet ovat seurakun-
tavaaleissa vielä uusi ilmiö. Neljä vuotta 
sitten sellaista kokeiltiin Vantaalla. Tällä 
kerralla koneita avataan Oulun lisäksi myös 
muutamissa muissa seurakunnissa.

Valtiollisissa vaaleissa ehdokkaiden löy-
tämistä helpottavia verkkopalveluita on 
käytetty jo vuosia. Samalla käyttäjille ovat 
tulleet tutuiksi niiden edut ja haitat. Toi-
saalta ne tuovat vaaleihin viihteen makua 
ja pakottavat ehdokkaat pelkistämään aja-
tuksiaan joskus karkeallakin tavalla. Toi-
saalta vaalikone saattaa olla ainoa yhteys 
ehdokkaan ja äänestäjän välillä. Sellainen 
kontaktikin on paljon parempi kuin täy-

dellinen pimentoon jääminen.
Hakukoneiden osalta seurakuntavaalit 

ovat samanlaisia kuin vaikkapa eduskun-
tavaalit. Ehdokkaiden lokerointi tapahtuu 
lähinnä muutaman voimakkaita tunteita 
herättävän kysymyksen kautta. Oulussa 
ehdokkaat valitsevat kannan naispap-
peuden vastustajiin, homoseksuaalien 
parisuhteiden siunaamiseen ja herätys-
liiketaustaan. Muut kysymykset jäävät 
helposti taustalle.

Monille seurakuntavaaliehdokkaille omien 
tietojen ja mielipiteiden syöttäminen ha-
kukoneeseen on uutta. Tämä näkyy siinä, 
että hakukoneen avaamispäivänä ehdok-
kaista kolmasosan tiedot puuttuivat jär-
jestelmästä. Hakukone löytää ainoastaan 
sellaiset henkilöt, jotka ovat mielipiteen-

sä siihen syöttäneet. He saavat etulyön-
tiaseman, jos loput ehdokkaat eivät pian 
kirjaudu järjestelmään.

Apua kannattaa kysyä oman valitsijayh-
distyksen vastuuhenkilöiltä. Valitsijayhdis-
tysten tulisi muutenkin huolehtia enem-
män ehdokkaiden herättelemisestä.

Vaalikoneen rakentaminen on työläs hanke. 
Siksi pienten seurakuntien ei välttämättä 
kannata yksin yrittää sellaisen käynnis-
tämistä. Pienillä paikkakunnilla vaalit on 
totuttu hoitamaan omin konstein ja eh-
dokkaat ovat seurakuntalaisille tutumpia 
kuin suurissa yhtymissä.

Oulun kaltaisessa kaupungissa vaalikone 
on väline, jolla seurakuntavaaliehdokkail-
le saadaan annettua edes hieman kasvoja 
ja näkyvyyttä.

”Haluatko parantua?”, kysyi Jee-
sus sairaalta mieheltä, joka oli vuo-
sikausia yrittänyt päästä parantaval-
le lähteelle. Aina joku muu oli tun-
kenut edelle.

Esitettyyn kysymykseen on äkkiseltään 
ajateltuna vain yksi vastaus: kyllä.

Tälle miehelle kerjääminen lähteen 
lähiympäristössä oli kuitenkin antanut 
elannon, joskin niukan. Hänen koko 
sosiaalinen elämänsä oli rakentunut 
lähteen ympäristöön. Parantumisen jäl-
keen hänen olisi tienattava itse raskaalla 
työllä elämisen edellytyksensä.

Onko vastaus sittenkään niin sel-
vä?

Samanlainen tilanne on usein alko-
holisteilla. Lähibaarien juomaporuk-
kaan sisälle pääseminen on vaikeaa. 
Porukassa on omat jutut, joilla on 
oma historiansa. Siitä irrottautumi-
nen on vielä vaikeampaa. Mitä sitten, 
kun on toipunut alkoholismista? Mistä 
sitten löytyy ystävät ja puheenaiheet, 
kun alkoholi ei enää olekaan muka-
na kuvioissa.

Alkoholismista puhutaan koko per-
heen sairautena. Omaisille kehittyy 
usein toisen alkoholismin seurauksena 
läheisriippuvuus. Sanana läheisriippu-
vuus tarkoittaa ihan toista, mitä rakas-
tuneet parit sanalla ymmärtävät.

Läheisriippuvainen huolehtii alko-
holistiomaisesta usein lai-
minlyöden omat tarpeensa. 
Häpeä omaisen juomisesta 
aiheuttaa salailua, joka jää 
läheisriippuvaisen sisään 
syyllisyytenä.

Huolehtimalla omaisen 
asioista läheisriippuvainen 

tukee omaisen juomista. Alkoholisti 
ei välttämättä kohtaa selkeästi niitä 
haittoja, joita juominen aiheuttaa, kun 
läheisriippuvainen on niitä pehmen-
tämässä omilla toimillaan.

Läheisriippuvuuteen liittyy myös 
vallankäyttöä. Läheisriippuvaiset 
tietävät, että mikäli heidän huolen-
pitonsa loppuisi, vyöryisivät kaikki 
alkoholismin haitat ilman loivennusta 
alkoholistiomaisen päälle. Tämä saat-
taisi johtaa alkoholistin nopeaan ko-
konaisvaltaiseen romahdukseen. Tätä 
valtaa voi käyttää myös väärin.

Työpaikoilla salailu johtaa monesti 
siihen, että alkoholistilla on sanatonta 
kiitollisuudenvelkaa työtovereilleen 
vaikenemisesta ja rästiin jääneiden 
töiden tekemisestä. Alkoholistista tulee 
nöyrä työläinen, joka ei voi kieltäytyä 
epämiellyttävistäkään työtehtävistä.

Alkoholistin raitistuessa voi seu-
rauksena olla kriisi perheessä. Vaikka 
läheisriippuvaiselle omaiselle alkoho-
listin toipuminen voi olla suunnaton 
helpotus, se murtaa aiemman selkeän 
perheensisäisen valta-asetelman. En-
tinen alkoholisti ei olekaan enää tuet-
tava ressukka, vaan hänellä heräävät 
monenlaiset halut ja kyvyt alkoholin 
turruttavan vaikutuksen poistuessa.

Varsin usein parisuhde ei kestä tätä 
täysin uutta tilannetta, vaan tilanne 

johtaa avioeroon ja per-
heen hajoamiseen. Tämän 
vuoksi alkoholistin vieroi-
tusoireiden hoidon ohella 
tulisi tiedostaa omaisen 
usein vuosikausia kestäneen 
läheisriippuvuuden aiheut-
tamat vieroitusoireet.
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Pyry-Pekka Suonsivu, raahen a-klinikan lääkäri

Suomen Lääkärilehdessä 40/2006 Veijo 
Saarno ja Markku Myllykangas kirjoittavat 
artikkelissaan, että niin kutsuttuja usko-
muslääkinnän harjoittajia on Suomessa 
huolestuttavan paljon.

– Suomessa kuka tahansa voi ruveta te-
rapeutiksi, kunhan ei käytä virallisia tervey-
denhuollon ammattinimikkeitä. Samoin 
vaihtoehtoterapeuttien kouluttaminen on 
vapaata, eikä koulutusohjelmien sisällöstä 
ole vaatimuksia.

Uskomuslääkintä toimii samoilla alueil-
la kuin virallinen lääkintäkin, mutta ilman 
valvontaa. Uskomusterapeutteja eivät koske 
velvoitteet vakuutuksesta potilasvahinkojen 
varalta. Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus valvoo vain virallisia terveydenhoidon 
ammattilaisia. Ero tarkoin säädeltyyn ja val-
vottuun viralliseen lääkintään on suuri.

Uskomuslääkintä on laajentunut jo niin, 
että kyseessä on suorastaan toinen tervey-
denhoidon järjestelmä. Lehdissä olevista 
ilmoituksista, internet-tiedoista ja alan 
järjestöjen luetteloista päätellen Suomessa 
toimii tuhansia uskomuslääkintäterapeutte-
ja. Uskomuslääkintään on kaupan tuhansia 
lääkkeen näköisiä valmisteita, joiden myyn-

ninedistämistoiminta on tehokasta niin kir-
jallisuuden kuin lehdistönkin kautta.

Uskomuslääkinnän toimintatavat poik-
keavat virallisessa lääkinnässä vaadituista ja 
hyväksi havaituista muun muassa etiikan 
suhteen. Esimerkiksi uskontoon kuuluvien 
asioiden suhteen hoitaja tai lääkäri ei saa 
sekaantua potilaan elämään. Uskomus-
lääkinnässä tällaisia rajoitteita ei tunneta. 
Hoidon ”kokonaisvaltaisuus” on laajaa, ja 
uskomusterapeutit tarjoutuvat asiakkailleen 
elämänhallinnan guruiksi.

Niinpä erityisesti psyykepotilaiden usko-
mushoitojen takia on vaadittu Suomeenkin 
puoskarilakia, jolla saataisiin kuriin varsinkin 
ilman lääketieteeseen perustuvaa koulutusta 
toimivien uskomusterapeuttien toiminta. 
Ruotsissa tuollainen laki on käytössä, ja ai-
nakin Hollannissa on vastaavia pyrkimyksiä. 
Koska uskomuslääkinnän piiriin on me-
nossa lisääntyvästi myös terveydenhoidon 
ammattilaisia, on myös harkittava olisiko 
heihin kohdistettava tarkempaa valvontaa 
ja toiminnan ohjausta, jos terveydenhoidon 
halutaan keskittyvän näyttöön perustuvaan 
lääkintään.

aatoksia

Vaalikoneet tulivat seurakuntiin

riippuvuus alkoholistista
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Seurakuntien 
liitoshankkeet, 
järkevä taloudenpito 
ja oman asuinseudun 
asioihin vaikuttaminen 
ovat saaneet virassa 
olevia pappeja 
asettumaan ehdolle 
seurakuntavaaleihin.

h ailuodon kirkkoherra 
Matti Keskinen on eh-
dolla kotiseurakunnas-
saan Karjasillalla, Oulun 

kansainvälisen työn pastori Árpád 
Kovács Hailuodossa ja Siikajoen 
seurakunnan kirkkoherra Reino 
Tanjunen Oulujoella.

Kaikki ovat vaalikelpoisia asuin-
kunnassaan, koska kirkon virka on 
toisella paikkakunnalla.

rahapussin 
suu tiukalle

– Seurakunnat ovat jumalanpalve-
lusyhteisöjä, joiden toiminta ei ole 
bisnestä. Siksi verotuloja ei ole tar-
koituksenmukaista käyttää hallin-
toon niin paljon kuin nyt tapah-
tuu, Matti Keksinen sanoo.

Hän on ollut mukana monissa 
yhteistyöneuvotteluissa ja nähnyt 
toteutuksen kariutuvan esimerkik-
si siihen, että viranhaltijat, joiden 
toimintaa yhteistyökaavailu on 
koskenut, ovat vaihtuneet. 

Keskinen on vuosikausia puhunut 
voimakkaasti järkevän rahankäytön 
puolesta. Viimeksi hän puolusti 
Hailuodon ja tuomiokirkkoseu-
rakunnan yhdistämistä, joka olisi 
säästänyt tuomiokirkkoseurakunnan 
parin viran perustamiselta. 

– Luottamushenkilöt, jotka päät-
tävät seurakuntien rahankäytöstä, 
voivat toimia järkevän talouden 
hyväksi toisella tavalla kuin viran-
haltija, Keskinen perustelee suos-
tumistaan vaaliehdokkaaksi.

V i r K a Pa P i T  h a K E VaT  L U O T Ta M U S T O i M i a

Kaksoisrooli antaa laajat näkökulmat

ikääntyneelläkin on 
annettavaa

Muutoinkin hän uskoo vanhalla 
kirkonpalvelijalla olevan annetta-
vaa seurakunnan hallintoelimessä. 
Hän tarkoittaa esimerkiksi luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
väistä jännitettä. Se ilmenee kysy-
myksenä, mitä annetuilla verora-
hoilla tehdään tai luulona, etteivät 
luottamushenkilöt ymmärrä työn 
tarpeita ja vaatimuksia.

Keskinen sanoo itseään maail-
manparantajaluonteeksi, joka ha-
luaisi poistaa ennakkoluuloja. Ne 
ovat usein turhia, Keskinen sanoo 

kokemuksella, jota hän on saanut 
viranhaltijana hyvin erikokoisissa 
seurakunnissa sekä ennen pappis-
uraansa seurakunnan pienryhmä-
toiminnassa.

– Virka kirkkoherrana ja mah-
dollinen luottamustehtävä koti-
seurakunnassa toisivat eräänlaisen 
kaksoisroolin, joka antaa näkö-
kulman kahteen suuntaan. Se piti 
käydä läpi. Pohdin myös, saanko 
maineen vanhenevana miehenä, 
joka ei osaa luopua seurakunnan 
töistä ja pelkää putoavansa tyhjän 
päälle virkauran jälkeen.

– Kyllä minulla on muuta teke-
mistä. Elän rikkaassa ympäristössä 
monen sukupolven keskellä. Mutta 

seurakuntavaalimainos Jonkun pi-
täisi tehdä jotakin tehosi. Ihmisen 
velvollisuus on toimia sen paikan 
parhaaksi, johon on pantu asu-
maan.

ratkaisevat 
vuodet edessä

Árpád Kovácsin työ on Oulussa ja 
koti Hailuodossa. Kotiseurakunta 
on haasteellisessa tilanteessa yhdis-
tymispaineiden takia.

– Vastustin yhdistämistä, koska 
asiaa ei ehditty valmistella perus-
teellisesti ja miettiä loppuun asti. 
Liittymisehdotus tuli niin nopeas-

ti, etteivät kaikki ehtineet tajuta, 
mistä on kyse.

– Tulin ulkomailta keskelle 
taistelua. Otin yhteyttä taloudes-
ta ja muista asioista ymmärtäviin 
ihmisiin ja paneuduin puolusta-
viin ja vastustaviin argumenttei-
hin. Otin keskustelussa aktiivisen 
roolin vaikka tietysti epävirallisen, 
Árpád sanoo.

Hän ei vastusta itse seurakun-
taliittymää.

Árpád Kovács asettui ehdolle 
seurakuntavaaleihin, koska oman 
seurakunnan talouden ja hallinnon 
asiat kiinnostavat. Seuraavien neljän 
vuoden aikana on tehtävä ratkaise-
via päätöksiä. Valtuutettuna niistä 
voi ottaa virallista vastuuta.

– Muutoin menisin metsälle mie-
luummin kuin kokouksiin.

ihmisen asia 
etusijalla

– Jos kelpaan, voin kokeilla ehdok-
kuutta, Siikajoen kirkkoherra Rei-
no Tanjunen vastasi pyyntöön aset-
tua ehdokkaaksi Oulujoella.

Hän kasvoi seurakuntaan pienenä 
lapsena. Varhaisiin muistoihin kuu-
luu, miten hän istui äidin vieressä 
tämän osallistuessa pyhäkoulun-
opettajille järjestettyihin kursseihin. 
Korvensuoralla kaikki lapset kävivät 
pyhäkoulua kodeissa tuohon aikaan 
vuosikymmeniä sitten.

Lapsen ja perheen asiat sekä 
lähetystyö ovat niitä, joiden puo-
lesta Reino Tanjunen haluaa olla 
äänessä. Ei ainoastaan mahdol-
lisena luottamushenkilönä, sillä 
virassakin hän on katsonut asioita 
seurakuntalaisten kautta.

– Pennusta asti olen ajatellut, et-
tä seurakunta on olemassa ihmistä 
varten, ei päinvastoin. Seurakun-
nan tehtävä on palvella ja rakas-
taa. Siihen meillä on Vapahtajan 
esimerkki.

Tähän asenteeseen vallan otta-
minen ja käyttäminen ylitse mui-
den ei istu.

PirKKO PaaKKi

O ulujoen seurakunnassa on laitettu var-
haisnuorten kerhojen nimet uusiksi.

Nuorisotyönohjaaja Sirpa Karja-
lainen uskoo, etteivät tämän päivän ihmi-
set enää välttämättä tiedä, mikä tyttökerho 
on, mitä poikakerhossa tehdään tai kenelle 
sekakerho on tarkoitettu.

Hauskoilla nimillä seurakunnan tarjonta 
pistää silmään muun varhaisnuorille suun-
natun toiminnan keskeltä.

Varhaisnuorille, 1.– 6.-luokkalaisille, 
järjestetään tänä syksynä mm. Matka ma-
kuniaan -kerho, Superklubi, Pepokerho ja 
VAPA-A-klubi.

Kerhojen sisällöstä kerrotaan varhaisnuo-
rille ja heidän vanhemmilleen Oulun seura-
kuntien nettisivuilla, ja erityisesti oulujokis-
ten omassa varhaisnuorten lehdessä, jota on 
jaettu kerhoikäisille.

Uusista kerhojen nimistä on tullut Karja-
laiselle jo palautetta. Eräät vanhemmat ker-
toivat, että heidän poikansa lähtee mielel-
lään Superklubiin, koska hän on sellainen 
supermies.

Yhteistä kaikille kerhoille on, että niissä 
pidetään lapsille hartaus. 

Oulujoen kerhojen uusien nimien takana 
ovat niiden nuoret vetäjät. Seurakunnassa 
on 20 kerhonohjaajaa, uusimmat heistä ovat 
viime kesän rippikoululaisia.

Sirpa Karjalainen luottaa seurakunnan var-
haisnuorten kerhojen tulevaisuuteen. Teemme 
parhaamme, on hänen mottonsa.

– En osaa ajatella, että kilpailisin omalla 
toiminnallamme esimerkiksi 4H-kerhojen 
kanssa. Me kaikki toimimme yhdessä var-
haisnuorten parhaaksi Oulujoella. 

riiTTa hirVOnEn

Superklubi poikakerhoa vetävämpi nimi
Taikkis-kerhossa 

askarrellaan ja 
vietetään iloisia 
hetkiä kuviksen 

maailmassa.
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12.10.–19.10.2006

jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

menot Oulussa

ToimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

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

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71  

Vanha pappila 
Isokatu 17 

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa su 15.10. 
klo 10 messu, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Paavo Moila-
nen, kanttorina Lauri Nurkkala, 
lapsikuoro. Rippikoulun pyhä. 
Pikkaralan koulussa su 15.10. 
klo 12 messu, toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Oulun tuomiokirkossa su 
15.10. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Ari-Pekka 
Metso, urkurina Maija Tynkky-
nen, kanttorina ja kuoronjoh-
tajana Raimo Paaso, Katedraa-
likuoro. Kolehti lähetysyhdistys 
Kylväjälle.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 15.10. klo 12 messu, toimit-
taa Juha Valppu, saarnaa Ari 
Lukkarinen, kanttorina Hanna 
Savela.

Karjasillan kirkossa su 15.10. 
klo 10 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti lähetystyö-
hön ulkomailla Ev.-lut. Lähe-
tysyhdistys Kylväjän kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. Radiointi 
Radio Dei. 
Kastellin kirkossa su 15.10. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Olavi 
Mäkelä, Heikki Kaikkonen ja 
Nina Niemelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
15.10. klo 12 messu, toimit-

taa Petri Satomaa, avustavat 
Anu Kontio ja Asta Leinonen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
80-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhla messun jälkeen. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 15.10. 
klo 12 messu, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
15.10. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 15.10. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 

Tuiran kirkossa su 15.10. klo 10 
messu, liturgia Niilo Pesonen, 
saarna Jouni Riipinen, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Ynnin Mieslaulajat, 
johtaa Lea Ulvinen. Kolehti 
Herättäjä-yhdistykselle. He-
rättäjän päivä ks. erillinen 
ohjelma.
Su 15.10. klo 18 messu, toimit-
taa Hannu Ojalehto, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti lähe-
tystyöhön ulkomailla Lähetys-
yhdistys Kylväjän kautta. 
Ke 18.10. klo 20 messu, toimit-
taa Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti Kylvä-
jän nimikkolähettityölle.
Pyhän Luukkaan kappelissa su 
15.10. klo 10 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 

Kallunki. Kolehti lähetystyöhön 
ulkomailla Lähetysyhdistys Kyl-
väjän kautta. Kirkkokahvit.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
15.10. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. Lapsikuoron isojen 
ryhmä. Kolehti ks. ed. Kirk-
kokahvit.
Pateniemen kirkossa su 15.10. 
klo 12 perhemessu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustavat Riitta 
Louhelainen ja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Kolehti ks. ed. 
Pyhän Luukkaan kappelissa ke 
18.10. klo 20 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Kolehti lähetystyö-
hön Evankeliumiyhdistyksen 
kautta.

hartauselämä
Aamurukous ke 18.10. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 13.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 14.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 14.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
17.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Virsi-ilta ti 17.10. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toive-
virsiä, Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 18.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 18.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 18.10. klo 16, 
Aurinkokoti. Aiheena rukous 
(Matt. 6:1-18), Jyrki Vaaramo.
Keskiviikkoseurat ke 18.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Erkki Jokela.
Kristillinen miestenpiiri ke 
18.10. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Ompeluseurat to 19.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 12.10. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Onnellisia ihmisiä (Jes. 56), 
Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 19.10. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Aiheena uskoton Israel (Jes. 57) 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:

To 12.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 12.10. klo 18, Maikkulan 
kapppeli. 
To 12.10. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Ti 17.10. klo 12–13, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille. 
Ke 18.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Miesten raamat-
tupiiri. 
To 19.10. klo 18, Maikkulan 
kapppeli. 
To 19.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Keskuste-
lemme ja tutkimme Raamattua 
Markuksen evankeliumin mer-
keissä. Mukana pastori Mirjami 
Dutton.

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat:
To 12.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Pe 13.10. klo 18, Kastellin 
kirkko.

tuiran seurakunta

Herättäjän päivä su 15.10. 
klo 11, Tuiran kirkko. Messun 
jälkeen kahvit, raamattutunti 
Pasi Kurikka, seuroissa puhuvat 
Jouni Riipinen, Esko Laukkanen 
ja Pertti Heikinheimo.
Miesten piiri ti 17.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aulis Natri ai-
heesta Älä pelkää.
Raamattupiirit:
To 12.10. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävän kamari. 
Mukana Pasi Kurikka.
To 12.10. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri. 
Ti 17.10. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Raamattu- ja rukous-
piiri.

Ke 18.10. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 19.10. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävän kamari. 
Mukana Pasi Kurikka.
To 19.10. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 16.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän kamari 
(väliaikaistilat, Karvarinau-
kio). 
Ma 16.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 
Ke 18.10. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi puh. 5316197. 

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Iltapäiväkonsertti ti 17.10. 
klo 14.15, Vesper-koti. Emma 
Anttila huilu ja Maija Tynkky-
nen piano.

Diakonia
Kuppila pe 13.10. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Juttuseuraa, kahvia, 
yhdessäoloa.

karjasillan seurakunta

Kastellin seurakuntakerho to 
12.10. ja 19.10. klo 13–14.30, 
Kastellin kirkko. 
Kaukovainon seurakuntaker-
ho to 12.10. klo 13–14.30, Kau-
kovainion seurakuntakoti. 
Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 16.10. klo 12.30–14, Maik-
kulan kapppeli.
Ruokailu ja vaatteidenjako 
Kaukovainion alueen vähäva-

raisille ma 16.10. klo 16–17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 17.10. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. Ystävänkamarissa on 
vapaata keskustelua kahvittelun 
ja hiljentymisen lomassa.
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 16.10. klo 16.30–18, Kau-
kovainion kappeli.
Maikkulan diakoniapiiri ke 
18.10. klo 15, Maikkulan kapp-
peli. 

tuiran seurakunta

Diakoniavastaanotto to 12.10. 
klo 9–10, Toppilan monipalve-
lukeskus ja Koskelan seurakun-
takoti. Kotikäyntien sopimista 
ja verenpaineen mittausta.
Seurakuntakerho to 12.10. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien aamukahvit ti 
17.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Työttömien ateria ti 17.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri to 12.10. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

OulujOen seurakunta

Huonesuon kuntopiiri ma 
16.10. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 17.10. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 12.10. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
KEHITYSVAMMAISET:
Nuorten ilta pe 13.10. klo 
18–20, Öbergin talo. 
Keskustelukerho ti 17.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti.
KUULOVAMMAISET:

Kuurojen lähetyspiiri ma 
16.10. klo 17.30, Kuurojen 
yhdistys. Vieraana lähetystyön-
tekijä Ilkka Repo.
Lasten paikka kuuroille ja 
kuulovammaisille lapsille ma 
16.10. klo 17.30, Kuurojen 
yhdistys. Askartelua ja muuta 
mukavaa tekemistä kuuroille ja 
kuulovammaisille lapsille. Ker-
hossa käytetään viittomakieltä 
ja suomea.
Runolan ystäväilta to 19.10. 
klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Runolan asukkaiden ja kaupun-
gilla asuvien kuurojen yhteinen 
ohjelmallinen ilta. Vieraana 
kansainvälisentyön pastori 
Arpad Kovacs.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 13.10. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 16.10. klo 
14.30, Vasamon leirikeskus. 
Ennakkoilmoittautuminen 
ryhmissä.
Raamattupiiri ti 17.10. klo 
13–14, Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 12.10. ja 19.10. 
klo 10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. 12.10. klo 12 laulutuokio, 
Maija Tynkkynen.
 
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 18.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Siveettömyyden tuomitse-
minen (Kor. 5), Anna-Mari 
Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
17.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Kanttori laulattaa.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu Myllytullissa su 
15.10. klo 12. 
Enkelipyhäkoulu su 15.10. klo 
15–16, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Alle 4-vuotiaat aikuisen 
kanssa.
Heinäpään päiväkerho ma 
16.10. klo 12–15, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 18.10. klo 10–11.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Ke 18.10. klo 10–11.30, Intiön 
seurakuntakoti.

karjasillan seurakunta

Tänä vuonna 4 v. täyttävien 
karjasiltalaisten synttärijuhlat 
la 14.10. klo 15, Kaukovainion 
kappeli. Jännittävä urkusatu 
Hipsi-menninkäinen löytää 
kuunsirun. Kertojana Virpi ja 
urkurina Juha. Synttärikakkua 
ja mehua, sankareille myös 
lahja. Ilmoittaudu tekstiviestillä 
5.10. mennessä 040 5567840.
Pyhäkoulut su 15.10. klo 12:
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus, Kaukovainion kappeli 
ja Maikkulan kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 16.10. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 18.10. klo 9.30: Kastellin 
kirkon seurakuntasali, Kauko-
vainion kappeli ja Maikkulan 
kappeli. 
Ke 18.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Perhekerhot:
To 12.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
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Pe 3.11. klo 18 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: White • .kraka
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kaan kappeli. 
Ti 17.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 18.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To 19.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Pyhäkoulu su 15.10. klo 12: 
Niittyaron seurakuntakoti, 
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pateniemen kirkko. 

OulujOen seurakunta

Perhekahvila ti 17.10. klo 
9.30–11, Talvikankaan moni-
toimitalo, nuorisotilat. 
Pyhäkoulut su 15.10. klo 12: 
Hintan seurakuntatalo, Huone-
suon seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 
Perhekerhot ke 18.10. klo 9.30: 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan väliaikaistilat, 
Huonesuon seurakuntakoti, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Saarelan seurakuntakoti, San-
ginsuun seurakuntakoti. 

nuoret
Isoskoulutus-päivä su 15.10. 
klo 10–15. Ryhmä B. Aloitam-
me messulla tuomiokirkossa. 
Järj. Karjasillan seurakunta ja 
tuomiokirkkoseurakunta.
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
18.10. klo 18–20, Öbergin talo. 
Hedelmät rakkaus, ilo, rauha, 
kärsivällisyys, ystävällisyys... 
Miltä maistuu? Makiaa vai 
kirpakkaa?
Nuori-toimittaja ke 1.11. 
Öbergin talo. Havannoi, haas-
tattelee ja kirjoittaa. Nettisivut 
kaipaavat raikkaita kirjoittajia. 
Ei tarvitse olla valmis sanailija 
- opettelemme yhdessä. Li-
säinfoa Mono Kuoppala 040 
5747124, maire.kuoppala@
evl.fi. Ilmoittautuminen www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri

karjasillan seurakunta

Sporttikerho to 12.10. ja 19.10. 
klo 17.30–18.30, Lintulammen 
koulu. Sisäpelejä rennossa 
seurassa. 
Kaakkurin gospelryhmä ma 
16.10. klo 18.30–20, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lisätietoa Jukka 
Moilaselta 040 5060315.
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 17.10. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuorten Taivasklubi pe 27.10. 
klo 19–23.30, Kastellin kirkko. 
Perustavaa keskustelua taivaan 
ja maan väliltä, vierailevia 
musiikkiartisteja ja bändejä. 
Yökahvila.

tuiran seurakunta

Nuortenilta la 14.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tule mukaan 
ajankohtaisten asioiden äärelle 
puhumaan, laulamaan, teke-
mään ja vaikuttamaan.
Isoskoulutus su 15.10. klo 15, 
Pyhän Tuomaan kirkko ja Pa-
teniemen kirkko. Tule mukaan 
koulutukseen joka antaa sinulle 
elämän eväitä ja työvälineitä 
isosena toimimiseen.
Nuorten gospelryhmä ke 
18.10. klo 18, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Nuorten ilta pe 13.10. klo 18.30, 

Huonesuon seurakuntakoti. 
Oikeudenmukaisuus, rauha ja 
luomakunnan eheys. Muka-
na Oulujoen nuoria ja Ilkka 
Mäkinen. 

nuoret aikuiset
Messu su 15.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 15.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
ALFA-kurssi Kristinuskon 
peruskurssi to 12.10. ja 19.10. 
klo 18–21, Isokatu 11 A (Tuo-
miokirkkoa vastapäätä, käynti 
kadun puolelta). 12.10. aiheena 
Miksi ja Miten rukoilen? ja 
19.10. Miten voin olla varma 
uskostani?
Ison kirjan ilta to 12.10. ja  
19.10. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkon Ystävänkamari. 
12.10. aiheena Ilmestyskirja, 
alustaa Nanna Helaakoski.
Crossroads-ilta pe 13.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, mu-
siikkia ja rukouksia. Pastori Juha 
Huhtala puhuu aiheesta Uuden 
testamentin Rakkauden kak-
soiskäsky. Illan jälkeen yhdessä-
oloa teekupposen ääressä.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 12.10. ja 19.10. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 12.10. ja 
19.10. klo 12. 
Hopealanka ma 16.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Syntymäpäiväjuhla su 15.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Tänä vuonna 80 vuot-
ta täyttäville karjasiltalaisille. 
Ohjelmassa messu, kahvit, 
juhlapuhe seurakuntapastori 
Petri Satomaa, musiikista vastaa 
kanttori Sanna Leppäniemi, 
yksinlaulua Mari Järvelä, muis-
telua ja yhteislauluja. Mukana 
diakoniatyöntekijät Anu Kontio 
ja Asta Leinonen.
Vanhuslinja ke 18.10. klo 
9–11, Kaukovainion kappeli p. 
336080. Vanhuksille suunnattu 
puhelinpäivystys.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten kerho to 12.10. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 12.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 12.10. klo 14, Laanila, Hoi-
kantien palvelutalo. 
Ma 16.10. klo 10, Hintan Väli-
aikaistilat. 
Ma 16.10. klo 11, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ma 16.10. klo 13, Saarelan 
Palvelukoti. 
Ti 17.10. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 19.10. klo 12, Sanginjoen 
seurakuntapiiri Nykyrillä. 
To 19.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 19.10. klo 14–15.30, Metso-
lan Hovi. 

Leirit ja retket
Veteraanileiri 2.–5.11. Rokuan 
leirikeskus. Hinta 55,50 e, sis. 
matkat, täysihoito sekä vakuu-
tuksen seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautumiset diakoniakes-
kukseen 16.10. mennessä p. 08 
3161 321.
Nuorten Draamaleiri 21.–
24.10. Rokuan leirikeskus. Tule 
ja toteuta itseäsi! Hinta 10 e. 
Ilmoittaudu 5.10. mennessä 
p. 3161 347. Lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Järj. Karjasillan 
ja Tuiran seurakunnat.
 

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 12.10. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 12.10. ja 19.10.  klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
12.10. ja 19.10. klo 16.30–17.15, 
Maikkulan kapppeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 
12.10. ja 19.10. klo 17.30–18.30, 
Maikkulan kapppeli. 
Projektikuoro to 12.10. ja 
19.10. klo 17.30, Karjasillan 
kirkko. Kuoroon pääsee koe-
laulun kautta, lisätietoja Olli 
Heikkilä, 041 5479929.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 16.10. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoro ma 
16.10. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro TervasCanto ti 
17.10. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 17.10. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 18.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoroharjoitus ke 
18.10. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Muut menot
Rakkauden rakennustyömaa 
su 15.10. klo 13–16, Raatin 
nuorisotalo. Iltapäivässä käsi-
tellään yksinäisyyden tunnetta 
parisuhteessa -miten voi omalta 
osaltaan rakentaa tai remon-
toida suhdetta? Puhujina Meri 
Saarnilahti-Becker ja Pentti 
Becker Helsingistä. Tervetuloa 
yksin tai yhdessä.
Eläkepapit ja puolisot to 12.10. 
klo 13, Keskustan seurakunta-
talo, koulutussali.
Kaatuneitten Omaiset ma 
16.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Kirjallisuuspiiri ke 18.10. klo 
18–20, Kaukovainion kappeli. 
Mitä on satiirinen kirjallisuus? 
Onko se naurua vai pilkkaa? Nyt 
aika ottaa selvää! Seuraavalla 
kerralla keskustellaan  kirjoista 
Mark Twainin Matkakirjeitä 
maasta ja Jonathan Swiftin 

Tuomiokirkkoseurakunta: Ta-
tu Juhani Lähteenmäki ja Anna 
Kristiina Rytkönen, Jaakko Ta-
pio Louhisalmi ja Liisa Hannele 
Alamäki, Veijo Kalervo Turunen 
ja Marjo Anita Mulari.
Tuira: Jesse Petteri Alaruikka ja 
Hanna Kaisa Marianne Torkko-
la, Marko Johannes Heikkinen 
ja Virpi Maria Väisänen, Teppo 
Ilmari Alakärppä ja Marika 
Tuulia Vihelä, Pekka Samuli 
Littow ja Laura Anneli Tuomi-
koski, Risto Paavo Tiirola ja Silja 
Päivikki Leinonen
Oulujoki: Jari Pekka Kylmänen 
ja Katja Pauliina Rantakallio, 
Kai Erkki Kristian Keimiönie-
mi ja Kaisa-Leena Keskitalo, 
Rauli Matti Seppänen ja Sanna 
Marika Eksymä, Teijo Sakari 
Vähäkuopus ja Helena Christa 
Margit Kontkanen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Eeli Matti Valtteri Kiuru, Henna 
Eveliina Tomperi.
Karjasilta: Aatu Juhani Armas 
Herraniemi, Heta Matilda 
Kangas-Hynnilä, Iita Anni 
Maria Latvalehto, Senni Ma-
tilda Lavanko, Johannes Heikki 
Olavi Liisanantti, Aada Kerttu 
Sofia Pietilä, Seelia Aava Meri 
Pihlajaniemi, Helmi Sofia 
Rytky, Justus Tiitus Oliver 
Salo, Onni Aukusti Tarkiainen, 
Jesse Aleksi Tervo, Sointu Salli 
Marianna Tuovinen, Hanna 
Eerika Wedenoja.
Tuira: Veera Maria Heikkinen, 
Eelis Johannes Kohonen, Eelis 
Aarne Leonardo Mulari, Juuso 
Tapani Mäkelä, Jaakko Casper 
Viljami Piira, Hugo Aukusti 
Rantaniemi, Helka Margaree-
ta Ronkainen, Topias Taneli 
Olavi Soininen, Venla Emilia 
Turtinen, Emilia Roosa Maria 
Ylisaukko-oja, Ella Mikaela 
Salo.
Oulujoki: Kimi August Jokela, 
Anton Oliver Laukka, Luka 
Heikki Ilmari Miettinen, Elmer 
Leander Peräaho, Pihla Marjat-
ta Pesonen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Leena Johanna Alaraasakka 28 
v, Jura Pääaho 21 v, Esko Matti 
Hankkila 73 v.
Karjasilta: Ritva Arja Orvokki 
Hannula s. Huhtanen 74 v, Reijo 
Antero Salonpää 47 v, Milja 
Eliina Räisälä s. Suutari 77 v, 
Lauri Valdemar Niemelä 81 v, 
Kari Kustaa Alenius 63 v.
Tuira: Saimi Helena Moisala 
98 v, Elsa Elisabet Talsta s. 
Kuivala 90 v.
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Tynnyritarina.
Vanhan ajan kinkerit su 15.10. 
klo 15, Koskelan seurakunta-
koti. Kinkereillä perehdytään 
Isä meidän -rukoukseen, ope-
tellaan virsiä ja perinteiseen 
tapaan kuulustellaan kinkeri-
väkeä. Tarjolla ruoka ja kahvit. 
Kinkereille kutsuu Koskelan 
diakoniapiiritoimikunta.
Puuhakerho ma 16.10. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. Tehdään puutöitä. 
Korukivikerho ti 17.10. klo 10, 

Kansainvälisyys
Jumalanpalvelus, tulka-
taan arabiaksi su 15.10. 
klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
English Service su 15.10. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Superklubiko sinun kerhosi?
Oulun ev.-lut. seurakuntien varhaisnuorten kerhot ovat 
alkaneet. Tarjolla on mm. kokkausta, puuhailua, sählyä, 
keramiikkatöiden tekoa ja askartelua sekä perinteisiä tyt-
tö- ja poikakerhoja.

Kaikkiaan kerhoja on neljän seurakunnan alueella rei-
lusti yli kolmekymmentä. Useimmat kerhot ovat kävijöille 
maksuttomia. 

Tietoa kerhoista löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. Lisätietoja: Oulujoen seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Sirpa Karjalainen, puh. 040 718 6925, 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Kai-
ja Siniluoto, puh. 040 5747 169, Karjasillan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Katja Ylitalo, puh. 040 8315 932 ja Tui-
ran seurakunnan nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutinen, 
puh. 040 7245 446.

Suunnitellaan 
tekstiviestiseikkailu

Karjasillan ja Tuiran seurakunnat järjestävät draamaleirin 
nuorille 21.-24. lokakuuta Rokuan leirikeskuksessa. Leiril-
lä suunnitellaan Oulugospelissa toteutettava draamallinen 
tekstiviestiseikkailu Tähti se kulkevi itäisillä mailla.

Leirin hinta 10 euroa sisältää täysihoidon, leiriohjelmat 
ja kuljetukset. Ilmoittautumiset 5.10. mennessä arkisin klo 
9-16 puhelinnumeroon 3161 347.

Nuorten suunnittelemasta tekstiviestiseikkailusta tulee 
yksi tämänvuotisen Oulugospelin majakoista. Majakat ovat 
Oulugospeliin perinteisesti kuuluvia tapahtumia, joihin 
osallistutaan oman valinnan mukaan. 

Lisätietoja: Karjasillan seurakunnan pastori Juha Vähä-
kangas, puh. 040 5747 158 sekä Tuiran seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutinen, puh. 040 7245 446. 

Pyhän Tuomaan kirkko.
Elomyyjäiset la 14.10. klo 
11–13, Myllyojan seurakunta-
talo. Myytävänä leivonnaisia, 
pizzaa, hernekeittoa (myös 
omaan astiaan), käsitöitä, ar-
poja, narutusta ja vohvelikahvit. 
Tuotto Oulujoen seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyölle sekä 
nuorten missioklubille.
Fransupiiri ma 16.10. klo 14-18 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Su 15.10. klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta, toimittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustaa Satu Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. Virret: 537:1,3,5, 457:7, 525, 
448, 449, 229 ja 103:6,7.
Su 15.10. klo 11.25 Lasten radio-
pyhäkoulussa lapsityönohjaaja Aila 

Valtavaara puhuu laupiaasta samarialaisesta.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 18.10. klo 16.15 kolumnistina Karjasillan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko.
To 19.10. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa keskustelua 
rakkauden kaksoiskäskystä.

Su 15.10. klo 9.45 Lasten radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja Aila 
Valtavaara puhuu laupiaasta sama-
rialaisesta.
Su 15.10. klo 10 messu Pattijoen 

kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelman uusinta, aiheena vapaaehtoistyö 
Tansaniassa. Raahelaiset Helinä ja Juhani Kärkkäinen 
kertovat kokemuksistaan. Ohjelman toimittaa Risto Part-
timaa Raahesta.
Ma 16.10. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa asiaa rakkaudesta 
ja parisuhteen hoidosta. Oululaiset Saila Kukkohovi-Jämsä 
ja Mikko Jämsä Marja Blomsterin vieraina.
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asunnottomien yö
Työttömät ry YTYÄ ja Oulun Seudun Ammattiopiston lähihoi-
tajaopiskelijat järjestävät valtakunnallisen asunnottomien yön 
Ouluun 17.10. Tapahtumapaikkana on Oulun tori alkaen klo 
19. Ohjelmassa on mm. nuotiotulia, makkaranpaistoa, voilei-
piä ja kahvia sekä lahjoituksena saatujen vaatteiden ja elintar-
vikkeiden jakoa.

Marraskuinen retriitti 
Kuusamossa

 
Hiljaisuuden retriittiin Kuusamon Juumaan on vielä paikkoja 
vapaana. Retriitti pidetään 10.-12.11. Oulun ev.lut. seurakuntien 
leirikeskuksessa, ja sen vetäjinä toimivat pastori Elina Hyvönen 
ja diakoni Terttu Rahko. Retriitin teemaksi on valittu psalmin 
sanat ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo 
minun matkallani.” Retriitin järjestävät Oulun NNKY ja Oulun 
ev.lut.seurakunnat. Lisätietoja saa puh. 040 751 4480.

Yksinäisenä parisuhteessa
Yksinäisyyden tunne parisuhteessa on aiheena Oulussa Raa-
tin nuorisotalolla sunnuntaina 15.10. pidettävässä tilaisuudes-
sa. Iltapäivä alkaa kello 13, ja sen aiheena on Rakkauden raken-
nustyömaa.

Puhujiksi tulevat johtavat kouluttajat ja parisuhdeohjaajat Meri 
Saarnilahti-Becker ja Pentti Becker Helsingistä. Tapahtumaan 
voi tulla yksin tai puolison kanssa.

Onko Oulu koti 
vai käymälä?

Kulttuuria suolla -seminaari järjestetään tänä syksynä teemana 
kotoutuminen ja kulttuuri. Seminaarin otsikko on Oulu – koti 
vai käymälä? Kulttuuria suolla -seminaari järjestetään torstaina 
19.10. klo 14-17 Linnanmaalla salissa L10.

Alustuksen pitää FM Aila Ryhänen maantieteen laitokselta. 
Paneelikeskustelussa ovat mukana, kaupungin kulttuurilauta-
kunnan pj Kyösti Oikarinen, vararehtori Heikki Ruskoaho, 
maantieteen laitoksen tutkija Topiantti Äikäs, galleristi Tarja 
Myllyaho, kuvataiteilija ja paluumuuttaja Jaakko Mattila, ark-
kitehtuurin opiskelija, killan pj Tuulikki Höglund, kaupungin-
teatterin johtaja ja uusi oululainen Ahti Ahonen sekä OYY:n 
hallituksen pj Milja Seppälä. 

Paneelin puheenjohtajana toimii Matti Mölläri, joka on OYY:n 
puheenjohtaja. Panelistit pohtivat mm., miten yliopisto ja opiske-
lijakulttuuri näkyvät kaupungilla ja Oulun kulttuuritoimessa.

Meri Saarnilahti-Becker ja Pentti Becker

M iltä tuntuu olla yksin ko-
tona?

Heli Halttunen läpsäyttää 
kätensä lapun päälle, jossa lukee 
rauhallinen.

Yhtä nopeasti Anja Saukkomaa 
ratkaisee, miltä hänestä tuntuu. 
Lapussa lukee rentoutunut.

Kyse on tunteiden tunnista-
misesta.

Se ei aina ole helppoa edes ai-
kuisille puhumattakaan nuorille. 
Mitä vaikeammista tunteista on 
kyse, sitä syvemmälle ne voivat 
painua ja tulla esille väkivaltaisena 
käytöksenä.

Ensi sunnuntaina alkaa väkivallaton 
viikko, jonka teemana on Älä vaike-
ne! Viikon tapahtumissa puhutaan 
erityisesti väkivallasta perheessä ja 
kysytään, miten väkivallattomuu-
den kulttuuria voisi tukea.

Saat olla vihainen, 
mutta älä lyö!

Oulussa ev.-lut. seurakuntien eri-
tyisnuorisotyöntekijä Anja Saukko-
maa oli yhdessä SPR:n Oulun pii-
rin nuorisosihteerin Heli Halttu-
sen kanssa työryhmässä suunnit-
telemassa materiaalia käytettäväk-
si nuorisotaloilla, yökahviloissa ja 
muissa nuorten tilaisuuksissa.

Tärkeä osa materiaalista on 
kahdeksan kysymyksen sarja, joka 
panee nuoren miettimään, miten 
ilmaista tunteensa erilaisissa ti-
lanteissa: Vastatako kysymykseen 
miltä tuntuu nähdä käärme? sa-
nalla pelokas vai riittäisikö pelkkä 
hämmästynyt.

– On tärkeää ymmärtää, mitä 
tuntee ja miten tunteensa ilmaisee, 
Anja ja Heli korostavat. He paljas-
tavat, että samaa asiaa he itsekin 
opettelevat nuorten kanssa.

Myös kehotus Älä vaikene! haas-

heli halttusen ja anja Saukomaan mielestä sana pettynyt kuvaa parhaiten tilannetta, jolloin on 
jäänyt viimeiseksi koulun urheilukilpailussa.

taa rohkeuteen. Viikon tunnuslause 
muistuttaa, että väkivallasta vaike-
neminen tekee väkivallan jatku-
misen mahdolliseksi. Tavoitteena 
on oppia tunnistamaan väkivalta 
ja puuttumaan siihen. 

Kaikissa yhteiskuntaluokissa il-
menee väkivaltaa, vaikkei sitä pääl-
lepäin näy, naiset tietävät. He ovat 
tehneet töitä itsensä kanssa uskal-
taakseen puhua ja myös kohdata 
väkivaltaa. Onneksi väkivallasta 
on ryhdytty puhumaan entistä 
avoimemmin.

PirKKO PaaKKi

Toppilan yökahvilassa puhu-
taan tunteista perjantaina 20.10. 
ja muissa nuorten tilaisuuksissa 
myöhemmin syksyn mittaan.

Oululaisia ja ylikiiminkiläisiä seu-
rakuntavaaliehdokkaita esittelevä 
vaalikone on avattu tiistaina osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/
seurakuntavaalit/vaalikone. Vaa-
likone esittelee seurakuntavaali-
ehdokkaita ja heidän vastauksi-
aan luottamushenkilön tehtävään 
liittyviin kysymyksiin. Ehdokkaat 
ovat halutessaan kertoneet itsestään.	
	 Vaalikoneessa ehdokkaat ja ää-
nestäjät vastaavat samoihin kysy-
myksiin. Kone näyttää, kenen eh-
dokkaan vastaukset parhaiten täs-
määvät äänestäjän vastausten kanssa. 
Koneessa voi myös tutustua ehdok-
kaisiin ja heidän vastauksiinsa, vaik-
ka ei itse vastaisikaan kysymyksiin.	
	 Vaalikone on seurakuntavaaleissa 
ensimmäistä kertaa laajemmin käy-
tössä. Edellisissä seurakuntavaaleissa 
vuonna 2002 vaalikone oli käytössä 
ainoastaan Vantaan seurakuntayh-
tymässä. Näissä vaaleissa vaaliko-
neen ottavat Oulun seurakuntayh-
tymän lisäksi käyttöön Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Lahden ja Tu-
run seurakuntayhtymät sekä Jyväs-
kylän kaupunkiseurakunta. Jokai-

nen seurakunta ja seurakuntayhty-
mä on itse koonnut koneen esittä-
mät kysymykset, joten ne poikke-
avat toisistaan paikkakunnittain.	
	 Vaalikone on avoinna vaalien 
loppuun saakka. Vaalikoneen to-
teuttaa Twinkle oy, jonka tuotet-
ta myös Yleisradio käytti presiden-
tinvaaleissa 2006.

Usean ehdokkaan vastaukset 
puuttuvat vielä koneesta, mutta 
seurakuntayhtymän viestintäpas-
tori Merja Laaksamon mukaan 
vastanneiden joukossa on kai-
kenikäisiä.

– Monet vanhemmat ehdokkaat 
ovat kirjautuneet vaalikoneeseen jon-
kun nuoremman avustuksella.

Vaalikone käynnistyi Sankarihaudat 
kunnostetaan

Oulun ev.-lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkovaltuus-
to hyväksyi maanantaina Ou-
lun hautasmaan sankarihauta-
alueen peruskunnostushank-
keen. Kustannusarvio on va-
jaa 450 000 euroa.

Työt on tarkoitus aloittaa 
tämän syksyn aikana ja saada 
valmiiksi ensi kesänä. San-
karihauta-alue on arvioitu 
ympäröivään hautausmaa-
alueeseen nähden huono-
kuntoiseksi.

Pappisasessori valitaan 
marraskuussa

Pappisasessori Niilo Pesosen valinta tuomiokapitulin hiippa-
kuntadekaaniksi on saanut lainvoiman. Sen johdosta tuomio-
kapituli määräsi lääninrovastit toimittamaan pappisasessorin 
vaalin maanantaina 6.11. klo 12 Pesosen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 31.3.2009 saakka.

Vaalikelpoisia ovat Jouko Heikkinen, Halsuan seurakunnan 
kirkkoherra, Matti Keskinen, Hailuodon kirkkoherra, Jouko 
Lepistö, Inarin seurakunnan kirkkoherra, Seppo Lohi, Simon 
kirkkoherra, Paavo Moilanen, Oulujoen kirkkoherra, Pauli 
Niemelä, Kiimingin kirkkoherra, Martti Pennanen, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kappalainen, Pekka Rehumäki, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, Arto Seppänen, Utsjo-
en kirkkoherra, Heikki Turunen, Alatornion kappalainen sekä 
Pekka Uotila, Ylivieskan kappalainen.

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Tuiran seurakunnan kap-
palaisen viran 13.11.2006 mennessä.
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Ekaluokkalainen Pietari tutkii 
kymmenen ja kahdenkymmenen 

euron seteleitä ja tuntee tarkalleen, 
mitä ne ovat. Mihin raha riittäisi, 
se selviää vähän isompana.

Omassa lompakossa, jollaisen 
hän on omistanut jonkin aikaa, 
tällaisia seteleitä ei ole. Pietari tulee 
toimeen kolikoilla, joita saa joskus 
aikuisilta. Pikkurahoistakin osa 
menee säästöpossuun.

– Säästän omaan autoon, hän 

Lapsilla ja nuorilla 
on mukavaa leirillä, 
etenkin, jos on paljon 
rahaa käyttää kanttiinin 
houkutuksiin. Kaikilla 
ei ole.

L eiriemäntä Lotta Ovaska on 
seurannut kesän ajan eri-
ikäisten lasten ja nuorten 
leirielämää Haukiputaan 

Isollaniemellä. Hän toteaa huvit-
tuneena, että olkoonpa lapsella 
miten paljon tahansa rahaa kark-
keihin, sipseihin, limsaan ja jääte-
löön, kaikki menee.

Emäntä itse osti kesän alussa va-
rastoon ison määrän jäätelöä.

– Jäätelö on eri asia kuin pelkkä 
lisäainepommi, hän viittaa karamel-
lipusseihin ja irtokarkkeihin.

Useat leirien järjestäjät lähettä-
vät koteihin toiveen, että lapsen 
mukaan laitettaisiin vain pieni 
summa rahaa, vaikka muutama 
euro leiriä kohden. Kahdenkym-
menen euron törsäystä lyhyellä 
leirillä Lotta pitää ylimitoitettuna 
ja epäterveellisenä.

– Eivätkä pienet lapset ymmär-
rä 20 euron arvoa, Lotta Ovaska 
tietää.

Samanlainen 
pussi kaikille

Lotta on miettinyt, tarvitsevatko 
pienimmät leiriläiset, varhaisnuo-
ret, oikeataan kanttiinia ollenkaan. 
Suun saa makeaksi muutenkin jo-
ka päivä, kun emäntä tarjoaa heille 
mehua ja pullaa, piirakkaa tai muf-

Lukukäsitteet avautuvat lap-
sille eri tavoin heidän kehi-

tystasostaan ja perheen arvois-
ta riippuen.

– Suurin osa viisivuotiaista 
ei ymmärrä rahan arvoa, mut-
ta senikäisethän eivät tarvitse 
rahaa. Vanhempien opastuk-
sella ja koulun matematiikan 
tunneilla ymmärrys vähitellen 
kasvaa, koulupsykologi Marja-
Liisa Tanjunen sanoo.

Hänen mielestään ei voida 
tarkasti määritellä, milloin lapsi 
ymmärtää euron ostoarvon. Lap-
set ja perheet ovat erilaisia.

– Lapsen opettaminen vaatii 
aikuiselta viitseliäisyyttä ja pa-
neutumista. Esimerkiksi kau-
passa voidaan vertailla 50 tai 
200 markkaa maksavia farkkuja 
ja keskustella investoinnin jär-
kevyydestä. Siinä lapsi oppii 
suhteellisuudentajua.

Pitääkö pikku leiriläisellä 
olla rahaa?

Lasta täytyy opettaa 
rahankäyttöön

– Lapsi ottaa myös mallia ai-
kuisen rahankäsittelystä ja suh-
teesta rahaan, psykologi muis-
tuttaa.

Perinteiset kauppaleikit ja pelit 
kehittävät lapsen kykyä ajatella, 
mitä rahalla saa. Lapsen oma raha 
taas kasvattaa vastuuta; omasta 
kukkarosta on vaikeampi tuhlata 
kuin vanhemman pussista.

Marja-Liisa Tanjusen mielestä 
leirillä täysihoidossa oleva lapsi 
ei tarvitse mukaansa kuin kor-
keintaan jonkin kolikon.

– Samalle leirille lähtevien lasten 
vanhemmat voisivat keskustella 
siitä, miten paljon rahaa lapsille 
annetaan. Kukaan ei voisi vedota 
siiten, että ”kaikilla muillakin” 
on niin ja niin paljon.

Samoin yhteisiä linjoja ja joh-
donmukaisuutta olisi hyvä nou-
dattaa kaikissa kasvatusasioissa, 
vaikka kotiintuloajoissa. 

PP

finseja. Ne maistuvat kaikille.
– Rippikouluikäiset laskevat jo, 

mihin rahat kannattaa sijoittaa. Joka 
sentti ei uppoa kanttiiniin.

Emännän mielestä ei olisi ollen-
kaan huono idea, että jokaiselle 
leiriläiselle tehtäisiin samanlainen 
karamellipussi irtokarkeista. Rahaa 
ei tarvittaisi, eikä yksikään lapsi 
joutuisi rahankäytössä eriarvoi-
seen asemaan.

– Tiedän leirin, jolla lapset pi-
tivät yhden karkkipäivän viikon 
aikana. Sekin on hyvä ajatus, ja 
täytyyhän lapsilla sellainen päivä 
olla, Lotta sanoo.

Seurakunnan leirillä on järke-
vä järjestys: ensin syödään, sitten 
aukaistaan  karkkikauppa. Mutta 
lapsen masussa on aina tilaa her-
kuille.

rahan merkitys 
opetellaan kotona

Omassa perheessään Lotta pitää 
kukkaronnyörejä sopivan tiukal-
la. Vanhin poika, 9-vuotias, ei saa 
säännöllistä viikkorahaa, mutta 
aina tositarpeeseen. Hänen ikäi-
sensä alkaa vasta opetella rahan-
käyttöä.

– Syntymäpäivänä pojan tili 
karttui sukulaisten ja kummien ra-
halahjoista. Ehkä tavallista isompi 
summa panee lapsen ajattelemaan, 
että vähän aikaa säästämällä rahalla 
saisi irti jotakin karkkeja näkyväm-
pää, vaikka lelun tai pelin.

– Kotona näitä asioita on joka 
tapauksessa mietittävä. Lapsen on 
opittava, ettei kaikkia mielihaluja 
voi toteuttaa.

PirKKO PaaKKi

Mitähän näillä saisi?
on päättänyt.

Viimeksi Pietari osti omalla ra-
halla jäätelön aikuisen seurassa. 
Koulun kioskista hän ei tee ostok-
sia, mutta tietää, että 50 sentillä 
saa irti pikkupussin karkkeja ja 
eurolla ison.

Pietari on selannut ekaluokan 
matematiikan kirjaa ja löytänyt 
sieltä tulossa olevan aihepiirin raha. 
Kohtalaisen kiinnostava aihe.

Ouluun kun-
niamaininta

Vuoden 2006 Ympäristöra-
kenne -kilpailussa kunnia-
maininnan sai mm. Oulujoen 
hautausmaan laajennusosa. 
Kilpailun järjesti Puutarhalii-
ton ja Rakennusteollisuus RT 
ry:n Tuoteteollisuusjaosto. 

Kilpailussa myönnettiin 
kunniakirjoja, jollaisen saivat 
Oulujoen hautausmaan osal-
ta Oulun seurakuntayhtymä, 
Ramboll Finland Oy Oulun 
toimisto, Arkkitehtitoimisto 
Timo Takala Ky sekä YIT-Ra-
kennus Oy Infrapalvelut.

Vuoden Ympäristöraken-
ne -kilpailun tavoitteena on 
tehdä tunnetuksi tasokkaita 
ympäristökokonaisuuksia, 
joissa hyvällä suunnittelulla 
ja toteutuksella on luotu es-
teettisesti ja toiminnallisesti 
kestävä, hyvä ympäristö.

Uudella tavalla 
perinteinen 
hautausmaa

Oulujoen hautausmaan laa-
jennusosa on ensimmäinen 
Vuoden Ympäristöraken-
ne -kisassa koskaan palkit-
tu hautausmaakohde. Tuo-
maristoa miellyttivät erityi-
sesti kohteen harmoninen 
tunnelma ja rakennuspaikal-
le sopivat materiaali- ja ra-
kenneratkaisut, joiden avul-
la on saatu aikaan maisema-
arkkitehtoonisestikin vaikut-
tava kokonaisuus.

Oulujoen hautausmaan 
laajennusosa on rakennettu 
mäntykankaalle. Mäntykas-
vuston ohella hautausmaata 
leimaavat hautakortteleita 
rajaavat kiviaidat, jotka muo-
dostavat alueelle visuaalisesti 
voimakkaan rungon. Ratkaisu 
ei ole aivan perinteinen. Yleen-
sä hautasmaiden kiviaidoista 
voi nähdä vain pienen osan 
kerrallaan, mutta Oulujoen 
hautausmaalla matalan kivi-
aidan muodostama ruudukko 
aukeaa kokonaisuudessaan 
alueella kävijän eteen. Kivi-
aidat levittäytyvät maastoon 
rauhallisena suorakulmaisena 
viivastona.

Kiviaitojen päällä kasvaa 
jäkälä- ja varpukasvustoa, joka 
liittää aidan luontevasti ympä-
ristöönsä - mäntykankaaseen, 
jossa samoja kasveja esiintyy 
paikoin pohjakasvillisuutena. 
Myös kivimuurin lomassa 
mutkittelevat polut sopivat 
hyvin paikan tunnelmaan ja 
muuhun ympäristöön.

SLS:n apua 
Kiinaan

 
Suomen Lähetysseura lähet-
tää 20 000 euroa apua elo-
kuisen myrskyn tuhoamien 
kirkkojen korjaamiseen ja 
jälleenrakentamiseen Fujia-
nin ja Zhejiangin maakun-
nissa, Kiinassa.

Myrsky tuhosi tai vaurioitti 
vakavasti Fujianin ja Zheji-
angin rannikkomaakunnissa 
yli neljääkymmentä kirkko-
rakennusta. 

Lotta Ovaska leipoo 
muksuille mieluummin 
piirakkaa kuin 
tarjoaa karkkeja.

Pietari, pian 7, ei vielä tarvitse kaksikymppisiä.
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SEUraKUnTaVaaLiT 
Varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja 
maanantai 13.11.
Ennakkoäänestys 

30.10.–3.11.

Kärsimys ei kipuihmisiä 
jalosta, mutta ei myöskään 
nujerra. Monia heistä pitää 
kasassa vertaistuki.

P udasjärveläinen Pekka Majava 
aloittaa tilaisuuden: – Kenenkään 
ei tarvitse täällä istua paikallaan.  
 Majava liikkuu itsekin edestakaisin 

Hilturannan leirikeskuksen vanhan pappi-
lan hirsipirtissä.

Hilturannassa on koolla Pudasjärven 
kipuryhmä. Heillä on vieraina oululaisia 
kipuihmisiä. Illanmittainen istuminen ko-
villa puupenkeillä ei tee monellekaan heistä 
hyvää. Siksi illan juontaja sanoo reilusti, että 
kaikki saavat olla juuri niin päin kuin heille 
on helpointa.

Paksujen hirsiseinien sisällä olevia eri-ikäi-
siä ihmisiä yhdistää kipu, ja ennen kaikkea 
se, että he saavat jaksamiseensa tukea toinen 
toisiltaan, vertaisryhmästä.

Iltaan mahtuu itkua ja sysimustaa huu-
moria vahvojen kipulääkkeiden tuomista 
omituisista tuntemuksista. Nuori mies ker-
too muille vitsiä ”kipupotilaasta”, joka luuli 
olevansa kissa. Lääkäri vakuutti hänelle yhä 
uudestaan ja uudestaan: ”Sinä olet ihminen”. 
Lopulta mies uskoo lääkäriä, lähtee vastaan-
otolta pois, mutta palaa pian hätääntyneenä 
takaisin. ”Etkö uskokaan, että olet ihminen?”, 
lääkäri kysyy. ”Kyllä uskon, mutta uskooko 
ulkona oleva koirakin sen?”

Tarina naurattaa, huumori auttaa monia 
jaksamaan.

Kymppi kertoo
kiduttavasta kivusta

Hilturannan odotettu vieras on Oulun yli-
opistollisen sairaalan kipupoliklinikan osas-
tonhoitaja Raija Korhonen. Hän jakaa kai-
kille kipumittarin. Sen luvut nollasta kym-
meneen kuvaavat kivun voimakkuutta.

Liikkuvan hahlon laittaminen nollaan 
kertoo, ettei kipua tunnu lainkaan. Punai-
nen viiva kympissä kertoo, että kipupotilas 
tuntee kiduttavinta mahdollista kipua mitä 
hän voi kuvitella olevan maailmassa. 

Jokaisen jana on henkilökohtainen. Toisen 
kahdeksikko on toisen kolmonen. 

Raija Korhoselta kysytään, onko kipu 
suurempaa öisin vai tuntuuko se vain pi-
meinä ja pitkinä tunteina siltä. Yöllinen ki-
pu saa ihmisiltä kuvauksia ”helvetillinen”, 
”sitä on silloin niin yksin”, ”kipu nielaisee 
kokonaan”.

Korhonen kertoo eräästä potilaasta, joka 
pystyi siirtämään kipua hetkellisesti pois 
ottamalla kissansa nukkumaan rintansa 
päälle ja laittamalla samalla soimaan kau-
nista musiikkia.

Keski-ikäinen mies sanoo, ettei uskalla 
olla julkisuudessa avoimesti tiedottamassa 
kipuryhmän toiminnasta. Kuvan julkaise-
minen ja sairaudestaan kertominen on viesti 
huumausaineiden väärinkäyttäjille: minulla 
on hallussa huumaavia lääkkeitä.

Vahvojen lääkkeiden ostaja ei poistu ap-
teekista koskaan liian varovaisesti. Apteek-

kireissulle on aina parempi lähteä yhdessä 
jonkun toisen kanssa.

ryhmässä ei
ole naamioita

Oululaiset Ritva Leppänen ja Pirjo Kreus 
kertovat, että kipuihmisten vertaisryhmä 
on heille korvaamatonta tukea. Sen avulla 
he pysyvät henkisesti kasassa. 

Ryhmässä ei peitellä tuntemuksia. Siellä 
kaikki tietävät, ettei kenenkään kipu ole 
vain yksityisasia. Kun käytettävät lääkkeet 
pitää ottaa säännöllisesti, ja osalla niistä on 
sivuvaikutuksia, se vaikuttaa perheen sosi-
aalisiin suhteisiin. 

Kalliit lääkkeet ja työkyvyttömyys saattavat 
tuoda taloudellisia vaikeuksia. Lääkkeiden 
sivuoireet voivat nakertaa myös puolisoiden 
seksielämää.

Leppänen ja Kreus kuuntelivat Hilturan-
nassa papin hartautta. He eivät saa Raama-
tun Jobin kohtalosta itselleen lohdutusta. 

Jumala ei tunnu kaiken taistelunkaan jäl-
keen armolliselta.

Naiset kertovat, että hengelliset asiat tu-
levat yöllä mieleen. Kostaako Jumala meil-
le edellistenkin sukupolvien synnit? Miksi 
elämän piti mennä näin?

Ritva Leppänen sanoo, ettei hänelle ole 
olemassa tuonpuoleista helvettiä. Kuoleman 
jälkeen on vain taivas, jossa kipua ei enää ole. 
Hänen helvettinsä on maan päällä.

Yksinäinen itku
lohduttaa

Ritva Leppänen ja Pirjo Kreus miettivät, 
mikä heitä lohduttaa. Mitä hyvää elämäs-
sä on jäänyt jäljelle, vaikka kipu on vie-
nyt paljon?

– Kun pääsen yksin mökille ja saan elää 
siellä vain itselleni, se lohduttaa. Mökillä 
minun ei tarvitse välittää muiden aika-
tauluista vaan saan kuljeksia metsässä, se 
on hemmottelua. Siellä saa itkeä rauhassa, 

Kreus miettii.
Leppänen sanoo, ettei tunne saavansa loh-

tua mistään. Hän tunnistaa, että on muuttu-
massa itseään kohtaan liian ankaraksi.

– En tahdo suoda itselleni mitään hyvää, 
hän hymähtää.

– Huonona päivänä laitan kädet ristiin ja 
soimaan sitten siitäkin itseäni. Miksi haen 
yhteyttä ylös vain silloin, kun tahdon jotakin. 
Miksi en rukoile, kun on parempi olo.

Pudasjärveläinen Aili Kauppila ajatte-
lee, että enemmän olisi elämässä saanut 
olla hyviä päiviä. Synkkyyteen jäämällä olo 
ei kuitenkaan parane, eikä kärsimyksessä 
piehtarointi jalosta ketään.

– 51 vuotta olen koettanut rentostaa ki-
puni kanssa ja pitää kättäni Jumalan kä-
dessä kiinni. Näin se on elämä mennyt. 
Toivon, ettei Jumala tästä eteenkään päin 
minua hylkää.

riiTTa hirVOnEn

jumala tulee yöllä mieleen

Kipuihmiset totesivat hilturannassa, että silloin kun tekee jotakin muuta, kipua ei muista aktiivisesti. halaaminen on hyvä keino unoh-
tamiseen. halata voi myös itseään. raija Korhonen näyttää esimerkkiä miten halataan kunnolla.
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Sairaalapastori ei osaa 
kertoa, mikä tarkoitus 
kärsimyksellä on. 
Hänen lohdutuksensa 
sairaalle on yhteinen 
sanattomuus – tahto 
kulkea uupuneen rinnalla.

S airaalapastori Hannele Lusikka on kuullut usein ki-
pujen uuvuttaman potilaan kysymyksen, mitä pa-
haa olen tehnyt, kun olen näin sairas. Mikä tarkoi-

tus kärsimyksellä on?
Jälkimmäiseen kysymykseen ei kokeneinkaan eikä oppi-

neinkaan teologi pysty vastaamaan, vaikka tietää, että häneltä 
odotetaan selityksiä. Sairaus ja kivut olisi kenties helpompi 
kestää, jos tietäisi, että niillä on tarkoituksensa.

Hannele Lusikka ei kuitenkaan koskaan väsy sanomaan 
kysyvälle ääneen, ettei kärsimys ole seurausta Jumalan hyl-
käämisestä. Sairaus ei ole rangaistus, eikä sairas ole paha 
ihminen ja muita syntisempi.

Väsyneen potilaan vuoteen äärellä Lusikka joutuu ajat-
telemaan yhä uudelleen ja uudelleen, ettei Jumala ole vain 
hyvyyttä. Hänessä on myös ihmisille käsittämätön puoli. 
Se Jumala ei tunnu armahtavan, vaikka hänen puoleensa 
kuinka huutaa, kun kärsimyksen malja läikkyy yli.

jumala on hyvä ja käsittämätön

Selkänsä kääntänyt Kaikkivaltias ei ole Hannele Lusikan 
päällimmäinen ja ainoa kuva Jumalasta. Hänessä on kak-
si puolta niin kuin ihmisissäkin.

– Jumalassa on myös armoa ja rakkautta. Hänen huo-
lenpitonsa kantavuuden varassa jaksaa elämän mielettö-

Kipuihminen 
saa tukea

* Noin miljoona suomalaista kärsii erilai-
sista kivuista.

* Noin 300 000 kansalaisella kipu jää elä-
mään epätoivottuna seuralaisena.

* Valtakunnallisen Suomen kipu ry:n tuki-
puhelin, p. 050 4644 333 vastaa maanantai-
sin klo 15-19, keskiviikkoisin klo 12-15 ja 
perjantaisin klo 9-12.

* Oulun seudun mielenterveysseuran tu-
kipuhelin, p. 342 500 vastaa maanantai-
sin klo 18-21.

* Oulun Aleksinkulmassa toimii kivun-
hallinnan vertaisryhmä joka toinen torstai 
klo 11-13.

* Suomen Kipu ry:n Oulun vertaistukiryh-
mä kokoontuu joka toinen maanantai, seu-
raavan kerran 23.10. Hyvän mielen talossa. 
P. 0400 815 389.

* Pudasjärvellä kipuryhmä kokoontuu ker-
ran kuussa keskiviikkoisin klo 18 seurakun-
tatalolla.

* Valtakunnallisen Suomen Kipu ry:n toi-
minnasta saa lisää tietoa nettiosoitteesta 
www.kipupotilasyhdistys.com.

* Euroopan kipuviikkoa vietetään 16.-22.10. 
Silloin mm. kaikilla OYS:n vuodeosastoilla 
mitataan kipua kipumittarilla.

Kun jumala 
heittää 
varjonsa

...vain yksi katkaisu auttaa kipuihin 
ja se on kaulan katkaisu. Se oli lää-
kärin hirtehishuumoria.

...Jalkani ovat oikeasti sairaat, eikä 
vaivat johdukaan yläpäästä...

...Onpa siitä tullut kärsimätön ja 
tyly. Eihän se tuollainen ole en-
nen ollut.

...Hyvänä päivänä sitä jaksaa vie-
lä iloita, olla tyytyväinen siihen elä-
mään, mikä on elettäväksi annettu. 
Huonona päivänä, kun olo käy sie-
tämättömäksi, sitä käpertyy vuo-
teeseen omaan yksinäisyyteensä, 
ja itkien odottaa kipulääkkeen vai-
kutusta.

... Sitä oppii hakeutumaan toisten 
kaltaistensa seuraan: löytyi vertais-
tukiryhmä.

...Välillä nauretaan itselle ja toisille 
ja puhutaan aivan mahdottomia, vä-
lillä ollaan itkuisia ja vakavia. Meitä 
yhdistää sama asia: kipu.

...Tulevaisuutta ei kannata kovin 
pitkälle suunnitella, kunhan selvi-
ää tästä päivästä,...

...Nöyrtymistä ja omaan osaansa tyy-
tymistä, sitähän tämä on,...

KaTKELMia TOini PELTOniEMEn 
KrOniKaSTa hiLTUrannaSSa

myyden, Hannele Lusikka ajattelee ja sanoo: 
– Me rukoilemme sellaisen Jumalan edessä, jonka Poika 

on ollut kaikessa kiusattu ja huutanut itselleen toisenlaista 
tietä kuljettavaksi.

Lusikka ei vähättele kenenkään tunnetta kuurosta ja 
kylmästä Jumalasta.

– Omien tunteiden rehellinen sanominen ja ääneen 
huutaminen Jumalalle ei ole väärin tai jotenkin epäkris-
tillistä. Ihmiset mittaavat tunteillaan ”onko Jumala hy-
lännyt minut?” 

Hannele Lusikka miettii, kuinka usein ”olkoon koko 
Jumala” puuskahduksen jälkeen kuuluu uusi rukous: ”yk-
sinkään en selviä”.

– Pimeydessä Kristuksen läsnäolo on toivonsäde, pap-
pi sanoo. 

Hän tietää, että monien lohdutus on, että Getsema-
nessa apua rukoillut Jumalan poika myötäelää ihmisten 
kivuissa.

riiTTa hirVOnEn

jumala tulee yöllä mieleen
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Pekka Majavaa lohduttaa kuvaa jeesuksesta, joka on tuntenut paljon vaikeampia tuskia 
kuin hän. ristin kuoleman kokeneelle Kristukselle ihmisten kivut eivät ole outoja. 
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Hailuoto

12.–19.10.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä M ä  V i r S i

(C.g. LianDEr 1889, CarL gOTTharD LianDEr 1889, 
SUOM MarTTi rUUTh 1903. VirSiKirjaan 1986)

Kielenkääntäjä Anitta Koivurantaa koskettaa virsi 77: Käy 
yrttitarhasta polku.

-Olen usein käynyt kirkossa nimenomaan kiirastorstaina, 
jolloin tätä lauletaan. Kiirastorstain jumalanpalvelus on tun-
tunut muutenkin aivan erityiseltä, ja virren sanat ovat erittäin 
puhuttelevat ja dramaattiset, mikä sopii tietenkin kaltaiselleni 
harrastajateatterilaiselle. Tätä virttä olen laulanut usein kirkossa 
nimenomaan äidin kanssa.

Käy yrttitarhasta polku, vie Golgatalle se. On Hengen viitoit-
tama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se 
on tuskien.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Kirkkokuoro to 12.10. 
klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 15.10. klo 10.
Pyhäkoulu su 15.10. 
klo 12.
Päiväpiiri Saarenkartanossa ti 17.10. 
klo 13.
Raamattu- ja rukousilta srk-salissa ti 
17.10. klo 18.30.
Päiväkerho ke 18.10. klo 9.30.
Saaren Sirkut ke 18.10. klo 14.45.
Aamukahvila to 19.10. klo 9.
Saarenkartanon hartaus to 19.10. 
klo 14.30.

Sanajumalanpalvelus 
kirkossa su 15.10. klo 
10, liturgia Tervo-
nen, saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola. 
Seurakunta tarjoaa 
vanhuksille ilmaista kirkkokyytiä. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen, ota yh-
teyttä diakoniatoimistoon pe klo 9-11, 
p. 5472 636.
Juttukahvila Martinniemen srk-kodissa 
tänään to 12.10. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Terveydenhoitaja mittaamassa veren-
painetta klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon  ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, p. 
5472 636.
Kirpputori ja kahvila Wirkkulassa la 
14.10. klo 10-14. Voit varata pöydän 
2 euron hintaan läh. siht. Ylimaulalta, 
p. 040 501 4764 tai helena.ylimaula@
evl.fi.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 16.10. klo 14.30.
Musiikki: Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 12.10. klo 18.30. Kuorosta 
kiinnostunut, ota yhteyttä kanttori Han-
nu Niemelään, p. 040 5471 660, e-mail: 
hannu.niemela@evl.fi. Seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 12.10. klo 17. 
Perhekerhot Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) tiistaisin klo 9.30-11, Kellon 
srk-kodissa torstaisin klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30 (huom. 19.10. ei ole klo 
12 alkavaa kerhoa!), Jokelan vanhalla 
koululla torstaisin klo 10-11.30 ja  
Martinniemen srk-kodissa perjantaisin 
klo 9.30-11. 
Haluatko alkaa kumppanisi kanssa 
isäntä- tai ohjaajapariksi Virtaa vä-
lillämme -parisuhdekurssille? Ota 
yhteyttä Maria Vähäkankaaseen, p. 
040 5633 366.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (12-15 v.) srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 17.10. klo 17-18. 
6-luokkalaisten avoimet ovet: Kellon 

srk-kodissa keskiviikkoisin klo 15-17, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 15-17.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 18-20 sekä 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20. Nuorten raamis Wirk-
kulassa tiistaisin klo 18, elokuvailta 
Wirkkulassa pe 13.10. klo 18.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä  myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Haukiputaan kirkossa aukioloaikana ja 
kesäillan sävelhartauksien yhteydessä 
sekä Oulussa Kirjakauppa Biblia ja 
Musiikki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seu-
rakuntapäivät ry:llä la 14.10. klo 18, 
alustus Hannu Tuohimaa, seurakun-
tapäivät ry:llä su 15.10. klo 12, alustus 
Leo Karhumaa, seurat ry:llä klo 18, Leo 
Karhumaa, Hannu Tuohimaa, rippi-
kouluun lähtevien ilta Jokikylän ry:llä 
ti 17.10. klo 18.30, sisarpiiri ry:llä to 
19.10. klo 18.30, alustus aiheena Väreillä 
iloa elämään, Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 13.10. klo 
17, leirikeskusilta ja ompeluseurat 
ry:llä 13.10. klo 18.30, pyhäkoulut 
su 15.10. klo 12, Asemakylä eteläinen 
Aki Sarajärvi, Asemakylä pohjoinen 
Timo Littow, keskikylä Timo Lehti-
saari, Taipaleenkylä Kari Vengasaho, 
Vänttilänperä Jussi Jämsä, rippikoulun 
kodinilta ry:llä (Sami Pikkuaho) ti 
17.10. klo 18.30, päiväkerho ry:llä 
tänään to 12.10., ke 18.10. ja to 19.10. 
klo 17.30-19. Kello: pyhäkoulut su 
15.10. klo 12 Orava-Takkuranta Tynillä, 
Lääninkuja ja Hietalanmäki-Kiviniemi 
Rontilla, Ahvenkuja. Lauluilta sisarillan 
merkeissä ry:llä to 19.10. klo 18.30. 
Jokikylän sisaret vieraana.
Kuolleet: Kari Aarre Kuivala 55 v.
Avioliittoon kuulutettu: Janne Markus 
Holmi ja Anu Pauliina Jokitalo.
Kastettu: Leevi Olavi Mylly, Atte 
Matias Huovinen, Daniel Otto Erik 
Kariniemi, Atte Santeri Kyngäs, Noora 
Susanna Suni.

Messu su 15.10. klo 10 
kirkossa. Toim. Jun-
tunen, avust. Liika-
nen, kantt. Savolainen. 
Osmo Kaveri laulaa. 
Kolehti lähetystyöhön 
ulkomailla Lähetysyh-
distys Kylväjä ry:n kautta.
Perhehetki su 15.10. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Jaakko Tuisku ja Katriina Mäki. Per-
hehetki on lyhyt lapsille ja perheille 
tarkoitettu hartaus. Kesto noin 20 
minuuttia. Tule istahtamaan pehmeälle 
tyynylle, laula ja soita kanssamme! 

Kotiinkin saat viemisiä.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 15.10. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE). Seurakuntalaisten ajatuksia 
eläkkeelle jäämisestä ja uskosta ker-
tovat Leena Ikonen, Elina Kinnunen 
ja Lea Haapala.
Vauvakirkko la 14.10. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Ohjelmassa 
vauvaköröttelyä ja musiikkia. Vauvat 
kutsutaan myös alttarille siunattaviksi. 
Mukaan kutsutaan erityisesti vuoden 
2006 aikana kastetut lapset perheineen, 
isovanhempineen ja kummeineen.
Kempeleen Nuorisokuoron 25 -vuo-
tisjuhlan kirkkokonsertti la 14.10. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. Konsertissa 
esiintyy myös Pohjankartanon yläasteen 
kuoro, Viron Kurekell -kuoro, Liettuasta 
tyttökuoro Liepaites ja kamarikuoro 
Aiolos.
Nuorten aikuisten kuoron harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodilla pe 
13.10.  klo 18. Jos olet n. 20-40 -vuotias 
ja  kiinnostunut kuorolaulusta, ota 
yhteyttä Eija Savolaiseen, p.040 7790 
337 tai tule harjoituksiimme!
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Toivomuksena 
on, että perheet osallistuvat yhteen 
perhekerhoon/vko.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 18.10. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Vieraana lähetyssihteeri 
Minna Sorvala. Seurakuntapiiri to 
19.10. klo 13 kirkonkylän seurakun-
takeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 18.10. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki -omaishoitajaryhmä to 
19.10. klo 12.30-14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Varttuneiden harjoitukset to 19.10. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
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.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistaisin 
ja torstaisin klo 14-17 sekä lauantaisin 
klo 10-13. 
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 
16.30-17.15 kirkonkylän seurakun-
takodissa ja perjantaisin klo 15-16 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Lisätietoja Eija Savolaiselta, p.040 779 
0337.
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, 
perjantaisin klo 16-17.30. Koiraker-
ho 9-13 -vuotiaille. Vanha pappila: 
tiistaisin klo 17-18 Monitoimikerho 
8-11 -vuotiaille pojille ja tytöille, kes-
kiviikkoisin klo 17-18 sekakerho 10-12 
-vuotiaille. Keskustan seurakuntatalo: 
maanantaisin klo 18-19.30 Monitoi-
mikerho 3-6 -luokkalaisille tytöille ja 
pojille, keskiviikkoisin klo 17.30-19 
Sekakerho 7-10 -vuotiaille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 12.10. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Wanhojen ilta 
pe 13.10. klo 20 Vanhassa pappilassa. 
Tyttöjen ilta yli 13-vuotiaille ke 18.10. 
klo 18.30-20 Vanhassa pappilassa. Päi-
väpappila tiistaisin klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 
14-16.30 keskustan seurakuntatalolla. 
Nuorten pelivuoro keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 18-19.30. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys:  To 12.10. 
klo 19 kotiseurat itäpuolella, Eevi ja Kari 

Nissinaholla, Einarintie 21, länsipuolella 
Eini ja Kauko Pulkkisella,  Nätkelmätie 
7. Pe 13.10. klo 18 lauluraamattuluokat 
ry:llä, molemmat ryhmät. Su 8.10. klo 
12 Pyhäkoulut ry:llä, Paiturinalueella, 
Saara ja Olli Hintsalalla, Kokkokankaalla 
Hintsalalla, Voipolku 7.  To 19.10. klo 
19 kotiseurat itäpuolella, Aino ja Kauko 
Karhumaalla, Peipontie 2, länsipuolella 
Tiina ja Arto Tahkolalla, Patotie 6.
Murron rauhanyhdistys: Pe 13.10. klo 
19 lauluseurat ry:llä. 14-15.10 Lakeuden 
nuoriso- ja seurakuntapäivät, kts erill.
ilm. Ma 16.10. klo 18  sisarilta ry:llä.
Kastetut: Rianna Lina Lumia Kukkola, 
Niklas Ilmari Mäki, Jere Tapani Oskari 
Lehto, Elea Aurelia Savola.
Vihitty: Vesa Timo Erkkilä ja Johanna 
Tuulia Jaakola. Miikka Markus Juvani 
ja Jenny Emilia Kärkkäinen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu kirkossa su 
15.10. klo 10, Mark-
ku Palosaari, saarna  
hpk:n lähetyssihteeri 
Matti Laurila, Hele-
na Ylimaula, Marja 
Ainali. Kolehti Lähe-
tysyhdistys Kylväjälle lähetystyöhön 
ulkomailla.
Seurakunnan lähetyspyhä su 15.10. 
Lähetystilaisuus teemalla Terveyttä 
kaikille Montin-salissa messun ja 
kirkkokahvin jälkeen. Vieraana hpk:n 
lähetyssihteeri Matti Laurila.
Messu su 15.10. klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Markku Palosaari, 
Helena Ylimaula, Marja Ainali. Kolehti 
kuten yllä.
Ystäväpiiri Huttukylän nuorisoseuralla 
to12.10. klo 14- 15.30. Kuljetuspyynnöt 
Erja Haholle, p. 0400 775164.
Viikkohartaus Jaarankartanossa to 
12.10. klo 14, Miia Seppänen.
Eu-ruokaa tulee Kiiminkiin Vanhan 
koulun tiloihin ( Lähimmäisentupa) to 
12.10. ruuanjako klo 15-17 ja pe 13.10. 
klo 9-11 tai sopimuksen mukaan.
Kirkkokuoro to12.10. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Iin rovastikunnan diakoniapäivään la 
14.10. Taivalkoskelle lähtö kunnanvi-
rastolta klo 7.30.
Lähimmäispalvelun ilta ma 16.10. 
klo 18 Lähimmäisen tuvalla, mukana 
Irmeli Roininen.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 17.10. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, vieraana 
fysioterapeutti Pirkko Saarela.
Lähetyspiiri ti 17.10. klo 13 Lähim-
mäisen tuvalla.
Porinahetki ke 18.10. klo 13-14 Jäälissä 
Kotirinteen kerhohuoneessa.
Kehitysvammaperheiden perheilta ke 
18.10. klo 17 Jäälin seurakuntakodilla. 
Lastenhoito järjestetty. Ilmoittautumi-
set Erja Haholle, p. 0400 775 164.
Rukouspiiri to 19.10. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Eläkeläisten retki to 19.10. Hailuo-
toon lähtö klo 8.15 Purontie, klo 8.20 
Huttukylä, klo 8.30 Kolamäki, klo 8.35 
kirkonkylä kunnan viraston piha, klo 
8.45 Jääli/Kehätie, paluu noin klo 16.30, 
hinta 10 e. Ilmoittautumiset to 12.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
816 1003.
Sadonkorjuulounas su 22.10. seura-
kuntakeskuksessa. Talkooapua tarvitaan 
ja lahjoituksia vastaanotetaan, ilmoit-
taudu Helena Ylimaulalle, p. 040 501 
4764. Tuotto lähetystyölle.
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. Perheretki Syötteelle 
ti 24.10. Retken hinta on 20 euroa yli 
12-vuotiailta, 15 euroa  4-12-vuotiailta 
ja alle 4-vuotiaille ilmainen. Kysy ohjel-
masta ja ilmoittaudu 15.10. mennessä 
Saija Kivelälle, p. 040 560 9678. Pizzaa 
ja parisuhdetta pe 20.10. klo 18.30 
Montin-salissa. (pizzabuffet)  Mukana 
Aino ja Heikki Kaikkonen. Lastenhoito 

Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 13.10. 
mennessä perhetyöntekijä Saija Kiveläl-
le, p. 040 560 9678. 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. Gospel-konsert-
ti ke 18.10. klo18 seurakuntakeskuk-
sessa, esiintyy Markus Vuorinen ja Co. 
Avoimet ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin 
Huttukylän nuorisoseuralla keski-
viikkoisin klo 17-20. Tyttöjen juttu 
tiistaisin klo 18-20 Suvelassa. Ryhmä 
on tarkoitettu 8-luokkalaisille ja sitä 
vanhemmille. 
Rauhanyhdistys:. Pyhäkoulut su 
15.10. klo 12 Alakylässä Häklilla ja 
Vänttilällä, Huttukylässä Hekkalalla, 
Jäälin pyhäkoulut rauhanyhdistyksellä,  
Kirkonkylässä Tynillä ja kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Kotajärvellä. Seurat su 
15.10. klo 17 rauhanyhdistyksellä, 
Mikko Hallikainen ja Olavi Ikonen.
Vihitty: Taisto Artturi Tyni ja Armi 
Sinikka Hyrkäs, Marko Tapani Mehtälä 
ja Heli Johanna Sarvanko.
Kastettu: Ilona Elisabet Isola, Henna 
Riikka Laurila, Ville Mikael Rintasaari, 
Leeanoora Henrietta Rytkönen, Eetu 
Jasperi Tyni.

Hartaus to 12.10. 
klo 13.15 vuodeosas-
tolla.
Kuoroharjoitukset: 
To 12.10. Tähdet klo 
16 srk-talolla. Kirkko-
laulajilla ei harjoituksia tänään. To 19.10. 
kuorot kokoontuvat normaalisti.
Limingan ja Lumijoen seurakuntien 
miesten retki Rantsilaan to 12.10. Hinta 
10 e (sisältää linja-autokuljetuksen ja 
iltapalan). Käydään Kylmäsen uudessa 
myymälässä, tutustutaan Rantsilan 
kirkkoon ja historiaan sekä syödään ilta-
palaa Wilppolan maatilalla. Tiedustelut 
kirkkoherranvirastoihin,  puh. Liminka 
5621220, Lumijoki 387172.  Lähtö klo 
16.45 Lumijoen seurakuntatalolta, klo 
17 Limingan seurakuntatalolta. Paluu 
Liminkaan klo 21 ja Lumijoella klo 
21.15. Retken vetäjinä Markku Korho-
nen, p. 044 562 1223 ja Markku Tölli, 
p. 045 630 6073.  
Lähtö läheisensä menettäneiden päi-
vään Utajärvelle la 14.10. Lähtö klo 9 
Sarlotan nurkalta.
Rippikoulusunnuntain jumalan-
palvelus su 15.10. klo 10 kirkossa. 
Johtaa Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Virret: 393:1-2, 
513, 401, 511:1-, 329:1 ja 5. Kolehti 
lähetystyöhön ulkomailla Evankelis-
luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 
ry:n kautta. Jumalanpalvelukseen 
kutsutaan rippikouluun tulevia nuoria 
vanhempineen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen  kirkkokahvit, sen jälkeen ohjelma 
jatkuu jumalanpalvelusopetuksella. Jos 
et pääse su 15.10. rippikoulusunnuntain 
jumalanpalvelukseen, voit korvata sen 
sekä  vastaavan opetuksen seuravana 
sunnuntaina 22.10. klo 10 kirkossa.
Pyhäkoulut su 15.10. Koti-Pietilässä  ja  
ti 17.10. Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Eläkeläisten retki ke 18.10. Ouluun 
Caritaskotiin ja Kaakkurin seurakunta-
keskukseen. Poiketaan Citymarketissa. 
Ilm. 13.10. mennessä Sinikalle, puh. 
5621 226 tai 044 7521 226. Hinta 17 
euroa, seurakuntakerholaiset ilmaiseksi 
(sis. matkan ja ruokailun). Lähtö klo 
10.45, paluu noin klo 16.30.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 18.10. klo 18 lähetys-
vintillä.
Kauneimmat lasten veisut  ke 18.10. 
klo 18 Tupoksen Vanamossa (iso sali). 
Koko perheen yhteislaulutilaisuus. 
Laulun lomassa esityksiä. Lopuksi 
mehu-ja kahvitarjoilu. Mukana Mika, 
Maisa ja Tähdet.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 18.10. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
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Kedonperäntie 9.
Tulossa: Ke 25.10. klo 12 seurakunta-
talolla talkoot Kahvipusseista koreiksi. 
Kahvitarjoilu.
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.
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, puh. 044 7521 227.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä maa-
nantaisin klo 12-14.
Päiväkerhotyö: Tupoksen päiväker-
holaisten vanhempainilta to 12.10. klo 
18 Vanamossa.
Perhekerhot: Ti 17.10. klo 9.30-11 seu-
rakuntatalossa. Lähetyssihteeri Inkeri 
Kujala kertoo nimikkolähettikohteis-
tamme. Ke 18.10. klo 9.30-11 Tupoksen 
Vanamossa. Loruja ja lauluja.
Nuoret: Jatkoisoset: Kokoontuminen 
tänään(12.10.) klo 16.30-18 Tupoksen 
Vanamossa ja kirkkopalvelu + kirkko-
kahvit sunnuntaina (15.10.). Korjaus 
edellisen viikon ilmoitukseen: Väkival-
laton viikko ei ole vk 41 vaan 15.-21.10. 
Teema näkyy kaikkialla nuorisotyössä 
ja toivomme, että asiasta puhuttaisiin 
myös kotona! Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo 15-16.30. Nuor-
ten lähetysvintti 17.10. pappilan uuden 
piharakennuksen vintillä. Maailmaa 
voi parantaa monella tavalla ja tämä 
on niistä yksi! Avoimet ovet Tupoksen 
uudessa toimitilassa, Vanamossa keski-
viikkoisin klo 17-19. Ohjattua toimintaa 
ja vapaata seurustelua kahvikupposen 
äärellä. Ensi keskiviikon (18.10.) aiheena 
on väkivallattoman viikon teema Älä 
vaikene! Uudet isoset: kokoontumi-
nen Tupoksen Vanamossa torstaina 
19.10. klo:16.30-18. Sinä rippikoulun 
käynyt nuori! Olet tervetullut mukaan 
isostoimintaan vaikka et tähtäisikään 
isoseksi leireille! Syyslomaviikolla (vk 
43) ei avoimia ovia eikä isostoimintaa. 
Syyslomalla toimintaa koululaisille 
yhteistyössä Limingan kunnan ja 
4H-yhdistyksen kanssa seuraavasti: 
Ti 24.10. retki Ouluun. Käymme 
Tietomaassa, elokuvissa ja syömässä. 
Hinta 4H:n jäseniltä 10 e, muilta 20 e. 
Ilm. Helille 13.10. mennessä, p.0400 
803 837. Toimintapäivät Tupoksen 
Vanamossa 25.10. klo10-15 ja kylällä, 
nuorisotalolla 26.10. klo10-15. Hinta 
4H:n jäseniltä 2 e ja muilta 4 e sisältää 
ohjelman ja lämpimän ruuan. Ilm. 
20.10. mennessä Helille.
Partio: To 12.10. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  Markku 
Korhonen vapaalla 13.-14.10. Ke 18.10. 
Maastoleikki MAHJO 2. Rantakylässä 
vaeltaja- ja vartio-osastoille. Aloitus klo 
18.  Päättyy klo 21 uimalan parkkipaikal-
la. Tarkemmat tiedot retkikirjeessä, joka 
on saatavilla Kotikololta. Pe 20.10. Make 
päivystää partiotoimistossa 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. 
Kirkkopalvelussa Ruusunmarjat. 23.-
29.10. Syysloma. Ei partiokokouksia. 
Markku Korhonen vuosilomalla. Hyvät 
partiolaisten vanhemmat!  Kaipaamme 
teidän apuanne partiokämpän raken-
tamisessa. Talkoopäivä on tiistaisin klo 
18 eteenpäin. Ota mukaan työvaatteet, 
työkäsineet, vasara, mittanauha, 
puukko, akkuporakone, kirves yms. 
mitä sinulla sattuu olemaan!  Eväät 
talon puolesta. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen etukäteen Jukka Raitio, 
p. 040 736 0411 tai Seppo Pietilä, p. 
050 528 6438. Karttoja talkoopaikalle 
löytyy Kotikolon eteisestä. Uusia jäse-
niä otetaan vastaan partiotoimintaan 
lokakuun loppuun asti.  
Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 5621223 tai 
044 752 1223.
Rauhanyhdistys: La-su 14.10.-15.10. 
Lakeuden nuoriso-ja seurakuntapäivät 
Tyrnävän murron ry:llä. Su 15.10. klo 
11.30 pyhäkoulut ja klo 17 seurat ry:
llä. Ti 17.10. sisarilta ry:llä.
Kastettu: Juuso Jere-Matias Benjamin 
Luukkonen, Topias Valtteri Saarnio ja 
Kira Miisa Maria Vuoppola.

To 12.10. klo 10 per-
hekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella.
Klo 14 hartaus Ala-
temmeksen vanhainkodilla. Lumijoen 
ja Limingan miesten retki Rantsilaan. 
Lähtö Lumijoen srk-talolta klo 16.45. 
viime tingan tiedustelut Markulta.
Su 15.10. klo 10 messu kirkossa, Tölli, 
kolehti: lähetystyöhön lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta.
Ma 16.10. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla (pienten ryhmä). 
Ti 17.10. klo 10-11.30  päiväkerho 
3-vuotiaille  ja  klo 12.30-14.30 päivä-
kerho 4-vuotiaille kerhohuoneella. 
Ke 18.10. Klo 10 päiväkerho 5-vuo-
tiaille  kerhohuoneessa. Klo 12 keski-
päiväkerho srk-talolla (Joh 7:40-52). 
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. 
Klo 14 kokkikerho kerhohuoneella. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset  
srk-talolla.
To 19.10. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella.
Partio: Punatulkut srk-talolla ti klo 
17-18.15, Ketut klo 18.30-19.45.  Kata-
janmarjat kololla ma 17.30, Mesimarjat 
ti klo 17.30, Meri- ja Metsähanhet 
Naskun laavulla ke klo 18-20.
Pe 20.10. klo 9 alkaen laasutalkoot, 
aloitetaan hautausmaalta, talkoolaisille 
ruokaa ja kahvia srk-talolla. Tervetuloa 
perinteisiin laasuihin!
Diakonissalla ei varsinaista vastaanot-
toaikaa, joten parhaiten tavoitat Marjon 
puhelimitse, p. 387 512 / 045 638 1973. 
Eu-ruokapakettien jakoa La 14.10. 
klo 10-14 Lumijoen nuorisoseuralla. 
(Huom paikka!) Kyseessä on Manner-
heimin Lastensuojeluliiton erä ja siksi 
ruokapaketit suunnataan pääasiassa 
sitä tarvitseville lapsiperheille.   
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!
Nuortenleiri 13.-15.10. Haukiputaan 
Kellonkartanossa. Alkaa pe klo 20 ja 
päättyy su klo 13. Raamiksia, musiik-
kia, videotykitystä, pelejä, saunomista 
yms. Ilmoittaudu 9.10. mennessä Antti 
Härköselle, p. 044 026 0809 tai Sinikka, 
p. 044 503 7080. Hinta 20 e, sisarale 
30 %. Lumijokisilla lähtö klo 18.45 
Kotikokilta.
Rauhanyhdistys: Pe 13.10.klo 19 
raamattuluokka Myllysellä. 14.-15.10. 
Lakeuden nuoriso- ja seurakuntapäi-
vät la 14.10. klo 18 Tyrnävän murron 
ry:llä Aarno Sassi su 15.10. klo 12 
Tyrnävän ry:llä Matti Kinnunen ja klo 
18 Tyrnävän ry:llä Erkki Tölli ja Leevi 
Koskelo. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 
I ti 17.10. II ke 18.10. III to 19.10.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, diakonissa 045 
638 1973. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Saimi Helena Saari, 81 v.
Kastettu: Topi Oskari Eskola, Emmi 
Hilma Johanna Ketonen ja Joanna 
Sanni Anneli Kyrö.

Su 15.10. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Heikki-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti lähetystyöhön 
ulkomailla, ev.lut. Lä-
hetysyhdistys Kylväjä 
ry:n kautta. Vietetään urheiluväen 
kirkkopyhää, jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit srk-talossa. Klo 14 
herättäjän seurat Pohjolakodilla, Leila 
Ikonen, Kerttu Inkala, Heikkinen.
Ma 16.10. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Heikkinen.
Ti 17.10. klo 9 alkaen hautausmaan 
siivoustalkoot. Kahvitarjoilu! Klo 
10.30 Kylmälänkylän seurakuntapiiri 
kappelissa, Ossi Kajava, päiväkuoro. 
Klo 13.30 hartaus palveluasunnoilla ja 
klo 14 Sinisiivessä, Pekkala. Klo 18.30 
aikuisten raamattupiiri srk-talon 

kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 18.10 klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Leena Leskelä. Vieraana 
vanhustyönjohtaja Ulla Suojoki: ikäih-
misten palvelut kunnassa. Klo 17.45 ru-
kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
To 19.10. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Kuorot: Ke 18.10. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret/nuoret: Isoskoulutus 
pe 20.10. klo 16.15 alkaen srk-talon 
yläkerrassa. Aiheina isosen tehtävät ja 
rooli leireillä, Rainer Väänänen sekä 
ensiapuvalmiudet leiri- ja kerhotyöhön, 
kouluttajana ensihoitaja Timo Heikki-
nen. Kerhonohjaajat myös mukaan. 
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. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 13.10. 
klo 19 toimintailta. La 14.10. klo 11-
12.30 päiväkerho. Klo 19 nuortenilta 

Muhoksen ry:llä. Su 15.10. klo 12 ja 
klo 18 seurat. 
Rauhanyhdistys: Pe 13.10. klo 18 
miesten toimintailta ry:llä. La 14.10. 
klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 15.10. klo 
12 pyhäkoulut: kirkonkylä Taskila, 
Korivaara Myllyniemi, Pälli Tihinen, 
Suokylä Kämäräinen. Klo 17 opistoseu-
rat ry:llä. Ma 16.10. klo 18 päiväkerho. 
Ti 17.10. klo 12 seurat Päiväkeskuksessa. 
Ke 18.10. klo 10 perhekerho. 
Kuollut: Maili Maria Mäkelä e Vim-
pari 75 v.
Kastettu: Eetu Sakari Henttunen, 
Anna Emilia Lukka, Aleksanteri Jesse 
Kristian Myllylä, Venla Hannele Vesala, 
Siiri Sofia Viinikanoja.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lapsi- ja perhetyön 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyön 
toimintaa: katso erill. 
ilm. Oulunsalo -leh-
destä.
Raamattupiiri ko-
koontuu maanantaisin klo 18, seura-
kuntatalon kerhohuoneessa. Kaiken-

ikäiset ja kokoiset Raamatun ääressä 
viihtyvät. 
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 12.10. klo 11, Lahja Rautiola, Seidi 
Kallion runoja lausuu Anneli Salo. 
Tilkkutäkkilauluilta pe 13.10. klo 18.30 
Aniaksella, Kerppukuja 1.
Messu kirkossa su 15.10. klo 10, rovasti 
Pekka Kinnunen.
Pyhäkoulut su 15.10. klo 12, seurakun-
tatalolla, Minttukujalla, Salonpäässä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
18.10. klo 13.30, Päivi Pulkkinen.
Lähetysilta ke 18.10. klo 18 nuorten-
tila Repussa ( Lunkintie 3 A 1). Tästä 
lähtien  kokoonnumme Repussa ellei 
toisin ilmoiteta.
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.
Omaishoitajien keskusteluryhmä 
pappilassa ke 18.10. klo 12.
Seurakuntakerho to 19.10. klo 11, 
Päivi Pulkkinen.
Messu kirkossa su 22.10. klo 10, rovasti 
Pentti Huhtinen.
Herättäjänkirkkopyhä su 22.10. Kem-

Kauneimmat lasten veisut Tupoksessa
Tupoksessa, Vanamon uudessa salissa on koko perheen yhteislaulutilaisuus keski-
viikkona 18.10. klo 18. Kirkkoherra Ilkka Tornberg aloittaa illan rukoushetkellä. 
Yhteislaulujen lomassa lapsikuoro Tähdet esiintyy kanttori Mika Kotkarannan joh-
dolla. Tähdet hoitavat myös esilaulajan tehtävän. Diakonissa Maisa Hautamäki lu-
kee lasten rukouksia. Ilta päättyy mehu- ja kahvitarjoiluun. Tilaisuus sopii kaiken-
ikäisille ja on sopivan lyhyt, jotta pienetkin jaksavat olla. Tule ”uudistamaan” salia 
ja kokeilemaan uusien tilojen akustiikkaa.

Tyhjenevä 
pesä on haaste 
parisuhteelle

Pizzaa ja parisuhdetta -illat ovat koon-
neet kiiminkiläisiä pariskuntia jo muu-
taman vuoden ajan pohtimaan ja ke-
hittämään parisuhdetta sekä nautti-
maan pizzabuffetin antimista. Iltoi-
hin on osallistunut kaiken ikäisiä pa-
riskuntia. 

Seurakuntalaisilta nousseen aloitteen 
pohjalta seuraavassa Pizzaa ja parisuh-
detta -illassa pureudutaan tyhjenevän 
pesän tilanteeseen parisuhteessa. Tyh-
jenevä pesä liittyy siihen parisuhteen 
elämänkaaren tilanteeseen, jossa lap-
set ovat lähdössä pois kotoa ja eletään 
taas kahdestaan. Aihe sopii myös niille, 
joilla tilanne ei ole vielä ajankohtainen, 
sillä illassa mietitään myös sitä, kuin-
ka tyhjenevän pesän tilanteeseen voi 
valmistautua.

Aiheesta Tyhjenevä pesä - mitä sitten? 
alustavat Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Maaliskuussa saman teeman tiimoilta 
jatkaa Hannu Kippo.

Tyttökuorojen suurkonsertti 
Kempeleessä

Kempeleen Nuorisokuoro viettää 25-vuotisjuhliaan14. ja 15. lokakuuta konsertoi-
malla yhdessä ystäväkuorojen kanssa Kempeleen kirkossa ja Pirilä-salissa. 

Laululavalle nousevat juhlivan kuoron lisäksi virolainen Kurekell-kuoro, liettu-
alainen Liepaites-kuoro ja Pohjankartanon Yläasteen kuoro, jotka kaikki ovat kil-
pailuissa menestyneitä tyttökuoroja.

Kuorokapellimestareina toimivat virolaiset Lennart Jõela ja Ave Maria Sild, liet-
tualainen Arturas Dambrauskas sekä suomalaiset Leena Pääkkönen, Elina Könö-
nen ja Seppo Härkönen.

Kempeleen kirkossa lauantaina klo 18 esitetään perinteistä  suomalaista hengel-
listä musiikkia, joukossa myös vanhaa kirkkomusiikkia. Konsertti päättyy kaikkien 
kuorojen yhteiseen Finlandia-hymniin, jolloin lavalla on yli 150 laulajaa.

Kuorossa, jonka laulajat tulevat Kempeleen lisäksi Oulusta, Oulunsalosta, Li-
mingasta, Muhokselta ja Tyrnävältä, laulaa tällä hetkellä 20 iältään 13-20 -vuoti-
asta tyttöä.
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päiväkerho  seurakuntatalolla. 
Ke 18.10. klo 12 seurakuntakerho 
seurakuntatalolla. Klo 16 - 18 var-
haisnuorten kerho 7 - 11 -vuotiaille 
seurakuntatalolla.
To 19.10. klo 10 perhekerho seurakun-
tatalolla. Klo 19 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Pe 13.10. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. La 14.10. klo 
19.30 nuortenilta ry:llä. Su 15.10. klo 
13 seurat ry:llä, Martti Pistemaa, Ali 
Viinikka

Pyhäntä
To 12.10. klo 10 virsi-
hetki Nestorissa, klo 
11-13.30 päiväkerhot 
srk: kerhoh., klo 12 
veteraanikuoro srk-
talolla, klo 14 hartaus 
Kuurankukassa,  klo 17 lapsikuoro, ja 
klo 18 kirkkokuoro srk-talolla.
Pe 13.10. klo 17 nuorten kuoro srk-
talolla.
La 14.10. klo 9-14.45 päivärippikoulu 
srk-talolla, Sulo, Marja.
Su 15.10. klo 12 perheen sunnuntain 
sanajumalanpalvelus, Kautto, Kinnu-
nen. Kolehti Ev.-lut Lähetysyhdistys 
Kylväjä ry:lle.
Ma 16.10. klo 18 diakoniapiiri Lamu-
joella Ahonpäällä.
Ti 17.10. klo 9 lukupiiri Kirkkotien kh 
ja klo 11 Ukonojan kh, klo 13 omaishoi-
tajien kokous Nestorissa.
Ke 18.10. klo 15-16.30 sekakerho srk-
talolla, nuoret ohjaavat.
To 19.10. klo 11-13.30 päiväkerho, klo 
12 veteraanikuoro, klo 17 lapsikuoro, 
klo 18 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: To 12.10. klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh. La 14.10. klo 
18 myyjäiset srk-talossa. Su 15.10. klo 
16 seurat srk-talossa. Ti 17.10 klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh. Ke 18.10. klo 
18.30 lauluseurat srk-talon kh. To 19.10. 
klo17.30 päiväkerho srk-talon kh.
Kastettu Jenna Juulia Josefiina Ha-
tunen. 
 

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, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 
0207109 878, Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax 0207109 865 , Pulkkilan 
seurakuntatoimisto 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 
0207109 860.
To 12.10. klo 19 Siikalatvan lähetys-
tiimien kokoontuminen Piippolan 
srk-kodilla 

Kestilä
Pe 13.10. klo 13 eh-
toollishartaus Pihla-
jistossa, Tuominen ja 
Kinnunen.
Su 15.10. klo 10 messu 
ja samalla  maaseutu-
väen kirkkopyhä, Tuominen ja Kinnu-
nen. Kirkon jälkeen seurakuntakodissa 
ruokailu, ohjelmaa ja lopuksi kahvit. 
Ma 16.10. klo 18 Kestilän kappelineu-
voston kokous seurakuntakodissa.
Ti 17.10. klo 10.30 - 13  lasten päi-
väkerho ja 15.30 - 17 sekakerho 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa.
Ke 18.10. klo 10 - 12 perhekerho ja 15.30 
- 17 Sudarikerho kerhokodissa. Klo 17 
- 18.30 käsikellokuoron harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Tulossa: vko:lla  43 ei ole kerhoja eikä 
käsikellokuoroa koululaisten syyslo-
man vuoksi.
Rauhanyhdistys:  Pe 13.10. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Pe 20.10. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä.
Kastettu: Petri Johannes Näpän-
kangas.

Piippola 
To 12.10. klo 16 tyt-
tökerho, klo 19 Siika-
latvan lähetystiimien 
kokoontuminen srk-
kodilla.
Pe 13.10. klo 9 hauta-
usmaan siivoustalkoot, voileipäkahvit 
talkooväelle.
Su 15.10. klo 12 messu, Piri, Pekka 
Kyöstilä. Ensi vuonna konfirmoita-
vat rippikoululaiset vanhempineen 
mukana, (koskee myös niitä, jotka 
aikovat käydä rippikoulunsa Piippolan 
kappeliseurakunnan ulkopuolella) 
Kolehti lähetystyöhön ulkomailla, 
Evankelis- luterilainen Lähetysyhdistys 
Kylväjä ry. messun jälkeen kirkkokahvit 
ja infotilaisuus srk-kodilla.
Ma 16.10. klo11 veteraanikuoro, klo 
12.15 kehitysvammaisten kerho, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo16 käsikello-
kuoro, klo 16.30 Leskelän kerho.
Ti 17.10. klo 15 tyttö- ja poikaker-
ho.
Ke 18.10. klo 10 virkistyspäivä Vaarin-
talolla, suopursut ry esittelee toimin-
taansa, klo 10  lasten päiväkerho.
To 19.10. klo 16 tyttökerho.
Tulossa: seurakuntakerhon retki 
Puolangalle 25.10, lisätietoja Ailalta, 
p. 0207 109 856.
Rauhanyhdistys: Su 15.10. klo 15 
seurat ry:llä.

Pulkkila 
To 12.10. klo 10 - 11.30 
perhekerho seurakun-
tatalolla. Klo 19 kirk-
kokuoro.
Pe 13.10. klo 10 - 12  5 
- 6 -vuotiaiden päivä-
kerho seurakuntatalolla.
Su 15.10. klo 10 messu, Piri, Kyöstilä
Ti 17.10. klo 10 - 12  3 - 4 -vuotiaiden 

Tyrnävä

Siikalatva

peleen kirkossa klo 10, messussa saarnaa 
Jouni Riipinen messun jälkeen kirkko-
kahvit, lopuksi seurat n. klo 12.
Nuorten survival -retki tuntemat-
tomaan määränpäähän la 28.10. (ks. 
Lapsi-ja nuorisotyön toimintaa Oulun 
seutu -lehdestä)
Maata näkyvissä - päivät Turussa 17 
-19.11. (ks. Lapsi- ja nuorisotyön toi-
mintaa Oulun seutu-lehdestä.)
Salonpään ry: Lauluseurat ja opis-
tomyyjäiset to 12.10. klo 18.30 
rauhanyhdistyksellä. Seurat ry 15.10. 
klo 14, Pekka Hintikka, Aarno Sassi. 
Lauluseurat pe 20.10. klo 18.30 rau-
hanyhdistyksellä.
Oulunsalon kk:n ry: Pe 13.10 klo 17, 
miesten neliön retki Kierikkiin. Lähtö ry:
n pihalta klo 17, klo 18.30 toimikuntien 
yhteinen kokoontuminen ry. La 14.10. 
klo 18 Lakeuden alueen nuoriso- ja 
seurakuntapäivät Tyrnävän ry. Su 
15.10. klo 13, Lakeuden alueen nuo-
riso- ja seurakuntapäivät Tyrnävän ry, 
klo 17 seurat ry, Kyösti Karjula, Timo 
Määttä. Ma 16.10. klo 13 varttuneiden 
kerho ry, Vieraita Rantsilasta. Arvot-
tavaa mukaan, klo 18.30 raamatun 
kertomuksiin perehtyminen ry, Timo 
Määttä. Ti 17.10. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa:  Karhuoja: Tuomas Lääkkö, 
Pahajärventie 2, Kylänpuoli: Kalervo 
Uutinen Vihannestie 1.
Umpimähkään leirikeskukseen 
unohtuneita vaatteita voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta.
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: Ida Sofia Helander, Anni 
Julia Helander, Nea Elina Mikaela 
Särkkä, Petra Emilia Simonen, Helmi 
Lyydia Ilola.
Kuollut: Sylvi Sofia Hynynen  97 v.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalve-
lus seurakuntakodissa su 
15.10. klo 10, Kyllönen, 
Piirainen.
Sarakylän kappeli: 
Ehtoollisjumalanpal-
velus su 15.10. klo 10, Kukkurainen, 
Puurunen. Vanhusten kirkkopyhä, 
kirkkokahvit. Muistakaa mahdollisuus 
käyttää taksia kirkkokyyditykseen, 
edestakaisen matkan  hinta 3 e. Kirk-
kopyhään kutsutaan mukaan myös 
Livon suunnan vanhuksia, kootkaapa 
taksit täyteen.
Valokuvia Sarakylän kappelista ja 
hautausmaasta tarvitaan joululehteä 
varten. Kuvat voit toimittaa kirkkoher-
ranvirastoon lokakuun aikana.
Pyhäkoulu Korpisella Putulalla su 
15.10. klo 12.
Perhekerho seurakuntakodissa  ti 17.10. 
klo 10-13 ja to 19.10. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
17.10. klo 16.30-17.15.
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
kerhot kaipaavat lisää osallistujia.
Tyttökerho (srk-talo) ti 17.00-18, 
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 
18.00-19.30. Kokkikerho on täynnä.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoin-
na pe 13.10. srk-talolla klo 18-22. 
Rovastikunnallinen Nuorten yö 10.-
11.11. Iissä. Reissu on ilmainen. Lähde 
mukaan! Ilm. Markolle tai Tiinalle. 
Matka Oulu-gospeliin la 4.11. Illan 
konsertissa esiintyy mm. The Rain. 
Lähtö klo 18 srk-talo. Matkan hinta 8 
e, isoskoulutettavilta 5 e (rippikoulu-
laisilla 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 festa-
rirannekkeen). 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: C+D-ryhmä 14.10., E-
ryhmä 28.10., Muut-ryhmä 11.11. 
Isoskoulutusviikonloppu (uudet isot) 
Hilturannassa 30.9.-1.10.

Syötteen eräkerho alkaa ke 18.10. klo 
17-19 Syötteen vanhalla koululla. Ker-
hossa opitaan mm. metsästyskorttiin 
vaadittavia asioita sekä paljon muita 
erätaitoja. Kerhon järjestetään yh-
teistyössä Pudasjärven seurakunnan, 
Syötteen kyläyhdistyksen ja Syötteen 
koulun kanssa. 
Lähetyksen kirpputori  talkootuvassa 
ke 18.10. klo 10-13.
Kuorot: Kirkkokuoro to 12.10. klo 
18 ja to 19.10. klo 18. lapsikuoro to 
12.10. klo 17 ja to 19.10. klo 17,  Vox 
Margarita ke 18.10. klo 18.  
Uutta vapaaehtoistyötä! Tule kuu-
lemaan ja porisemaan Mummon 
kammari-ideasta pe 13.10. klo 11.30 
seurakuntakotiin. Mukana diakonia-
työntekijät ja Leena Pesälä. 
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat 
Jongulla Aino Pelttarilla pe 20.10. klo 
19.  Seurat Kurenalan ry:llä su 15.10. klo 
17, K. Lohi ja M. Kangasniemi. Sarakylä: 
Raamattuluokka Taisto Mannisella 
pe 13.10. klo 19 ja lauluseurat Iivari 
Jurmulla su 15.10. klo 19.
Haudattu: Anni Selma Ravaska 90 v.
Kastettu: Olivia Anniina Ylilehto.
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

Rantsila
To 12.10. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Su 15.10. Rantsilan 
syöpäkerhon kirkko-
pyhä, klo 10 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa. 
Kolehti Rantsilan Syöpäkerholle. Ju-
malanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.
Ti 17.10. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Su 22.10. Herättäjän kirkkopyhä, klo 10 
messu kirkossa. Klo 19 kantelekonsertti 
kirkossa, johtajaa Eero Pitkälä.
Kuorot: To 12.10. klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 18.10 klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 19.10. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12 per-
hekerho Pallerot Nuppulassa ja klo 
14-16 Hovin varhaisnuoret joka toinen 
viikko (seuraavan kerran 23.10.) Ti 
klo 10-11.30 Hovin Nuppukerho 3-5 
v, klo 13-15.15 Sipolan varhaisnuoret 
ja klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke klo 10-12 Nuppukerho 3-4 v 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret. Pe 10-12 Nuppukerho 
5 v Nuppulassa.
Nuoret: Pe 13.10. klo 18-22 nuorten 
takkailta Nuppulassa. Ma 16.10. 
klo 17 yläastelaisten puuharyhmä 
Nuppulassa.
Rauhanyhdistys: Pe 13.10. ompelu-
seurat rauhanyhdistyksellä. Ma 16.10. 
vierailu Oulunsalon ry:lle. Lähtö klo 
11.45 kirkolta. Pe 20.10. klo 19 nuorten 
myyjäiset ry:llä.
70- ja 75 -vuotiaiden syntymäpäiviltä 
tilatut valokuvat saa noutaa kirkkoher-
ranvirastosta (ma-to).
Kastetut: Juuso Tapio Pellikka ja Juha 
Joonatan Saarijärvi.
http://www.evl.fi/Rantsila

Siikajoki
To 12.10. klo 13 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Su 15.10. klo 12 sa-
najumalanpalvelus 
seurakuntatalolla ja 
rippikoululaisille rippikoulua klo 
11-13.45 srk-talolla. Kirkkoherra
Reino Tanjunen.
Ke 15.10. klo 16 vaalilautakunnan 
kokous kirkkoherranvirastossa. 
Ti 17.10. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 18.10. klo 14.15 lapsikuoro srk-
talolla.
Huom! Seurakunnan päiväkerholai-
set. Kerhot kokoontuvat vkolla 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 12.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 13.10 klo 18 myy-
jäiset Revonlahden ry:llä. Su 15.10. klo 
12 pyhäkoulut Yrjö Nissisellä ja Lauri 
Lepistöllä sekä klo 17 seurat ry:llä. To 
19.10. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.

To 12.10. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 11.30 Markuu-Än-
geslevän diakoniapiiri 
Tuppuraisella ja Murto-
Juuruussuon diako-
niapiiri Maija ja Heino 
Vähäkankaalla.
To 12.10. klo 13-16 
vapaaehtoistyön kurs-
si jatkuen 17.10 ja 
19.10.

Pe 13.10. klo 13.30 hartaus Koto-
lassa.
La 14.10. klo 10-14 äitien hemmotte-
lupäivä Tyrnävän srk-talolla.
La 14.10. rovastikunnallinen lähei-
sensä hiljattain menettäneiden päivä 
Utajärvellä. Lähtö Tyrnävän srk-talolta 
klo 9.20.
Su 15.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Ensi 
vuoden rippikouluihin ilmoittautu-
minen. Klo 12 sanajumalanpalvelus 
Temmeksen kirkossa, Ikonen. Maa-
seutuväen kirkkopyhä, kirkkokahvi 
ja muu ohjelma srk-talolla. Kolehti 
lähetystyöhön ulkomailla, Ev.-lut. 
Lähetysyhdistys Kylväjä ry.
Ti 17.10. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla. Klo 19 Ilosanoma-
piiri Tyrnävän srk-talolla.
Ke 18.10. klo 10 siivoustalkoot Tyr-
nävän hautausmaalla. Klo 13 hartaus 
Peltolan palvelukeskuksessa.
To 19.10. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Klo 18.30 Siioninvirsi-
seurat Aino Junttilalla Temmeksellä.
Kuorot: Kirkkokuoron harjoitus ke 
18.10. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 13.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. 
Rippikoulu: Vuoden 2007 rippikou-
luun ilmoittautuminen su 15.10. 
alkaen klo 10 Tyrnävän kirkossa, in-
fotilaisuus srk-talolla. Rippikouluun 
ilmoittautuvat vuonna 1992 tai sitä 
ennen syntyneet, myös muualla kuin 
omassa seurakunnassa rippikoulun 
käyvät nuoret. Nuorten vanhemmat 
toivotaan mukaan.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa 6.11., kokoontuu viisi kertaa. 
Vetäjinä Teemu Isokääntä ja Riitta 
Pesonen. Ilm. 31.10. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.
Lähetyksen Tasaus-keräys tuotti 
perunamarkkinoilla 379, 50 euroa. Kii-
tämme yksityisiä lahjoittajia ja seuraavia 
yhteisöjä, K-Market, Tyrnävän Mylly, 
Tyrnävän Osuuspankki, Lähivakuutus, 
Tyrnävän Apteekki, Hammaskulma, 
Parturi-Kampaamo Pirjo Alatalo.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 12.10. 
klo 19 lauluseurat Toivo Haapalaisella. 
Su 15.10. klo 12 Lakeuden nuoriso- ja 
seurakuntapäivät ry:llä, klo 18 seurat 
ry:llä. Murto: Pe 13.10. klo 19 laulu-
seurat ry:llä. La 14.10. klo 18 Lakeuden 
nuoriso- ja seurakuntapäivät ry:llä. Ma 
16.10. klo 18 sisarilta ry:llä.
Kastettu: Netta Inkeri Vuokila.

K empeleen lukiossa vietetään kan-
sainvälisyysviikkoa 13.–20.10. 

Tapahtuman teemana on Vesi. 
Viikon aikana koulussa on luentoja, 

oppilaat työskentelevät työpajoissa 
ja nauttivat mm. improvisaatioesi-
tyksistä. Työpajojen otsikoita ovat 
mm. veden merkitys Raamatussa 
ja eri uskonnoissa, rajajoet ennen 
ja nyt ja sotia vedestä.

Yksi työpaja tekee vesiaiheisen ku-
vakirjan koulun kummikohteeseen 
Mafingan orpokodin lapsille. 

Koululle saapuu eri kulttuurien 
edustajia, kun Oulun ammatilli-
sen koulutuskeskuksen maahan-
muuttajaopiskelijoita tulee kylään 
lukioon.

Reilun kaupan asioista muistut-
taa Kioski Globe.  

Kempeleen lukiolaisten tarkoituk-
sena on kerätä 1200 euroa kaivon 
lahjoittamiseen johonkin köyhään 
maahan. Lahjoitus tehdään Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.

Opettaja Heli Kaarre-Kela ker-
too, että niin oppilaat kuin hänen 
kollegansa ovat lähteneet innois-
saan valmistelemaan kansainväli-
syysviikkoa.

– Nuoret ajattelevat muutakin 
kuin itseään, Kaarre-Kela torjuu 

ajatuksen nykysukupolven itsek-
kyydestä.

Kaivon hankkimiseen kerä-
tään varoja Kioski Globessa, jossa 
oppilaat myyvät itse leipomiaan 
herkkuja. 

Rahoja tulee myös pullokeräyk-
sestä. Eräs oppilas huomasi, että 
koulun limsa-automaatista ostetut 
ja tyhjennyt pullot jäävät herkäs-
ti lojumaan koululle. Nyt pullot 
kerätään talteen, ja niistä saadaan 
rahaa kaivoa varten.

Oppilaat yrittävät saada myös 
kempeleläisiä yrityksiä mukaan 
kaivohankkeeseen myymällä heille 
koululehdestä ilmoitustilaa.

nuoret keräävät 
kaivorahoja

Kempeleläisnuoret keräävät rahaa 
kaivoa varten, ettei kehitysmaiden 
naisten tarvitse hakea vettä kym-
menien kilometrien päästä.
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K iiminkiläisen Uusi-Illikai-
sen perheen isä Timo koki 
pienen iloisen yllätyksen, 
kun löysi postilaatikosta 

isohkon litteän paketin.
– Mikähän se tuo on, hän muis-

taa kummastelleensa. Asia paljastui 
tuota pikaa, koska paketin kyljessä 
oli teksti Lämpimästi tervetuloa Kii-
minkiin. Toivottajina olivat Kiimin-
gin kunta ja seurakunta yhteistyössä 
paikallisen leipomon kanssa.

Paketista löytyi leipä.
– Tuntui, että meidät toivotettiin 

oikeasti ja lämpimästi kunnan ja 
seurakunnan jäseniksi, Marketta 
-äiti vahvistaa miehensä ajatuksen 
mukavasta yllätyksestä. 

– Leipä on enemmän kuin pelk-
kä tervetulotoivotus. Tuli mieleen, 
että saavuimmeko nyt lopullisesti 
kotiin.

Kiimingissä viihdytään

Kumpikin puolisoista on muutta-
nut paikkakuntaa useita kertoja. 
Yhdessä he muuttivat Kiiminkiin 
Haapavedeltä, ja sinne taas Oulus-
ta. Timo Uusi-Illikainen on kotoi-
sin Pudasjärveltä. Marketta sanoo 
olevansa Oulunsalosta, vaikka juu-
ret ovat Sievissä.

– Paikkakunnilla on eroja. On 
lopulta tunnekysymys, missä tuntee 
olevansa kotona. Kauniita maisemia 
voi ihailla ja silti kaivata jotakin 
muuta, Marketta Uusi-Illikainen 
erittelee.

Kiimingistä perhe uskoo viih-
tyvänsä. Se sijaitsee myös sopivan 
matkan päässä Timon työpaikasta 
Ylikiimingin talotehtaalla ja Mar-
ketan virasta Oulun diakonissa-
laitoksella.

Uudet asukkaat tarvitsevat tietoa 
myös paikkakunnan palveluista ja 
tapahtumista. Siksi Uusi-Illikaisen 
perheessä tutkittiin kunnan ja seu-
rakunnan yhteisestä informaatiopa-
ketista, millaista toimintaa lapsille 
olisi tarjolla seurakunnassa.

hyvyyden symboli

Mitä tapahtui tervetuliaisleiväl-
le? Pystyivätkö perheen pienim-
pien hampaat tiiviiseen jälkiuu-
nileipään?

– Kyllä toki. Täytyy vain haukata 
pieniä paloja, äiti sanoo. – Meillä 
syödään muutenkin paljon ruis-
leipää.

Marketan mielestä leipä on muu-
takin kuin elintarvike. Lapsuudesta 
hän muistaa äidin leipomispäivät. 
Oli ihanaa tulla kotiin, jossa lei-
vinuunissa paistetut leivät odot-
tivat syöjiä.

– Saduissakin leipä edustaa hy-
vyyttä, lämpöä ja huolenpitoa, 
kun nälkäiselle lapselle annetaan 
käteen leipä.

PirKKO PaaKKi

S eurakunta toimittaa pak-
kauslaatikot leipomoon, 
kunnasta lähetetään osoi-

tetarrat, leipomo pakkaa lei-
vän laatikkoon ja posti kuljet-
taa paketin perille.

Monen toimijan yhteistyönä 
uudet kiiminkiläiset perheet 
saavat tervehdyksenä leivän.

Vaasan&Vaasan Oy:n leipo-
mossa Kiimingissä tuotannon-
suunnittelija Tanja Epäilys las-
kee osoitteiden määrän, syöttää 
tietokoneelle tilauksen ja tekee 
lähetyslistan.

Lähetyspakkaaja Sinikka 
Hänninen on yksi niistä, jotka 
pakkaavat laatikkoon jälkiuu-
nileivän.

Erikoistilaus silloin tällöin mer-
kitsee pientä vaivannäköä, mutta 
ei tunnut naisia vaivaavan.

– Tämä on lämmin ele uusia 
asukkaita kohtaan. Ei kai sen 
parempaa olekaan, Sinikka tuu-
maa. Mukava huomionosoitus 
Tanjankin mielestä Ja rukiista 
sen olla pitää.

ruis maistuu

Jälkiuunileivän säilyvyydeksi on 
määritelty seitsemän päivää. Sik-

Kiiminki 
toteutti 
toiveen

Kiimingin kunnan palvelusihteeri 
Marja Kynkäänniemi on kolmen 
vuoden aikana lähettänyt uusille 
kiiminkiläisille kunnan ja seura-
kunnan informaatiopaketin. Lei-
pä keksittiin tervetuliaisiksi vuo-
si sitten.

– Kirkkoherra Pauli Niemelä 
toi meille idean leivästä, Marja 
sanoo.

Niemelä itse muistaa, miten kirk-
koneuvos Seppo Häkkinen kertoi 
kuulleensa, että jossakin Amerikan 
luterilaisessa seurakunnassa on 
tapana tervehtiä uusia jäseniä lei-
vällä. Häkkisen toivomus oli, että 
kunpa saisi Suomessakin joskus 
nähdä saman.

Kiiminki toteutti toiveen.
Kiimingin kunnan ja seurakun-

nan yhteistyöryhmässä keskustel-
tiin asiasta ja pohdittiin toteutta-
misen yksityiskohtia. Kun oman 
paikkakunnan leipomo saatiin 
leivän tuottajaksi ja pakkaajaksi, 
asia oli selvä.

Marja miettii, millaisella sisällöllä 
hän korvaisi leipäpaketin, jos olisi 
pakko. Mutta parempaa vaihtoeh-
toa hän ei löydä.

Tietoa ja virikkeitä

Marja Kynkäänniemen tehtävänä 
on koota kunnan ja seurakunnan 
yhteinen tiedotuspaketti muualta 
muuttaneille.

– Peruspakettiin kuuluvat esitteet 
kummankin toiminnasta, palveluista 
ja harrastusmahdollisuuksista sekä 
paleluhakemisto. Kuntaesitteeseen 
kuuluu myös kortteja. Erikseen on 
vielä kunnanjohtajan ja kirkkoherran 
yhteinen tervetulotoivotus.

– Kokoan esittelypakettia kuo-
riin vähitellen valmiiksi. Kun uusia 
osoitteita on kertynyt jonkin verran, 
kuoret lähtevät postiin.

– Syyskuun ensimmäisenä päi-
vänä postitin 33 informaatiopaket-
tia, Marja Kynkäänniemi tarkistaa 
lähetyslistasta.

Hän on ollut kunnan palve-
luksessa viisi vuotta. Alkuaikoina 
informaatiota lähetettiin uusille 
ihmisille satunnaisesti. Nyt ollaan 
säntillisiä.

– Olisi noloa, jos uusien asuk-
kaiden pitäisi tulla kyselemään, 
olisiko heille mitään tarjolla, Marja 
ajattelee.

hauska yllätys

si se soveltuu parhaiten postipa-
kettiin. Tätä tuotemerkkiä ei val-
misteta Kiimingissä, vaan se tulee 
yöllä Kuopion tehtaasta.

– Jälkiuunileipä vaatii pitkän 
paistoajan. Kuoresta tulee kova, 
mutta kosteus säilyy sisällä. Nyky-
ajan suuntaus on, että leivän pitää 
olla valmiiksi leikattu tai halkaistu, 

Lämmin tervetulotoivotus

kuten tämä jälkiuunileipä, Tanja 
Epäilys kertoo.

Ruisleipään ei kyllästy. Ai-
nakin nämä naiset syövät sitä 
erilaisina tuotteina päivittäin 
kotona ja myös työpaikan ruo-
katauoilla. Eikä päälle tarvita 
muuta kuin voita.

PirKKO PaaKKi
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Puolitoistavuotias Topias ja 3-vuotias Linnea syövät leipää joka päivä kuten Marketta-äitikin.

Sinikka hänninen tulee joskus puoli neljäksi aamulla pakkaamaan 
leipää.

Marja Kynkäänniemi toivotti vii-
me vuonna tervetulleeksi yli 250 
kiiminkiläistä.
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sanan aika

Opeta meitä tarjoamaan tukea 

ja ottamaan sitä vastaan.

Ensi pyhän aiheena on rakkauden kaksoiskäsky. Se, joka rakastaa Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus 
synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Päivän psalmi 
on Ps. 119: 1-8, 1. Lukukappale 2.Moos. 20: 1-17 ja 2. Lukukappale Room. 10: 
1-13. Evankeliumi on Joh. 13: 31-35.

ensi sunnuntai

Rakkaus kutsuu meidät ulos itsestämme, 

ylittämään omat voimamme, antamaan 

toiselle sen meissä olevan, mitä emme 

itsekään tunne. 

rOgEr garaUDY

resepti 
rakastamiseen

Rakkaudesta on kirjoitettu ja puhuttu niin paljon, että 

enää ei oikein osaa ottaa kantaa koko asiaan. Lehdet 

kertovat uusista ja vanhoista rakkauksista. Äitelän-

makuiset iskelmät ovat täynnä rakkautta ja sen kai-

puuta. Rakkauden asiantuntijoilta saa vinkkejä arjen 

harmauteen. 

Olisiko niin, että mistä puhe siitä puute? Onko rak-

kauskin ulkoistettu, tuotteistettu ja tuotekehitelty? 

Parisuhteet ovat projekteja, ihmissuhteet hyödylli-

siä ja ihminen onnellinen kuluttaessaan. 

Jeesuksen resepti on yksinkertainen: Jumala ja 

lähimmäinen, ei toista ilman toista. Näiden kah-

den varassa on kaikki.

Itsekäs osaa olla jokainen. Näyttää siltä, että elä-

män pitäisi olla suuri kokemusretki, jossa jokainen 

saa etsiä omaa hyväänsä. Jeesus osoitti, että se ei onnistu. 

Ihmiselle käy tällä matkalla niin, että sisin jää haavoille. Yksin ah-

mittu kakku on sairautta ja tekee ihmisen kipeäksi. 

Jeesus haluaa vapauttaa meidät itsekkyydestä. Yhteys Jumalaan an-

taa elämänuskon, vain toisen hyvän etsiminen antaa tyydytyksen. 

Rakkaus on vaikea asia. Kun huomaa olevansa rakastettu, mieli on 

ihmeellisen vahva. Ei silti ole helppoa ottaa vastaan jotakin, mikä 

ylittää ymmärryksen. Ei ole helppoa rakastaa ja antaa toivoa toiselle. 

Mutta jos on saanut rakkautta ja hyväksyntää, on mistä jakaa.

Jumala on hyvyyden ääretön lähde. Hänelle me ihmiset olemme 

rakkaita ja korvaamattomia. Siksi Jumala antoi Poikansa tähtemme. 

Tästä uskosta löytyy sydämeen uusi näky. Jumala, sinä ja minä. Yh-

dessä näemme ja voimme paljon, yksin olemme hukassa. 

ESa LöYTöMäKi
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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

O P i S K E L i j a M E n O T

Opiskelijajärjestöt: OPKOn 
opiskelijailta la 14.10. klo 19. 
Kirkkok. 5, Kansanlähetyksen 
3K-ilta ma 16.10. klo 18.30 To-
rikatu 9 A 32, Lutukan raamat-
tupiiri ti 17.10. klo 16 yliopiston 
Tellus-kirjastossa, EOn ilta ja 
viikkomessu ke 18.10. klo 18.30 
Yliopistokatu 7.
Talvitiistai ti 17.10. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukana Salla 
Tuominen.

Valtaosa papeista ja 
kanttoreista jaksaa 
työssään hyvin, 
vaikka sitä olisi 
paljon. 

n äin vastaa kolme nel-
jästä tuoreessa kyse-
lyssä.

Neljännes papeista ja kant-
toreista kokee, että työtä on 
sopivasti. Työssä jaksaminen 
on kohentunut, koska vuo-
sina 1998 ja 2002 tehdyissä 
kyselyissä vain 15 prosenttia 
papeista arvioi työmääränsä 
sopivaksi.

Edelleen 21 prosenttia pa-
peista ja kanttoreista kokee 
töitä olevan ainakin välillä 
niin paljon, ettei jaksa. Kaksi 
prosenttia vastaajista tuntee 
uupuvansa työmäärän alla. 
Tiedot selviävät Akavan kir-
kollisten ammattiliittojen (AKI 
r.y.) jäsenkyselyn tuloksista. 
Kyselyyn vastasi yli tuhat 
pappia ja kanttoria.

Kyselyyn osallistuneista 
papeista ja kanttoreista lähes 
yhdeksän kymmenestä on 
tyytyväisiä työhönsä. Työn 
koettiin tuottavan tyydytys-
tä ja olevan Jumalan antama 
kutsumustehtävä. 

Lisäksi vastaajat pitivät 
tärkeänä lähimmäisten aut-
tamista ja palvelemista sekä 
mahdollisuutta itsensä to-
teuttamiseen.

Muutokset uusia 
mahdollisuuksia

Papeista 45 prosenttia ja 
kanttoreista 31 prosenttia 
pitää seurakuntien yhdis-
tymistä myönteisenä mah-

dollisuutena omassa seura-
kunnassaan. 

Vain 14 prosenttia pa-
peista kokee seurakuntien 
yhdistymiseen liittyvät asiat 
uhkana. Yli puolet kyselyyn 
osallistuneista papeista ja 31 
% kanttoreista on sitä mieltä, 
että yhä useampien seurakun-
tien tulisi yhdistyä.

Pienissä, alle neljäntuhan-
nen jäsenen seurakunnis-
sa työntekijät suhtautuvat 
seurakuntien yhdistymiseen 
kielteisemmin. Suuremmissa 
seurakunnissa asenteet ovat 
myönteisempiä.

Vastausten perusteella näyt-
tää siltä, että suhtautuminen 
on sitä myönteisempää, mitä 
vähemmän seurakuntaliitok-
set koskevat omaa aluetta ja 
seurakuntaa.

Soveltuvuus ei
riipu sukupuolesta

Sukupuolten välisen tasa-ar-
von koetaan toteutuvan kir-
kon työssä varsin hyvin. Ky-
selyyn vastanneista naisista 
78 prosenttia ja miehistä 93 
prosenttia on tyytyväisiä ta-
sa-arvoon.

Naispappeuteen varauk-
sellisesti tai kielteisesti suh-
tautuu yhteensä 13 prosenttia 
kyselyyn osallistuneista Pap-
pisliiton jäsenistä. Vuonna 
1999 vastaava osuus oli 20 
prosenttia. 

Kaikista vastaajista 87 
prosenttia on sitä miel-
tä, ettei sopivuus papin tai 
kanttorin virkaan riipu su-
kupuolesta.

Yli kolmannes jäsenkyse-
lyyn vastanneista papeista ja 
reilu viidennes kanttoreis-
ta suhtautuu myönteisesti 
rekisteröidyn parisuhteen 

kirkolliseen siunaamiseen. 
Lähes kaikki näin vastanneet 
odottavat kirkolta virallista 
ja yhteistä kaavaa tällaiseen 
toimitukseen. 

Samaa sukupuolta olevien 
parien kodin siunaamisen 
hyväksyy 56 prosenttia ky-
selyyn vastanneista papeista 
ja 37 prosenttia kanttoreista. 
Suurempi osa papeista kuin 
kanttoreista hyväksyisi, tehtä-
västä riippuen, homoseksuaalin 
kirkon työntekijäksi.

hedelmöitys-
hoidot jakavat 
mielipiteitä

Lähes puolet Akavan kirkol-
listen ammattiliittojen jäsen-
kyselyyn vastanneista papeis-
ta ja kanttoreista katsoo, että 
hedelmöityshoidot tulisi sal-
lia vain aviopareille. 

Yli puolet kyselyyn osal-
listuneista papeista ja 40 
prosenttia kanttoreista sallisi 
hedelmöityshoidot avopareil-
le. Viidennes papeista ja reilu 
kymmenesosa kanttoreista 
sallisi hedelmöityshoidot 
myös lesbopareille ja yksi-
näisille naisille. Yli puolet 
(52 %) kyselyyn vastanneista 
papeista ja kanttoreista sallisi 
hedelmöityshoidoissa perheen 
ulkopuolisten sukusolujen 
käytön. KT

Pa P i T  j a  K a n T T O r i T 
j a K S aVaT  T Y ö S S ä ä n  a i E M Pa a  Pa r E M M i n

Työ on kutsumustehtävä

Hallintoon, työhön, ta-
sa-arvoon sekä rekiste-
röityihin parisuhteisiin 
liittyvien kysymysten li-
säksi Akavan kirkollis-
ten ammattiliittojen jä-
senkyselyssä kartoitet-
tiin pappien ja kanttori-
en näkemyksiä naisjoh-
tajuudesta, palkkatyyty-
väisyydestä, työajan ja-
kaantumisesta ja omas-
ta ammattiliitosta.

Jäsenkysely toteutettiin 
tammi-helmikuussa 2006, 
ja Kirkon tutkimuskes-
kus on laatinut raportin 
sen tuloksista. 

Kyselyyn vastasi 1 076 
henkilöä eli 34% Akavan 
kirkollisten ammatti-
liittojen työelämässä 
mukana olevista jäse-
nistä. Vastaajista 44% 
oli naisia.

Akavan kirkollisia 
ammattiliittoja ovat 
Suomen kirkon pappis-
liitto, johon kuuluu 2 
442 työelämässä mukana 
olevaa jäsentä, ja Suomen 
Kanttori-urkuriliitto, 
johon kuuluu 743 työ-
elämässä mukana olevaa 
jäsentä. Akavan kirkol-
listen ammattiliittojen 
kokonaisjäsenmäärä on 
noin 5 400. KT 
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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.

Myllyojan 

Maikkulan

K
A
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LARaitt
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Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Kirkkolounas klo 12-14. Tervetuloa!

S E U r a K U n n aT

TUTUSTU
VErKKOjULKaiSUUMME

www.nETTirT.nET


