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Seurakunnissa tutkitaan, onko niiden hal-
linnoiman arvokkaan omaisuuden valvonta 
riittävää. Vauhtia pohdinnoille antoi osal-
taan Porvoon tuomiokirkon tuhopoltto.

Tällä viikolla vuorossa oli Juuan kirk-
ko Pohjois-Karjalassa. Se onneksi säästyi 
suurelta tuholta, koska palo sammui itses-
tään. Hautojen häpäisyt ja muut tihutyöt 
ovat monilla paikkakunnilla arkea.

Seurakunnille ei jää paljon vaihtoehtoja 
näiden ikävien uutisten kantautuessa. Kor-
vaamattoman arvokkaita kirkkorakennuksia 
ei enää uskalleta jättää ilman tarkkailua. 
Oulujoen kirkkoon ollaan hankkimassa 
ulkovalvontalaitteita. Samansuuntainen 
päätös tehtiin myös Kiimingissä ja tul-
laan lähiaikoina tekemään monissa muissa 

seurakunnissa. Valvonnan valtakunnallista 
tilannetta ei vielä tiedetä.

Kirkon valvominen on pakon sanele-
maa. Vahingonteon uhka on todellinen, 
ja seurakunnat kokevat, että jotakin täy-
tyy tehdä.

Käytännössä kirkkoja on kokeiltu var-
tioida ihmisvoimin, murtohälyttimin ja 
kameroin. Kameroita on toistaiseksi vie-
lä harvoissa kirkoissa, mutta ne saattavat 
yleistyä lähivuosina nopeasti.

Kameravalvonnasta on hyötyä, mutta 
siitä aiheutuu myös haittoja. Herran huo-
neen ja sen ympäristön pyhään ilmapii-
riin sopii huonosti isovelimäinen sähköi-
nen tuijotus. Kirkoissa järjestetään tilai-
suuksia, joiden viettoon valvonta antaa 

ikävän sivumaun. Esimerkiksi vainajan 
saattaminen haudan lepoon on hetki, 
jonka omaiset haluavat todennäköisesti 
viettää mieluiten omassa rauhassa eikä 
kenenkään monitorissa.

Valvontajärjestelmät ovat kalliita, mutta 
suurin virhe olisi säästää niiden ammatti-
maisesta suunnittelusta. Seurakuntien on 
käytettävä parasta mahdollista teknistä 
asiantuntemusta, kun valvontaa kirkoissa 
lisätään. Samalla on huomioitava valvot-
tavien kohteiden erityiset piirteet siten, 
että laitteet aiheuttaisivat mahdollisim-
man vähän haittaa. Kannattaa myös muis-
taa, että valvontaa ei välttämättä tarvita 
silloin, kun kirkossa ja sen ympäristössä 
on ihmisiä.

v iime vuosina suhtautuminen 
uskonnollisiin asioihin on ollut 
muutoksessa. Vaikka Suomes-

sa kirkosta onkin erottu ennätystah-
tia, media ei ole useinkaan kertonut, 
että kirkkoon on myös liitytty ennä-
tystahtia. Monet tutkimukset kerto-
vat, että uskonnollisuus ei ole vähen-
tynyt, vaan hengellistä kyselyä on en-
tistä enemmän. Vastauksia hengelli-
seen etsintään ei vain usein löydetä 
kirkon sisältä. 

Seurakunnilla on suuria  mahdol-
lisuuksia ihmisten kohtaamiseen. 
Päivähoidon ja koulujen ovet ovat 
auki. Monet seurakuntien työmuodot, 
kuten päiväkerhotyö ja rippikoulu 
kokoavat suuria joukkoja, ja niiden 
kautta on mahdollista kohdata myös 
suuri joukko vanhempia. Toimituk-
sissa kohtaamme vuoden aikana to-
dennäköisesti miljoonia suomalaisia. 
Unohtaa ei voi myöskään laaja-alaista 
diakoniasektoria kirkossamme.

Mutta mitä seurakunnat tekevät nii-
den – varsinkin työikäisten – ihmisten 
tavoittamiseksi, jotka kyselevät mie-
lessään elämän tarkoitusta, Jumalan 
olemassaoloa tai muita elämän syviä 
kysymyksiä? Mihin yhteyteen heitä 
kutsutaan? Onko vastauksemme, että 
voivathan kyselijät tulla jumalanpal-
veluksiin tai tapaamaan vaikka pap-
pia tai diakoniatyöntekijää? 
Entä jos kyselijät vierastavat 
jumalanpalvelusta ja työn-
tekijän tapaaminen tuntuu 
liian henkilökohtaiselta? 
Mikä olisi sellainen tilaisuus 
tai toimintamuoto, johon 
sellaisenkin ihmisen olisi 
helppo tulla, joka ei tunne 
seurakunnan elämää?

Monet seurakunnat toki 

pyrkivät pohtimaan tätä kysymystä, 
mutta ongelmana on yksinkertaisesti 
resurssipula sekä työntekijöissä että 
toimintamuotojen laajuudessa. Tavoit-
tava toiminta työikäisten keskuudessa  
on edelleen vastuutettu usein jollekin 
papille, joka ehtii hoitaa sitä, mikäli 
muilta töiltä jää aikaa. Lisäksi työtä 
vaivaa edelleen työntekijäkeskeisyys. 
Ei uskalleta antaa vastuuta seurakun-
talaisille, koska ei ole aikaa tehdä työtä 
yhdessä heidän kanssaan.

Olen iloinnut siitä, että kirkkomme 
johdossa on tätä kysymystä alettu yhä 
enemmän miettiä. Seuraavassa ote kirk-
koneuvos Seppo Häkkisen alustuksesta 
(Kirkkomme Lähetys 2/06):

”Yritysmaailmasta otetut esimerkit 
ovat seurakuntaelämässä usein on-
gelmallisia, mutta kysyä voi, minkä 
verran käytämme työvoimaresursseja 
tai taloudellisia resursseja vaikkapa 
jäsenyyttä tukevan toiminnan ”tuote-
kehittelyyn” tai kirkkoon kuulumatto-
mia tavoittavaan työhön? Tosiasiassa 
esimerkiksi Suomessa on noin 700 
000 uskontokuntiin kuulumatonta 
asukasta. Minkä verran seurakun-
nissa käytetään voimavaroja heidän 
tavoittamisekseen?” 

Seurakunnissa on perusteltu usein 
tehtyjä resurssiratkaisuja sillä, että 
perustyö on hoidettava hyvin. Kysyn 

silti, olisiko tullut aika 
miettiä rohkeasti resurs-
sien jakamista. Millaisessa 
seurakunnassa elämme 
20 vuoden kuluttua, jos 
lapset ja  nuoret näkevät 
aikuisten käyvän seu-
rakunnan tilaisuuksissa 
vain vanhempainilloissa 
tai sukulaisten häissä ja 
hautajaisissa?

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-Mediat oy
levikki n. 108 338, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  pirkko paakki   (08) 5626 411  
  Satu kreivi-palosaari  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

postiosoite pl 102, 90101 oulu
käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
paikalliset yritykset 
Maire laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

painopaikka oulu 2006 - kaleva 
Ulkoasu aija tihinen

Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
p. 0207 54 2333 (arkisin klo 8-16)
Sähköposti: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi

Matti laurila, hiippakunnan lähetyssihteeri

Kuopiossa ilmestyvä Kirkko ja koti -lehden 
pääkirjoituksessa 29.9. Lahja Pyykönen 
toivoo, että seurakuntavaaliehdokkaat 
astuisivat ulos kaapista.

– Ikuisuuskysymys seurakuntavaaleissa 
on se, että ehdokaslistojen tunnukset eivät 
kerro listalla olevien tavoitteista. Tiedotus-
välineet ovat yhtä ymmällä kuin äänestä-
jätkin siitä, mihin näille listoille asettuvat 
haluavat vaikuttaa. Jokaiselta sitä ei voi 
erikseen kysyä lehdenkään palstoilla, jos 
yhteistä linjaa ei ole.

Ei ole oikein, että äänestäjän on päätel-
tävä sekin, mitä väriä ehdokas kantaa pu-
serossaan.

Hiljaisuus vaaleissa ei enää ole tätä aikaa. 
Jos äänestäjä on tunnuksien kanssa ymmäl-
lään, ehdokkaan on itse marssittava esille. 
Kirkollisissa vaaleissa on ollut vallalla liika 
vaatimattomuus.

Teologian tohtori Mikko Reijonen ky-
syy 28.9. Kotimaa-lehden puheenvuo-
ropalstalla, palataanko uskonnonva-
pauden tulkinnassa vanhan itäblokin 
ajatteluun.

– Eurooppalaisten valtioiden ja yleensä 
länsimaisiin uskonnonvapauslinjauksiin 

on kuulunut periaate myöntää kirkoille 
ja uskonnollisille yhdyskunnille se asema, 
joka vastaa parhaiten niiden olemukseen ja 
toimintaan liittyviä tavoitteita ja mahdolli-
suuksia hoitaa tehtäväänsä demokraattisessa 
yhteiskunnassa.

Kirkoille on niin sanotun kulttivapau-
den eli uskonnonharjoittamisen vapauden 
ohella elintärkeää myös tunnustusvapaus. 
Kirkot eivät ole kiinnostuneita vain jäsenis-
töstään vaan raamatullisen käskyn mukaan 
kaikista ihmisistä. Näin kirkon tehtävä ei 
toteudu siellä, missä tunnustusvapautta 
rajoitetaan.

Näyttää siltä, että eurooppalaisen uskon-
nonvapauden uusiin linjauksiin kuuluu ai-
kaisempaa suurempi sidonnaisuus yksityi-
syyteen. Uskonto on yksityisasia. Uskonto 
ja julkinen valta, uskonto ja politiikka on 
pidettävä selkeästi erossa toisistaan. Us-
konnolliset yhteisöt ovat lähinnä vapaita 
kansalaisjärjestöjä. Euroopassa varaudutaan 
kohtaamaan islamin haastetta uskonnon ja 
politiikan erottamattomuudesta. Euroop-
palainen, amerikkalainen ja islamilaisten 
maiden uskonnonvapausajattelu on kul-
kemassa ainakin tunnustusvapauden osal-
ta eri teitä.

aatoksia

kirkkojen valvonta lisääntyy

Mihin yhteyteen hengellistä 
pohtijaa kutsutaan?
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Raamattu ja luterilaiset tunnustuskirjat opettavat, että 
ehtoolliseen liittyy syvempi merkitys kuin pelkkä leipä 
ja viini. Jeesus itse sanoo viimeisellä ateriallaan: ”Otta-
kaa ja syökää, tämä on minun ruumiini...tämä on mi-
nun vereni...” (Matt. 26:26–29).

Ainakin hyvin pian Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen 
hänen seuraajilleen oli kirkastunut sanoma Kristuksen 
ruumiista ja verestä. Siksi heille olikin selvää ehtoollisen 
jatkaminen – keskinäiseksi yhteydeksi sekä ennen kaik-
kea yhteyden ylläpitämiseksi Kristukseen (Ap. 2:42, Joh. 
6:56). Tässä samassa jatkumossa on luterilainen kirkko. 
Valitettavasti ehtoollinen ymmärretään usein vain 
symboliseksi Jeesuksen muistoateriaksi, vaikka se on 
todellisesti Kristuksen ruumis ja veri. Tunnustuskirjois-
sa sanotaan: ”Kristuksen ruumis ja veri ovat ehtoolli-
sessa todella läsnä...” ja toisaalla uskon merkityksestä 
ehtoollisessa: ”joka uskoo nämä sanat, hän saa mitä ne 
lupaavat, nimittäin syntinsä anteeksi...” (Vähä katekis-

mus, alttarin sakramentti).
Yhtälailla kuin kasteessa vedestä tulee Kristukseen liittävä 

aine, tulee ehtoollisessa leivästä ja viinistä Kristuksen ruumis 
ja veri. Molemmissa vaikuttava tekijä on Jumalan sana. 
Jumalan sana luo uutta ja hyvää: loihan se maailmankin. 
Jos ja kun kyseessä on Kristuksen todellinen ruu-
mis ja veri, kuuluu se syötäväksi ja juotavaksi kris-
tityille, eikä tule väheksyen käsitellä tai pois heittää. 
Mielestäni pappi, joka ei lue asetussanoja tai kaa-
taa ehtoollisaineen esimerkiksi kirkon sokkeliin, 
ei ole ymmärtänyt ehtoollisen todellista olemusta.  
Jumalan työhön liittyy aina asioita, joita emme voi jär-
jellä täysin ymmärtää. Nämä asiat on siis vain uskottava 
Raamatusta. Emmehän voi myöskään järjellämme selittää 
sitä, kuinka Jumala tuli ihmiseksi ja kuinka ristiinnau-
littu puuseppä sovitti kaikkien ihmisten synnit. 

 
toNi eSkola, oUlU

luterilainen ehtoollinen?

o ulun seudun mielenter-
veysseura palkitsee huo-
mionosoituksella oulu-
laisen nuorten leskien 

ryhmän kiitoksena sen tekemästä 
mielenterveyttä hoitavasta työstä.

Huomionosoitus annetaan mie-
lenterveyspäivänä 10.10. Oulun 
kriisikeskuksessa. Päivän teema 
Suomessa on Mielenterveys kan-
salaistaidoksi.

Kun afrikkalaiset kysyivät toisil-
taan, ”Miten norsu syödään?”, kuului 
vastaus ”Pala kerrallaan.”

Kun ihminen jää työikäisenä 
leskeksi, on lautasella vähintään-
kin norsu.

Kuinka selvitä surusta, yksinäi-
syydestä, taloudellisesta tilanteesta, 
yksin kodin remontti- tai sisustus-
töistä tai paperisodasta. Entä lasten 
kasvattaminen yksinään?

– Pahinta on juuri se yksinäisyys. 
Leski ei ole yksinhuoltaja. Hän 
on  ypöyksinhuoltaja. Sen kokee 
jokainen leskeksi jäänyt. Entiset 
tuttavat eivät aina halua olla edes 
tekemisissä, miettii Saija Moilanen, 
joka vetää nuorten leskien ryhmää 
Oulun kriisikeskuksen kauniissa 
tiloissa Tuirassa.

Saa itkeä, 
saa nauraa

Saija Moilanen jäi leskeksi vuon-
na 2000. Osallistuttuaan myöhem-
min Eläkeliiton ryhmäohjaajakou-
lutukseen hän sai idean perustaa 
nuorten leskien ryhmän Ouluun. 
Oulun mielenterveysseuran pe-
rustaman Kriisikeskuksen johta-
ja Sirkka Viitala innostui ajatuk-
sesta, ja näin ryhmä sai tilat toi-
minnalleen.

– Kyllä tämä ryhmä on tarpee-
seen tullut, sanoo Marja-Leena 
Seppälä.

Hän jäi neljän lapsen yksinhuol-
tajaksi ja leskeksi vuonna 2003.
– Ryhmässä on vapaa olla. Saa it-
keä, mutta myös nauraa. Yhdessä 

olemme käyneet syömässä, elo-
kuvissa, sekä lasten kanssa pulk-
kamäessä, Hailuodon retkellä ja 
Virpiniemessä.

Saija Moilanen sanoo, että koska 
leskillä on kaikenikäisiä lapsia, saa 
toisilta vinkkejä moniin kasvatus-
asioihin.

– Suurin osa meistä on käynyt 
aiemmin sururyhmän, ja tämä on 
ikään kuin jatkoa sille.

lastensa
edunvalvojia

Nuoret lesket ovat samalla las-
tensa edunvalvojia, ja heidän täy-
tyy myös toimittaa kaikki kuitit 
maistraattiin.
– Olemme olleet yhdessä yhteydessä 

N U o r i l l e  l e S k i l l e  H U o M i o N o S o i t U S
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Nuori leski on ypöyksinhuoltaja

o ulun seudun mielenterveysseura antaa 
nuorten leskien ryhmälle Suomen mie-
lenterveyspäivänä 10.10. huomionosoi-

tuksen mielenterveyttä edistävästä työstä.
Mielenterveysseura haluaa kannustaa vertais-

ryhmää toimimaan jatkossakin.
– Tämän tyyppinen toiminta aktivoi mui-

takin ihmisiä, jotka ovat joutuneet vaikeisiin 
elämäntilanteisiin. Samaa kokeneiden vertais-
tuella, ystävyydellä ja toisista välittämisellä, voi-
daan parantaa omaa ja toistenkin elämänlaatua 
ja ennaltaehkäistä lisäongelmia, toteaa Oulun 

leskeksi jääminen on kova paikka, tietävät Saija Moilanen (vas.) ja Marja-leena Seppälä. airi karjalainen on  
oulun seudun mielenterveysseuran hallituksen jäsen ja Sirkka viitala (oik) oulun kriisikeskuksen johtaja.

myös maistraattiin ja antaneet sin-
ne palautetta paperisodasta.

Nuoriin leskiin lasketaan kaikki 
työikäiset. Käytännössä ryhmässä 
on käynyt pääasiassa 30-55 –vuo-
tiaita. 

– Vasta leskeksi jääneiden kan-
nalta on hyvä, että ryhmässä on 
pitempäänkin leskenä olleita. Hei-
dän mukanaolonsa jo kertoo, että 
elämä jatkuu.

Lesket ovat pohtineet paljon sitä 
ikuisuuskysymystä, kuinka tulisi 
kohdata sureva.

– Tärkeintä on ylipäätään koh-
data. Valitettavasti leskeksi jäänyt 
kokee myös sitä, että hänen koh-
taamistaan pelätään.

Yksi yleinen murhe on se, että 
menehtyneen puolison omaisiin, 
jopa isovanhempiin, saattavat suh-
teet jäädä hyvin ohuiksi.

SatU kreivi-paloSaari

Kannustuspalkinto nuorille
leskille mielenterveystyöstä

seudun mielenterveysseuran puheenjohtaja 
Seppo Viljamaa.

– Nuoret lesket tekevät ennaltaehkäisevää 
mielenterveystyötä, jonka merkitystä sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa ei tänä päivänä riit-
tävästi nähdä.

Viljamaa sanoo, että tunnustuksella halutaan 
nostaa esille myös sitä,  kuinka toisten olisi syytä 
tarkistaa omia asenteitaan ystäväpiirissä olevia 
leskiä kohtaan.

– Emme saa sulkea heiltä kotimme ovia ja 
jättää surussaan yksin.

postia 
mielipidepalstalle
Keskustelua-palstalla julkaistaan lu-
kijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toi-
mittaa joko sähköpostilla (janne.kan-
kaala@rauhantervehdys.suomi.net), 
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai 
faxilla puh. (08) 5626 444. Kirjoitta-
jan yhteystiedot on liitettävä jokai-
seen tekstiin.

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 
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5.10.–12.10.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Oulun tuomiokirkossa su 
8.10. klo 10 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, avustaa Martti 
Pennanen, kanttorina Hanna 
Savela. Ynnin Pojat. Radiointi 
radio Dei. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
Intiön seurakuntakodissa su 
8.10. klo 12 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina 
Hanna Savela.

Karjasillan kirkossa su 8.10. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti nimikkolähetin työn 
tukemiseen Bangladeshissa 
(Kylväjä). Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 8.10. klo 
10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustavat Olavi Mäkelä 
ja Paula Rosbacka, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti Sambian 
orpotyölle (Suomen Luterilai-
sen Evankeliumiyhdistys).
Maikkulan kappeli su 8.10. klo 
12 messu, toimittaa Esa Nevala 
ja avustajat Anne Kellokumpu 
ja Emmi Korpi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti Maik-
kulan alueen kummilapsille 
Venezuelassa. Kirkkokahvit 
ja Venezuela-näyttely. SLS:n 

Tuiran kirkossa to 5.10. klo 19 
ekumeeninen jumalanpalvelus, 
toimittaa isä Raimo Kiiskinen ja 
työryhmä.
Su 8.10. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti nimikkolä-
hettityölle Kansanlähetyksen 
kautta.
Su 8.10. klo 18 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Kylväjän kautta.
Ke 11.10. klo 20 viikkomessu. 
Toimittaa Niilo Pesonen ja 
saarnaa Eija Nivala, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
katastrofiapuun Kirkon Ulko-
maanavulle.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 8.10. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Lauri-Kal-

le Kallunki. Pertti Haipola, haitari. 
Kolehti nimikkolähetyskohteelle 
Istanbulissa radiolähetystyöhön 
Sanansaattajien kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
8.10. klo 12 Messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Juha 
Huhtala ja Päivi Moilanen, 
kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Tuiran kirkon naiskuoro. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Kirkkokahvit. Pyykösjärvisten 
kutsujumalanpalvelus.
Pateniemen kirkossa su 8.10. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. ed.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 8.10. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Päivi Jussila, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. ed.

Oulujoen kirkossa su 8.10. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Annukka Palola.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 8.10. klo 12 perheju-
malanpalvelus, toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Annukka 
Palola, kirkkokuoro. Kirkko-
kahvit.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 8.10. klo 14 messu, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.

nuorisotyön kasvatussihteeri 
Emmi Korpi kertoo kummi-
toiminnasta ja lähetyssihteeri 
Anne Kellokumpu alueen 
kummilapsikohteesta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
8.10. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Kata-
riina Pitkänen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti nimikkolähetin 
työn tukemiseen Namibiassa 
(SLS) kautta.
Kaukovainion kappeli su 8.10. 
klo 12 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Annastiina Nyman. 
Kolehti Sambian orpotyölle 
(Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys). 
Su 8.10. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 

Lähtö tuomiokirkon edestä klo 
9. Jumalanpalvelus, ruokailu 
Iin seurakuntakodilla ja tutus-
tuminen Haminan historiaan. 
Hinta 10 e. Ilmoittaudu 5.10. 
mennessä p. 3161 322.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 6.10. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 9.10. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 10.10. klo 
13–14, Öbergin talo. 

lähetys
Lähetyssoppi to 5.10. ja 12.10. 
klo 10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. 5.10. klo 12 hartaus, Satu 
Saarinen ja 12.10. klo 12 laulu-
tuokio, Maija Tynkkynen.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 11.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Apostolin tehtävät (1.Kor. 4), 
Pertti Heikinheimo.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
10.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Diakoniatyöntekijä 
Nina Niemelä.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Intiön perhekerho to 5.10. klo 
10–11.30, Intiön seurakuntako-
ti. Kutsutaan Intiön eläkeläisiä 
vieraaksi vanhusten viikon 
kunniaksi. 
Enkelipyhäkoulu su 8.10. 

Hartauselämä
Aamurukous ke klo 7.45-8, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ompeluseurat to 5.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 6.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 7.10. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Martti Vainikka.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 7.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 11.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 11.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 11.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Ilkka Mäkinen.
Kristillinen miestenpiiri ke 
11.10. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
5.10. ja 12.10. klo 14–15.15, 
Keskustan seurakuntatalo. 5.10. 
Asiaa janoisille (Jes. 57) ja 12.10. 
Onnellisia ihmisiä (Jes. 56), 
Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 10.10. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Puhujat Olavi 
Voittonen ja Matti Närhi.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-

tuluokat:
Pe 6.10. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 6.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Herännäisseurat su 8.10. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Yhteinen hetki Siioninvirsien 
ja lyhyiden seurapuheiden 
parissa.
Raamattupiirit:
To 5.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 5.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Markuksen 
evankeliumi.
Ti 10.10. klo 12–13, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille.
Ke 11.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Miesten raamat-
tupiiri.
Ke 11.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappelin ystävänkamari. 
Raamattu- ja keskustelupiiri.
To 12.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 12.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 12.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Markuksen 
evankeliumin merkeissä.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 6.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 6.10. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 6.10. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 12.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

tuiran seurakunta

Raamattupiirit:
To 5.10. ja 12.10. klo 15–16, Py-

hän Tuomaan kirkko, Ystävän 
kamari. Mukana Pasi Kurikka.
To 5.10. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Ke 11.10. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 12.10. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Puhujina 
Pentti Kopperoinen ja Timo 
Aho.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 6.10. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pe 6.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ke 11.10. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi puh. 5316197. 
Ma 9.10. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari. 
Ma 9.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Musiikki
Lohdutuksen säveliä -kon-
sertti su 8.10. klo 15, Oulujoen 
kirkko. Naiskuoro Merikosken 
Laulu.

karjasillan seurakunta

Virsilauluilta su 8.10. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Tule 
laulamaan suosikki-iltavirtesi! 
Myös isänmaa-aiheiset virret. 
Kanttorina Sanna Leppäniemi.

Diakonia
Kuppila pe 6.10. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali, Isokatu 17. Juttuseuraa, 
kahvia, yhdessäoloa.
Naisten ilta ma 9.10. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, sau-
nomista ja iltahartaus.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskurssi  14.–18.10. Kastellin 
kirkko. Kurssi auttaa löytämään 
oman paikan vapaaehtoisena 
seurakunnan diakoniatyössä, 
lähimmäisenä, ryhmissä oh-
jaajana tai avustajana. Ilmoit-
taudu  ma 9.10. p. 3161 321. 
Lisätietoja Heikki Kaikkoselta 
p. 040 502 5010.

karjasillan seurakunta

Juttutupa ti 10.10. klo 9–11, 
Kaukovainion kappeli. Aiheena 
"toinen toistamme varten". 
Ystävän kammari ti 10.10. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. Vapaata keskustelua 
kahvittelun ja hiljentymisen 
lomassa.
Kaukovainon seurakunta-
kerho to 12.10. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Laituri, vapaaehtoisten koh-
taamispaikka la 7.10. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Ank-
kuroidu Laituriin, vapaaehtois-
ten kohtaamispaikkaan. Kes-
kustelua vapaaehtoistyöstä.
Työttömien aamukahvit ti 
10.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 10.10. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Vieraana 
pastori Päivi Jussila.

Työttömien ateria ti 10.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniavastaanotto Toppilan 
monipalvelukeskuksessa ja 
Koskelan seurakuntakodilla to 
12.10. klo 9–10. Kotikäyntien 
sopimista ja verenpaineen 
mittausta.
Diakoniapiiri Pateniemen 
kirkolla to 12.10. klo 13. 
Seurakuntakerho to 12.10. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Sanginsuun seurakuntapiiri 
ma 9.10. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Huonesuon kuntopiiri ma 
9.10. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 10.10. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Haapalehto-Myllyojan dia-
koniapiiri ti 10.10. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden porinapiiri ti 
10.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Keskustelukerho ti 10.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
KUULOVAMMAISET:
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 11.10. klo 12, Öbergin 
talo. 
NÄKÖVAMMAISET:
Kerho ke 11.10. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 12.10. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Retki Iin Haminaan su 15.10. 

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
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klo 15, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Lokakuu on enkelipyhä-
koulukuukausi. Kaikenikäisille 
lapsille, alle 4-vuotiaat aikuisen 
kanssa. 
Pyhäkoulu su klo 12–13.  Myl-
lytulli, kerhohuone, Makasii-
nikatu 6.

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 tekstivies-
tillä 5.10. mennessä p. 040 
5567 840.
Pyhäkoulut su 8.10. klo 12:
Maikkulan kappeli, Kaukovai-
nion kappeli ja Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. 
Perhekerhot:
Ma 9.10. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 11.10. klo 9.30–11: Kastellin 
kirkon seurakuntasali, Kauko-
vainion kappeli,  Maikkulan 
kappeli ja Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Perhekerhot:
To 5.10. klo 9.30–11, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ke 11.10. klo 9.30: Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti, Pyhän Tuomaan 
kirkko ja Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Pyhäkoulut su 8.10. klo 12: 
Rajakylän seurakuntakoti,  Pa-
teniemen kirkko, Kuivasjärven 
seurakuntakoti ja Niittyaron 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila ti 
10.10. klo 9.30–11, Talvikan-
kaan monitoimitalo, nuori-
sotilat. 
Pyhäkoulut:
Su 8.10. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo, Myllyojan seura-
kuntatalo ja Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot ke 11.10. klo 
9.30-11: Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti, Hintan väliai-
kaistila Hintantie 89, Huone-
suon seurakuntakoti, Myllyo-
jan seurakuntatalo, Saarelan 
seurakuntakoti ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
11.10. klo 18–20, Öbergin talo. 
Löytöretki mistä, mihin, miten 
ja kennen kanssa? 
IsoskoulutuspäiväKastellissa 
su 8.10. klo 10–15, Kastellin 
kirkko. Ryhmä A:n kerta. Aloi-
tamme messulla. Tule hyvissä 
ajoin. Järj. Karjasillan seurakun-
ta ja tuomiokirkkoseurakunta.
Kristittyjen yhteinen E4-ru-
kousilta pe 6.10. klo 20, Hel-
luntaiseurakunta. Tule mukaan 
rukoilemaan, kiittämään ja 
ylistämään! Järj. Lift-nuoret 
ja Oulun seudun E4-aluetyö-
ryhmä. 

karjasillan seurakunta

Sporttikerho to 5.10. ja 12.10. 
klo 17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa. 
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 

Andreas ti 10.10. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuortenilta Maikkulassa ti 
10.10. klo 18–19.30, Maikkulan 
kappeli. 
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 7.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tule nuortenil-
taan ajankohtaisten asioiden 
äärelle puhumaan, laulamaan, 
tekemään ja vaikuttamaan.
Nuorten gospelryhmä ke 
11.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Uusia laulajia otetaan mukaan! 
Lisätietoja Kaisu Boutellier p. 
040 5104 529.

OulujOen seurakunta

Nuorten ilta - uskontunnustus 
kasvaa Raamatusta pe 6.10. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Tutkimme, miten 
apostolinen uskontunnustus 
on syntynyt. Vanhojen isosten 
koulutuksen avaus. Paikalla 
Sirpa Karjalainen ja Ilkka 
Mäkinen.

Nuoret aikuiset
Messu su 8.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 8.10. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Alfa-kurssi kristinuskon perus-
kurssi to 5.10. ja 12.10. klo 18–
21, Isokatu 11 A. Aiheena 5.10. 
Miksi Jeesus kuoli? ja 12.10. 
Miksi ja Miten rukoilen?
Ison kirjan ilta to 5.10.  ja 12.10. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkon Ystävänkamari. 5.10. 
aiheena Ilmestyskirja, Pasi 
Kurikka. 12.10.  Ilmestyskirja, 
Nanna Helaakoski.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 9.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toivoniemen seurakuntaker-
ho ke 11.10. klo 13. Tervetuloa 
hiljentymään, laulamaan ja 
keskustelemaan. Mukana dia-
konissa Mirva Kuikka.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 12.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 12.10. klo 
12. 

karjasillan seurakunta

Seurakunnan ystäväpiiri to 
5.10. klo 14.30–16, Caritas-
Tapiolan aula, Caritas kylä. 
Keskusteluryhmä Caritas-ky-
lässä asuville sekä lähialueen 
vanhuksille.
Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 9.10. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappeli takkahuone. 
Kastellin seurakuntakerho 
to 12.10. klo 13–14.30, Kas-
tellin kirkon seurakuntasali. 
Ei kerhoa 5.10. Osallistumme 
vanhustenviikon juhlaan 6.10. 
Pyhän Tuomaan kirkolla.
Ystäväpiiri ti 10.10. klo 13–
14.30, Höyhtyän palvelukeskus. 
Keskusteluryhmä sekä palvelu-
talossa että lähialueilla asuville 
vanhuksille.
Vanhuslinja ke 11.10. klo 
9–11, Kaukovainion kappeli p. 
336 080. Vanhuksille suunnattu 
puhelinpäivystys.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten kerho to 12.10. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ti 10.10. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 12.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 12.10. klo 14, Laanila, Hoi-
kantien palvelutalo. 

leirit ja retket
Nuisku-leiri I  20.–23.10. Vasa-
mon leirikeskus. Ihmissuhde-
taitoja nuoren näkökulmasta. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
viim. 5.10.  www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Hinta 30 e.
Veteraanileiri 2.–5.11. Ro-
kuan leirikeskus. Hinta 55,50 
e, sis. matkat, majoituksen 
täysihoidolla sekä vakuutuk-
sen seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
16.10. Diakoniakeskukseen p. 
3161 321.
Nuorten draamaleiri  21. 
–24.10. Rokuan leirikeskus. Tule 
ja toteuta itseäsi! Hinta 10 e. 
Ilm. 5.10. mennessä. Lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Järj. Karja-
sillan ja Tuiran seurakunta. 

kuorot ja 
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron har-
joitus to klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to klo 16–17, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
klo 16.30–17.15, Maikkulan 
kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
kappeli. 
Projektikuoro, Olli Heikkilä to 
klo 17.30, Karjasillan kirkko. 
Kuoroon pääsee koelaulun 
kautta, lisätietoja Olli Heikkilä, 
041 547 9929.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30–20.30, Kas-
tellin kirkko. Uudet ja nykyiset 
laulajat tervetuloa. 
Oulun seudun virsikuoro 
ma klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti klo 18.30, 
Karjasillan kirkko. Yhteys-
henkilö Olli Heikkilä, p. 041 
5479929.
Karjasillan kirkkokuoron har-
joitukset ke klo 18, Karjasillan 
kirkko.

tuiran seurakunta

Harmonisen laulun ryhmä ti 
klo 18.30-20, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Uusia laulajia otetaan, 
Marja-Liisa Mustonen, p. 041 
550 7444.

Muut menot
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus. Tehdään puutöitä. 
Korukivikerho ti 10.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 10.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Satu Saarinen 
aiheesta Etelä-Afrikan aids- 
orvot.
Lähde toteuttamaan seura-
kunnan yhteistä kiitosjuhlaa 
messua ti 10.10. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Seurakuntalainen 
voi toimia jumalanpalveluk-
sessa monissa tehtävissä, esim. 
ristikulkueessa, tekstinlukijana 
tai kolehdin kantajana. Illan 
aiheena tehtävät messussa. 
Mukana Virpi Sillanpää-Posio, 
Liisa Karkulehto ja Ilkka Järviö. 
Kahvitarjoilu.
Eläkepapit ja puolisot to 12.10. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo.
Hyvässä seurassa -ilta pe 13.10. 
klo 18, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. Oletko kaivannut 
menopaikkaa perjantai-illaksi, 
ajatustenvaihtoa ja yhdessä-
oloa? Tule mukaan Hyvässä 
seurassa -iltaan, yhdessä muo-
dostamme hyvän seuran!
Elomyyjäiset la 14.10. klo 11–
13, Myllyojan seurakuntatalo. 
Myytävänä leivonnaisia, herne-

keittoa (myös omaan astiaan), 
käsitöitä, arpoja, narutusta ja 
vohvelikahvit. Tuotto Oulu-
joen seurakunnan diakonia- ja 
lähetystyölle sekä nuorten 
missioklubille.
Rakkauden rakennustyömaa 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Matti Juhani Möttönen ja Seija 
Maria Lahtinen, Eino Taneli 
Julkunen ja Sanna Heidi Maria 
Pyörälä, Jari Antero Määttä ja 
Maikki Sofia Koskela, Hannu 
Olavi Huusko ja Suvi Tuuli 
Marianne Polojärvi.
Karjasilta: Jarkko Tapani Tu-
lasalo ja Annu Liisa Lampinen, 
Sami Markku Keski-Filppula 
ja Riikka Mari Ylönen, Jukka 
Sakari Tallinen ja Sanna Marika 
Haatainen.
Tuira: Samu Juhani Asukas ja 
Heli Irmeli Keltti, Timo Jaakko 
Koskimäki ja Heli Tuulia Junno, 
Kai Olavi Lummeniemi ja Jaana 
Marjatta Asikainen.
Oulujoki: Tuomas Samuel Jaara 
ja Mari Hannele Luokkanen.

Karjasilta: Mira Ilona Junttila, 
Pihla Aurie Hannele Kellonie-
mi, Nella Janicke Keränen, Eliel 
Juhani Oravisjärvi, Altti Onni 
Ilari Pääkkö, Emmy Kreetta 
Sofia Tammelin, Leena Lydia 
Toivainen.
Tuira: Elias Onni Johannes 
Dahl, Eeli Jalmari Harju, Kaapo 
Juhani Hyttinen, Samuli Alek-
santeri Koskela, Iina Erika Kyn-
silehto, Jiri Matias Lauronen, 
Ville Eemil Olavi Leppisaari, 
Olli Ilmari Matkaselkä, Enni-
Lotta Amelia Orava, Janina 
Milka Mirella Ruostetsaari, 
Sofia Irene Elisabeth Seppänen, 
Siru Tuulia Timonen, Pauli 
Veikko Eerikki Tolvanen, Joo-
na Viljami Vehkalahti, Kukka 
Maara Fredrika Koivuniemi, 
Aleksi Emil Pekama.
Oulujoki: Sini-Maaria Linnea 
Herrala, Kaisla Inkeri Män-
nistö, Niilo Juhani Olli, Niko 
Valtteri Ollikainen, Eemil Art-
turi Romppainen, Eemil Pyry 
Ylläsjärvi.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kaija-Rita Koivisto s. Penttilä 
84 v, Aune Helvi Keränen s. 
Koukkari 86 v.
Karjasilta: Raija Helena Törrö-
nen s. Huovinen 53 v, Aino Elina 
Puurunen s. Kesti 64 v.
Tuira: Viljami Mäkelä 90 v, 
Ossi Aarre Mikko Oikarinen 
49 v, Mauri Kalervo Kuitunen 
66 v, Helmi Paula Pikkarainen 
74 v, Eila Marjatta Niskanen s. 
Lindqvist 83 v, Eeva Annikki 
Tuhkanen s. Otsamo 88 v.
Oulujoki: Erkki Eelis Hauru 
90 v.

linja-autokuljetukset:
Auto 1, Tuira 
12:15 Toivoniemen pysäkki – 12:20 Tuiran kirkko – 12:30 
Mäntykoti – 12:30 Tuiran palvelutalo – 12:40 Alppila, 
Kaarnatien pysäkki – 12:45 Pyhä Tuomas
Auto 2, Pateniemi
11:40 Pyhän Luukkaan kappelin pys. – Kaitoväylää – 11:50 
Raitotie, Teron kauppa – 12:00 Pateniemen kirkko – 12:10 
Palokan palvelukeskus – 12:20 Rajakylän seurakuntakoti 
– 12:30 Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä 
– 12:35 Koskelan palvelutalo – 12:45 Pyhä Tuomas
Auto 3, Sanginsuu 
11:35 Sanginsuun srk.koti – 11:45 Lapinkankaan ent. 
Arina – Laukan silta 12:00 Viskaalinmäki – Hangaskangas 
– Pikkaraisenkylä – Pikkarala, Shelliltä vanhaa tietä – 12:15 
Madekoski – Kainuuntie – Oulunsuuntie – Erkkolan silta 
– Sangintie, 12:30 Hintan seurakuntatalo – 12:40 Hoikan-
tien palvelutalo – Hoikantie – 12:50 Pyhä Tuomas 
Auto 4, Hönttämäki
12:00 Hönttämäen Valintatalo – Timosenkoti – Kaapelitie 
– Konetie – Tapsitie – Liitintie – Parkkisenkankaantie, 
12:15 Huonesuon kaupan pys. – Maanmittarintie – Haa-
palehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie 12:25 
Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie  12:30 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12:45 Pyhä Tuomas   
Auto 5, Maikkula
11:50 Maikkulan seurakuntatalo – 12:00 Kastellin kirkon 
P-paikka – Lintulammentie – 12:10 Caritas –koti, pihalta 
– 12:15 Karjasillan kirkko – 12:20 Höyhtyän palvelukeskus 
– 12:30 Mäntylä, Snellmanintien päätepysäkki – 12:45 
Pyhä Tuomas 
Auto 6, Kaukovainio
12:05 Hiirosenkoti – 12:15 Kaukovainion seurakunta-
koti – Maakotkantie – Kiilakiventie –  Palokankaantie 
– Oulunlahdentie – Metsonkankaantie – Kaakkuriojan-
tie – 12:30 Siipikujan pysäkki (Pyhän Andrean kirkko) 
– 12:45 Pyhä Tuomas
Auto 7, keskusta
12:10 Raatti – Merikosken sillat – Aleksanterinkatu, 
12:10 pysäkki – 12:20 keskustan palvelutalo, Nummikatu 
– Kirkkokatu – Puistokatu – Isokatu, pysäkit kuntotalo 
– Otto Karhi – Kuvernööri – Toivoniemen pysäkki 12:45 
Pyhä Tuomas Auto 8, Heinäpää
12:00 Kirkkokatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-
ampujankatu – Isokatu, 12:10 Aurinkokoti/Vesperkoti 
– Isokatu – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
12:20 Intiön seurakuntakoti – Tulliväylä – Heikinkatu 
– 12:30 Sara Wacklin -koti, Koulukatu 4 – 12:45 Pyhä 
Tuomas

kansainvälisyys
English Service su 8.10. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiak-
si su 8.10. klo 18, Kauko-
vainion kappeli.

su 15.10. klo 13–16, Raatin 
nuorisotalo. Iltapäivässä käsi-
tellään yksinäisyyden tunnetta 
parisuhteessa. Puhujina Meri 
Saarnilahti-Becker ja Pentti 
Becker Helsingistä. Tervetuloa 
yksin tai yhdessä.

PYYDETÄÄN TARJOUKSIA
Oulun seurakuntayhtymän Utajärven kunnan alueella 
sijaitsevan Rokuan leirikeskuksen ruokapalveluista. 
Tarjousasiakirjoja on saatavissa pääemäntä Seija Timlinil-
tä, joka antaa myös lisätietoja, puh 050 3426 331, e-mail: 
seija.timlin@evl.fi.
Tarjoukset tulee jättää 20.10.2006 kello 16.00 mennessä.

Lokakuun ensimmäinen viikko on valtakunnal-
linen vanhustenviikko. Oulussa viikkoa juhlitaan 
musiikkipainotteisesti perjantaina 6.10. klo 13 Py-
hän Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla, Mie-
likintie 3.

Juhlan ohjelmassa on yhteislaulua ja runon-
lausuntaa, kaupungin vanhustyön johtajan Anna 
Haverisen esittämä kaupungin tervehdys, pastori 
Päivi Jussilan hartauspuhe sekä Pyhän Tuomaan 
lapsikuoron esitys.

Juhlan juontajana toimii Tuiran seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Irma-Elina Mukari. Säestyksestä ja 
yhteislaulujen johtamisesta vastaa kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Juhla tulkataan viittomakielelle.

Juhlavieraille jaetaan risti-pinssit. Tilaisuuteen 
järjestetään ilmainen linja-autokuljetus, josta voi 
tiedustella oman alueen diakoniatyöntekijältä. 
Huonokuntoisimmille vieraille toivotaan avusta-
jaa mukaan.

vanhukset juhlivat
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Su 8.10. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimittaa 
Veijo Koivula, avustaa Martti Pennanen, kanttori-
na Hanna Savela. Ynnin Pojat laulaa.
Su 8.10. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää puhuu erilaisesta päivästä.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 11.10. klo 16.15 Riittääkö pohjoiseen pappeja? 

Piispan teologinen sihteeri Timo Helenius Marja Blomsterin vieraana.
To 12.10. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena kristityn vapaus, 
oululaisten nuorten ajatuksia asiasta.

Su 8.10. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää puhuu erilaisesta päivästä.
Su 8.10. klo 10 messu Kemin kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen edellisen maanantain Etap-
pi-ohjelman uusinta, toimittaa Risto Parttimaa 
Raahesta.

Ma 9.10. klo 17.05 on Etappi-ohjelman aiheena vapaaehtoistyö Tansani-
assa. Raahelaiset Helinä ja Juhani Kärkkäinen kertovat kokemuksestaan. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.

r a D i o - o H J e l M at

Kuulutus

Kuulutus kirkkolain 17 luvun 2§:n 2 momentin mukaisesta hau-
tojen määräajan päättymisestä Oulun hautausmaalla kortteleis-
sa 17 ja 18.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 256§ 21.9.2006. 

Oulun hautausmaalla kortteleissa 17 ja 18 ovat jäljempänä mai-
nittujen hautojen hallinta-ajat päättyneet. Pyydämme mahdol-
lisia omaisia ottamaan yhteyttä yhden (1) vuoden kuluessa seu-
rakuntayhtymän hautauspalveluun ja ilmoittamaan halutaanko 
hallinta-aikaa jatkaa. 

Kuulutusaika on 2.10.2006–2.10.2007. Kuulutettavilla haudoilla 
on ilmoitus. Omaiselle, jonka yhteystiedot ovat hautauspalvelul-
la, lähetetään myös kirje. Lisätietoja saa Oulun seurakuntayhty-
män hautauspalvelusta (Isokatu 17) ja hautausmaan toimistosta 
(Intiöntie 6): puistopäällikkö Tuomo Vuontisjärvi (08) 3161386, 
toimistosihteeri Riitta Laurila (08) 3161388 tai puistopuutarhuri 
Juha Moilanen (08) 3161390. 

Kortteli 17, haudan numero: 4, 9,16,19, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 
37, 41, 44, 47, 57, 61, 62, 64, 66, 73, 74, 75, 80A, 92, 94, 99, 100, 
101, 105, 109, 110, 122, 123, 140, 143, 150, 151, 166, 170, 172, 174, 
177, 184, 189, 190, 192, 197, 198, 199, 202, 203A, 211, 212, 213, 
218, 221, 222, 223, 225, 229, 231, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 
247, 248, 249, 251, 254, 257, 259, 264, 266, 275, 276, 281, 283, 292, 
293, 294, 295, 296, 304, 310, 311, 312, 313, 316, 318, 320, 327, 328, 
329, 338, 339, 342, 343, 348, 352, 356, 357, 367, 368, 369, 372, 374, 
376, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387. 

Kortteli 18, haudan numero: 324, 361, 365, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 419, 
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 431, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 457, 458, 460, 461, 
465, 468, 470, 471, 473, 476, 477, 478, 482, 484, 485, 486, 488, 491, 
492, 493, 494, 496. 

Omainen voi jatkaa haudan hallinta-aikaa, mikäli sille ei ole es-
teitä. Jos hallinta-aikaa ei jatketa, hauta palautuu seurakuntayh-
tymälle. Hautauspalvelu ottaa kuulutusaikana vastaan omaisten 
yhteystietoja ja antaa neuvoja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 
Kuulutusajan jälkeen (2.10.2007) yhteinen kirkkoneuvosto te-
kee päätöksen niiden hautojen takaisin palautumisesta, joille 
ei ole löytynyt hallinta-ajan jatkajaa. Vuoden kuluttua yhteisen 
kirkkoneuvoston päätöksestä kuulutusmenettelyn perusteella 
seurakuntayhtymälle takaisin palautuneet haudat voidaan ottaa 
uudelleen käyttöön. 

Oulussa 2.10.2006 

intialainen vieras 
oulunsalossa

Sunnuntain lähetyshetkessä Oulunsalon seurakuntatalolla vie-
railee Intian Gujaratin alueen kristillisen radiotyön johtaja Sa-
tyanand Samuel yhdessä Radiolähetysjärjestö Sanansaatta-
jat r.y:n lähetysjohtajan Juha Auvisen kanssa. Tilaisuus alkaa 
8.10. kello 16.

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat on Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se on erikoistunut radion ja 
muiden sähköisten viestimien kautta tehtävään lähetystyöhön 
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa 40 kielellä. 

Oulunsalon seurakunnalla on nimikkosopimus kristillisen 
radiotyön tukemisesta Intian Biharissa.

koulutusta omaishoitajille
Yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti omaishoitajien työpanos on 
merkittävä. Omaishoitajat puolestaan tarvitsevat taloudellisten 
ja konkreettisten palvelujen lisäksi henkistä tukea. 

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n organisoima Vapaaehtois-
työ ja verkostot omaishoitajien ja vanhusten tukena -projekti, 
Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n Vertaistukitoiminta sekä 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry järjestävät vapaaeh-
toistoiminnan koulutuksen 13.-14.10. Koskenkodissa.

Lisätietoja projektityöntekijä Kaija Luukiselta, p. 044 5504 
808 tai kaija.luukinen@mantykoti.fi, vertaistuenohjaaja Taina 
Laaksolta, p.040 566 5991, taina.laakso@omaishoitajat.com tai 
omaishoidon ohjaaja Marja-Liisa Kuukasjärveltä, p. 040 526 
8105, omaika@pp.inet.fi.

vuoden naiskuoro 
kempeleessä

Kempeleessä saadaan kuulla tasokasta kuorolaulua sunnuntai-
na 8.10. klo 19. Vuoden 2005 naiskuoroksi valittu Merikosken 
laulu konsertoi kirkossa johtajanaan Marita Pasanen. 

Kempeleen konsertissa Lohdutuksen säveliä kuullaan kaunis 
kokonaisuus hengellistä musiikkia. Konsertissa on erilaisia ko-
koonpanoja, mm. kvartetti, oktetti sekä runonlausuntaa. 

Jäikö rippikoulu 
käymättä?

Oulun tuomiokirkkoseurakunta jär-
jestää aikuisrippikoulun 18.10. klo 
18 alkaen Heinätorin seurakunta-
kodissa. Rippikouluun voivat osal-
listua kaikki oululaiset.

Kokoontumiskertoja on yhteen-
sä 10, noin 1,5 tuntia kerrallaan. 
Ajoista sovitaan yhdessä. Kon-
firmaatio on tarkoitus toimittaa 
ennen joulua.

Rippikoulun vetäjänä toimii 
pastori Jyrki Vaaramo, joka vas-
taa kysymyksiin numerossa 050 
433 4108.

Ilmoittautuminen tuomiokirk-
koseurakunnan kansliaan, p. 3161 
401 viimeistään 13.10.

oulujoen kirkolle
valvontakamerat

Oulujoen kirkon turvallisuutta pa-
rannetaan sekä kameravalvonnalla 
että valaistusta lisäämällä. Vanha 
arvokas puukirkko  halutaan sääs-
tää mahdollisilta ilkivallan tekijöi-
den tuhoilta.

Palojärjestelmät talossa ovat 
kunnossa. Turvallisuuden paran-
taminen on tullut ajankohtaiseksi 
osittain myös Porvoon tuomiokir-
kon palon myötä.

Oulujoen kirkon on suunni-
tellut Viktor J. Sucksdorff, joka  
edusti kansallisromanttista tyyli-
suuntaa.

Oulujoen kirkko on Pohjois-
Suomen ainoa säilynyt puuju-
gend-kirkko.

Kirkon rakentaminen alkoi 1907 
ja työ oli valmis seuraavana vuonna, 
jolloin uusi kirkko vihittiin Pyhän 
Hengen kirkoksi.

Katto ja erityisesti kellotorni 
pyrkivät korkealle. Tornin toiseen 
kelloon on kirjoitettu lause, jossa 
pyydetään siunausta Suomen kan-
salle. (SK-P)

korpela vaalittiin kemiin
Kempeleen kirkkoherra Markku Korpela voitti Kemin seura-
kunnan kirkkoheranvaalin. Vaalissa annettiin ääniä kaikkiaan 2 
043, joista ennakkoon 1 278. Äänestysprosentti oli 14,3.

Markku Korpela sai 890 ääntä eli 43,6 prosenttia kaikista. 
Markku Simulan äänimäärä oli 608 eli 29,8 prosenttia ja Heik-
ki Koiviston 541 ja 26,5 prosenttia annetuista äänistä. Neljä 
ääntä hylättiin.

Markku korpela valittiin kempeleen kirkkoherraksi 
vuonna 1998.

lähetyspyhä Haukiputaalla 
ja kiimingissä

Valtakunnallisen seurakunnan lähetyspyhän teemana Hauki-
putaalla ja Kiimingissä on Terveyttä kaikille. Se on myös Suo-
men Lähetysseuran vuositeema. Sunnuntaina 8.10. hiippakun-
nan lähetyssihteeri Matti Laurila puhuu aiheesta Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa ja sunnuntaina 15.10. Kiimingin Mon-
tinsalissa.

Lähetyspyhä alkaa kello 10 messulla molempien seurakuntien 
kirkoissa, joissa Matti Laurila saarnaa.

Tule kuulemaan, kuinka lähetystyöntekijät ovat mukana glo-
baalissa rauhan- ja rakkaudentyössä.

Seksuaalisuus 
voimavarana

Oulun Kriisikeskus ja Oulu-opisto 
järjestävät luento- ja keskusteluti-
laisuuksien sarjan seksuaalisuudesta 
voimavarana. Ensimmäisen luen-
non pitää toiminnanjohtaja Jukka 
Virtanen Sexposta aiheenaan ih-
misoikeudet ja seksuaalinen tasa-
vertaisuus. Oulu-opisto, Suvan-
tokatu 1, maanantaina 9.10. kel-
lo 18-19.30.

Akavan kirkolliset ammatti-
liitot AKI r.y:n hallitus on va-
linnut pastori Merja Laaksa-
mon AKI:n apulaistoiminnan-
johtajaksi.

Laaksamo siirtyy tehtävään 
ensi vuoden alusta Oulun seu-
rakuntayhtymän viestintäpas-
torin virasta.

Merja Laaksamosta tulee 
samalla Cruxin päätoimittaja,  
hän vastaa AKI:n viestinnäs-
tä,  Pappisliiton hallintoelin-
ten päätösten valmistelusta ja 

esittelystä. Myös pappien opin-
tomatkat, ammatilliset asiat ja 
palvelussuhdeneuvonta kuuluvat 
tulevaan toimenkuvaan.

– Pappeus ja viestintä ovat 
kulkeneet urallani käsi kädessä, 
ja tässä tehtävässä ne yhdistyvät 
mainiolla tavalla, toteaa Merja 
Laaksamo.

Hänen puolisonsa asuu Hel-
singissä, joten perhesyistäkin 
muutto pääkaupunkiseudulle 
osuu kohdalleen. 

(Sk-p)

Merja laaksamosta
Cruxin päätoimittaja

vapaaehtoisia 
tarvitaan

Oulun ev.-lut. seurakuntien dia-
koniatyö tarjoaa monenlaisia mah-
dollisuuksia vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille. Vapaaehtoisia 
tarvitaan toimimaan lähimmäi-
sinä, vierailemaan laitoksiin sekä 
toimimaan erilaisissa ryhmissä ja 
kerhoissa. 

Oulun ev.-lut. seurakunnat järjes-
tävät vapaaehtoistyön peruskurssin 
Oulussa Kastellin kirkossa 14.-18.10. 
Kurssilla käydään läpi seurakunnas-
sa vapaaehtoisena toimimista sekä 
kerrataan vuorovaikutustaitoja ja 
muita arkipäivän taitoja vapaaeh-
toistyön näkökulmasta. Kurssille voi 
ilmoittautua diakoniakeskukseen, 
puh. 3161 321, maanantaihin 9. 
lokakuuta mennessä.
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e i ole epäilystäkään, kuka on 
20 vuotta täyttäneen oulu-
laisen aamupiirin keskeisin 
henkilö.

– Pentti kerran pyysi mukaan.
– Pentti soitti, ja tahtoi lukemaan, 

kun mulla on hyvä ääni.
– Pentti otti kerran hihasta 

kiinni...
Pentti Seppälällä on ollut ai-

van erityinen kutsujan ja vierelle 
näkijän armolahja, kun hän on 
tuonut yhä uusia ihmisiä aamu-
kahvin ja Raamatun sanan pariin 
aamupiiriin.

– Tällä on hyvä henki ja yhteis-
ymmärrys, sanoo Jouni Korkala. 
– Olen oppinut joka kerta uutta 
keskusteluista ja alustuksista.

Pertti af Hällström sanoo aamu-
piirin tuoneen elämään syvempää 
merkitystä. 

Yksi uusimmista jäsenistä, pe-
lastusarmeijan majuri evp Terho 
Tiainen, kertoo, että Billy Gra-
hamin Suomen vierailun aikana 
tutkittiin, miksi ihmiset tulivat 
niin innolla mukaan.

– Heitä innosti se, kuinka heitä oli 
nimenomaan kehotettu tulemaan. 
He saivat myös osallistua toimintaan. 
Kehottaminen ja osallistuminen 
ovat tärkeitä käsitteitä kristitylle, 
ja sen Pentti on oivaltanut.

Helsingin
tuliainen

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan aamupiiri juhli 20 vuottaan 
viime lauantaina keskustan seu-
rakuntatalossa.

Ajatuksen aamupiiristä sai ai-
kanaan juuri Pentti Seppälä, joka 
oli Helsingissä matkustellessaan 
käynyt paikallisessa piirissä. Hän 
kävi kysymässä tuomiokirkkoseu-
rakunnasta, sopisiko piirin perus-

o U l U l a i N e N  a a M U p i i r i  o N  p Y S Y N Y t
M ata l a N  k Y N N Y k S e N  pa i k k a N a  M o N e l l e

Meetvurstileipää ja raamatun sanaa 

olavi karjalainen (oik), Jarmo luoti, 
ilkka inkinen ja lauri kotaniemi lukemassa 
raamattua ääneen vuorotellen.

aamupiirin kattaus on maistunut oululaisille.

taminen silloiselle kirkkoherralle, 
ja niin piiri sai alkunsa.

Seppälä mukaan aamupiirin tar-
koituksena on tarjota kaikille ihmi-
sille mukava paikka tulla. Hänelle 
on tärkeää, ettei aamupiiriin liity 
korkeaa kynnystä, vaan jokainen 
kelpaa mukaan sellaisenaan.

Mukana on yleensä 15-40 kävijää, 
iältään 25-70-vuotiaita aikuisia. Osa 
kävijöistä on ollut mukana alusta 
alkaen. Aamupiirin ohjelmassa on 
yleensä alkurukous, virsi, alustuspuhe 
ja tuomiokirkkoseurakunnan tarjo-
amat kahvit. Virsikirja ja Raamattu 
ovat aina läsnä aamupiirissä.

Aamupiiri aloitti Franzenin kah-
vilassa, kokoontui jonkin aikaa ra-
vintola Lanamäessä ja sen jälkeen 
Hotelli Turistissa. Viimeiset vuodet 
on kokoonnuttu Vanhan pappilan 
kivijalassa, joka on nyt  remontissa. 
Aamupiiriläiset kokoontuvat evak-
koaikana tuomiokirkon kryptassa 
lauantaiaamuisin kello 10-11.30.

– Tänne uskaltaa tulla syntinen 
ihminen. Hän saa kuulla, että ar-
mon alla vaellamme,  lupaa yksi 
aktiiveista Jarmo Luoto.

SatU kreivi-paloSaari

pentti Seppälällä on ollut silmää nähdä sivulle ja pyytää kaveri mukaan aamupiiriin. Sanan parissa Martti valkonen.

koivistolle 
harkinta-aika

Tampereen hiippakunnan 
tuomiokapituli päätti viime 
viikolla antaa Nokia Mission 
johtoon kuuluvalle pastoril-
le, teologian tohtori Markku 
Koivistolle viisi kuukautta ai-
kaa arvioida omaa luterilai-
suuttaan ja tehdä tuomioka-
pitulin tutkinnan tuloksista 
omat johtopäätöksensä.

Tuomiokapituli toteaa tut-
kinta-aineiston osoittavan, 
että Koivisto on opettanut 
useissa olennaisissa asioissa 
tavalla, joka merkittävästi 
poikkeaa luterilaisen kir-
kon tunnustuksesta ja käy-
tännöistä. 

Koska Koivisto on kuu-
lemisen aikana kuitenkin 
ilmoittanut haluavansa pysyä 
Suomen luterilaisen kirkon 
pappina, tuomiokapituli ei 
toistaiseksi pidätä häntä pap-
pisviran toimittamisesta.

rippikoulukirja 
kotouttaa 
Suomeen

Tuorein rippikoulukirja jul-
kaistaan suomen lisäksi ara-
biaksi, englanniksi, espan-
jaksi, kiinaksi, ranskaksi ja 
venäjäksi. 

Kuudella kielellä ilmestyvä 
Kristittynä Suomessa on rip-
pikoulukirja maahanmuut-
tajille ja ulkosuomalaisille. 
Uusi rippikoulukirja on 
kansainvälisestikin poik-
keuksellinen hanke.

Kristittynä Suomessa -kirja 
palvelee ennen kaikkea tu-
tustumista Suomeen, suo-
malaiseen uskonnollisuu-
teen ja kulttuuriin. Johtaako 
rippikoulun käyminen lute-
rilaisen kirkon jäsenyyteen, 
on toinen asia.

Yhteisöveroa 
ei saa alentaa
Kirkkohallitus katsoo, ettei 
seurakuntien yhteisövero-
osuutta tule alentaa. Ehdo-
tus osuuden alentamiseksi tä-
mänhetkisestä 1,94 prosen-
tista 1,75 prosenttiin ja val-
tion jako-osuuden korotta-
misesta vastaavasti sisältyy 
hallituksen vuoden 2007 ta-
lousarvioesitykseen. 

Eduskunta päättää asi-
asta valtion vuoden 2007 
talousarvion käsittelyn yh-
teydessä.

Vuosina 2002-2005 seu-
rakuntien kirkollisverotu-
lot ovat alentuneet noin 47 
miljoonaa euroa erilaisten 
verovähennysten seurauk-
sena. Tästä seurakunnille 
on kompensoitu noin 12 
miljoonaa euroa korotta-
malla yhteisövero-osuutta. 
Seurakuntien kokonaisve-
rotulot ovat siten vähenty-
neet neljän vuoden aikana 
35 miljoonaa euroa.

Seurakuntien saamalla 
yhteisövero-osuudella on 
tarkoitus kattaa muun mu-
assa hautaustoimen kustan-
nukset. 
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SeUrakUNtavaalit 
varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja 
maanantai 13.11.
ennakkoäänestys 

30.10.–3.11.

Janne Krankka, 25, sai 
ensimmäisen Raamattunsa 
mummoltaan 10-vuotiaana 
syntymäpäivälahjaksi. Näin 
tapasi mummo muistaa 
jokaista lastenlastaan. 
Historian ja filosofian 
opettajaksi valmistunut Janne 
on käynyt Raamatun pohjalta 
monta mieleenpainuvaa 
keskustelua sekä uskovien että 
ei-uskovien ystäviensä kanssa.

J anne muistelee pienen pojan Raa-
matun lukemista. – Eihän sitä silloin 
saanut oikein otetta, vaikka lueskeli-
kin sieltä täältä, 

Rippikoulussa asioita tuli mietittyä ja Raa-
mattu aukeni muutaman kerran uudelleen. 
Lukioaika meni muissa kuvioissa, mutta 
opiskeluaikana Ison kirjan sisältö alkoi pu-
hutella aivan uudella tavalla. 

Janne pyrkii lukemaan esimerkiksi Psal-
mitekstin tai muun luvun päivässä ja kir-
jaamaan luetusta pätkästä heränneitä aja-
tuksia vihkoon. 

– Mailis Janatuinen antoi kerran ohjeeksi 
muistiinpanojen tekemisen, että Raamattu 
avautuisi paremmin. Ja niin siinä todella-
kin käy.

– Joskus vihkoon tulee paljon ajatuksia, 
joskus vain yksittäisiä siihen päivään tai het-
keen heränneitä kysymyksiä tai komment-
teja. Raamatunkohtaa tulee silloin mietittyä 
ihan eri tavalla ja se usein pomppaa mieleen 
päivän kuluessa. 

Jannen tulee pohdiskeltua Raamatun sa-
nomaa myös tyttöystävänsä kanssa ja raa-
mattupiirissä.

– Varsinkin jos on työelämässä, voi olla 
vaikea löytää paikkaa ja aikaa lukemiseen. 
Kun kalenterissa on sovittu aika, niin silloin 
tulee lähdettyä, eikä tarvitse aina puurtaa 
yksin. 

Raamattupiirissä tulee esiin erilaisia mieli-
piteitä ja kommentteja. Toinen tietää josta-
kin asiasta, yksi muistaa raamatunkohtaan 
liittyneen opetuksen. 

– Kun oppii tuntemaan ihmisiä, voi olla 
avoin ja jakaa hankaliakin asioita yhdessä 
pohdittavaksi ja kannettavaksi. Ja ryhmäs-
sä Sana avautuu aivan eri tavalla, Janne 
kertoo.

opetusta ja omaa pohtimista

Janne Krankka muistelee, että Raamattu au-
keni aluksi tiiviimmin Johanneksen evanke-
liumista. Seuraavaksi löytyivät Roomalais-
kirjeet ja Paavali.

– Paavalin opetukset, varsinkin Rooma-
laiskirjeet pistivät pohtimaan uskon oppi-
kysymyksiä. Miksi pitää olla tällä tavalla 
ja miksi yksinkertaisesti pitää vain toimia 
tilanteessa näin? Sieltä vastauksia alkoi sit-
ten löytyä.
Jos joku kohta jää vaivaamaan, Janne ottaa 

M U M M o N  a N ta M a  k i r J a   o N  a U e N N U t  M o N e e N  k e r ta a N  J a  S U U N ta a N

raamattupiirissä voi pohtia hankaliakin asioita

asian esille ja kyselee ystäviltään, miten he 
ovat sanat ymmärtäneet. Hänen mielestään 
on hyvä kuunnella varsinkin alussa opetuk-
sia ja lukea kirjallisuutta, mutta on myös 
hyvä pohtia itse asioita ja miettiä, miten ne 

liittyvät omaan elämään.
Roomalaiskirjeistä löytyy Jannen tärkein 

raamatunkohta. ”Sillä jos tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin 

sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pe-
lastutaan.” Room. 10:9-10.

  HaNNa karkkoNeN

– aina ei tarvitse raamattua lukiessa löytää kuningasajatusta. pienet oivallukset ovat myös tärkeitä, Janne krankka tietää. 
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TASKUKIRJA OULUSTA
Seutunsa keskellä Oulu -kuvateoksen pohjalta on julkaistu
pienempi pehmeäkantinen taskukirjaversio. Kirja on myynnissä
kirjakaupoissa hintaan 9,50 euroa. Lisätiedot ja suurempien erien
tilaukset sähköpostitse studio@studio-ilpo-okkonen.fi tai puh. 312 1909.

k un Raamattua ryhtyy lukemaan, on hyvä 
lukea sitä säännöllisesti. On parempi 
varata joka päivä muutama minuutti 

kuin lukea ensimmäisenä päivänä muutama 
tunti ja lopettaa siihen, opastaa Karjasillan 
pastori Kimmo Kieksi.  

– Jännittävällä tavalla Raamattua lukiessa 
huomaa, että mitä enemmän kuulee Jumalan 
sanaa, vaikka pienissä jaksoissa, sitä enemmän 
sitä tahtoo lukea lisää, Kieksi paljastaa. 

Raamatun lukemisen voi aloittaa evankeliumi-
kirjoista, koska niiden kautta monet keskeiset 
Jeesuksen elämänvaiheet tulevat tutuiksi. 

– Raamatun punainen lanka on Jeesus 
Kristus, ja siksi hänen elämäänsä tutustumi-
nen on hyvä lähtölaukaus. Martti Lutherilla 
oli keskeisenä ohjeena se, että Raamattua on 
tulkittava ja luettava Kristuksesta käsin. Kaik-
kea myöhemmin luettavaa on hyvä peilata ni-
menomaan Jeesuksen opetuksiin ja tekoihin, 
Kimmo Kieksi kertoo. 

Evankeliumin jälkeen tai sen rinnalle voi 
ottaa Paavalin kirjeitä roomalaisille. 

– Jos evankeliumikirja on kuin opetuspuhe, 
niin Paavalin kirje roomalaisille on puolestaan 
kuin henkilökohtainen ja elävä todistuspuhe 
evankeliumin voimasta.

– Jotta tutustuminen myös Vanhaan tes-
tamenttiin lähtisi liikkeelle, luen itse iltaisin 
Psalmitekstejä, jotka rukouksen tavoin nos-
tavat esille monia elämän syviä kysymyksiä. 
Siis aamuksi tai päiväksi lyhyt katkelma Uutta 
testamenttia ja illalla ennen nukkumaan menoa 
pätkä psalminkirjoittajan sanoja.

Jumalanpalvelukset
raamatun luvun tukena

Raamattua on hyvä pohdiskella yhdessä mui-
den kanssa. Porukassa lukeminen kannattaa, 
sillä moni vaikea Raamatun kohta saattaa 
avautua aivan uudella tavalla juuri porukassa 
luettuna. Kieksi kertoo kokevansa mahtavana 
juuri sen, kuinka Raamattu puhuttelee erilaisia 
ihmisiä eri elämäntilanteissa aina uudelleen 
ja uudelleen. 

r itva Elder kertoo raamatun olevan 
hänelle kompassi ja elämän oh-
jekirja. Hän lukee joko suomen- 

tai englanninkielistä Isoa Kirjaa yleen-
sä joka ilta tunnin tai kaksi ennen nuk-
kumaan menoa.

Kanadasta takaisin juurilleen, Tuiraan 
muuttanut Elder on lukenut Raamattua 
reilut kaksikymmentä vuotta.

– Mitä enemmän Raamattua lukee, 
sitä enemmän siitä löytää. Raamattu 
on elävä kirja, Elder toteaa. Raamattu 
kiinnostaa häntä myös kirjan historial-
lisuuden takia.

– Olisin halunnut elää silloin kun Jee-
sus eli, Elder naurahtaa.

Elder varttui Tuiran kirkon naapurissa 
kuunnellen jumalanpalveluksien ulos asti 
kantautuvien virsien veisuutta. Raamatun 
tarinat tulivat jo silloin tutuiksi hänelle. 
Vaikuttavimpana tarinana hän piti tuol-
loin pääsiäisen kärsimysnäytelmää.

– Olisin halunnut auttaa Jeesusta ristin 
kantamisessa. Lapsena Jeesus oli minulle 
hyvä ihminen, joka välitti lapsista. Vasta 
uskoon tullessani ymmärsin täysin ku-
ka Jeesus oikeastaan on, Elder kertoo. 
Uskoon tulemisen jälkeen hän ryhtyi 
lukemaan Raamattua päivittäin.

Elder kävi jo Kanadassa asuessaan 

M U M M o N  a N ta M a  k i r J a   o N  a U e N N U t  M o N e e N  k e r ta a N  J a  S U U N ta a N

raamattupiirissä voi pohtia hankaliakin asioita

– On rohkaisevaa kuulla myös miten muut ovat 
Raamatun kokeneet ja minkälaista voimaa he 
ovat sieltä saaneet.

Oulussa toimii monen ikäisille ja erilaisille 
ryhmille kymmeniä erilaisia raamattupiirejä. 
Lisätietoja niistä saa omasta seurakunnasta.

Tänä syksynä Oulussa ovat alkaneet ALFA-
kurssit, joita Kimmo Kieksi on ollut suunnit-
telemassa ja toteuttamassa yhdessä vapaaeh-
toisten kanssa. 

– ALFA-kurssi on noin kymmenen viikon 
käytännön johdantokurssi kristilliseen uskoon, 
ja se on suunniteltu ennen kaikkea niille, jotka 
eivät yleensä käy kirkossa ja niille etsijöille, jotka 
ovat kiinnostuneet kristillisestä uskosta. 

Pappi on myös oiva keskustelukumppani, 
ja esimerkiksi jumalanpalveluksen jälkeen voi 
hänen kanssaan pohdiskella Raamatusta nou-
sevia kysymyksiä.

– Jumalanpalvelukset ovat merkittäviä ti-
laisuuksia siinäkin mielessä, että ne toimivat 
hyvänä tukena omalle Raamatun lukemisel-
le. Erityisesti saarnan tehtävänä on selittää 
kunkin kirkkovuoden pyhäpäivän mukaista 
evankeliumitekstiä. 

Kieksi muistuttaa myös nettipapin ole-
massaolosta. Pohdintoja voi lähettää tietysti 
myös kaikille papeille henkilökohtaisesti säh-
köpostin välityksellä tai tulla keskustelemaan 
kasvotusten. 

HaNNa karkkoNeN

raamattua on hyvä lukea
säännöllisesti

raamattuun kannattaa kimmo kieksin mukaan tutustua aluksi vaikkapa evankeliumien 
kohdalta tai psalmiteksteistä. Myös selitysteokset toimivat hyvänä apuna.

kallio, johon voi luottaa 
läpi elämän

raamattupiireissä, joita järjestettiin seu-
rakunnan tilojen lisäksi hänen ystäviensä 
luona. Ouluun palattuaan Ritva on käy-
nyt Ison Kirjan illoissa ja naisten raamat-
tupiirissä, mutta muukin seurakunnan 
toiminta on hänelle tuttua.

– Raamattupiireissä on kiinnostavaa 
kuulla, mitä ihmisillä on sydämellään, 
Elder sanoo. Samalla oppii tuntemaan 
muita seurakuntalaisia.

Elderin puheessa vilahtelee tuon tuos-
ta lainauksia Raamatusta. Hän kertoo 
muistavansa monia Raamatun lauseita 
ulkoa, mutta ei muista mistä kohtaa 
Raamattua ne ovat.

– En ole koskaan ollut matematiikassa 
hyvä. Numeroiden kanssa on minulla 
aina ongelmia, Elder nauraa.

Hänelle tärkeimpien raamatunlauseiden 
kohdat tulevat kuitenkin ulkomuistista. 
Ne löytyvät Johanneksen evankeliumista. 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakasta-
nut, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 
Joh. 3:16.

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 
minun kauttani.” Joh. 14:6.

eMilia kotaNeN

elderin amerikasta hankkima kuvaraamattu ei ole kevyttä luettavaa.
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Hailuoto

5.–12.10.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(arMaS MaaSalo 1913, HilJa HaaHti 1899. 
virSikirJaaN 1938.)

Yrittäjä Tapio Pieskä Muoniosta pitää mahdottoman hyvänä 
virttä 548: Tule kanssani Herra Jeesus.

-Voiko Jumala olla lähempänä?  Tästä virrestä tulee sellai-
nen olo kuin porisisi kaverille. Virsi on aina ollut suosikkini. 
Sitä paitsi sen sävellaji on sellainen, että sitä pystyvät miehet-
kin laulamaan. Usein  naiset omivat virret, kun ne menevät niin 
korkealle ettei miesäänellä ole sinne saakka asiaa.

Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule il-
loin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö, tule vielä kun 
joutuu yö.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

To 5.10. klo 9 aamu-
kahvila Luukulla.
To 5.10. Saarenkar-
tanon hartaus klo 
14.30. 
To 5.10. kirkkokuoro 
klo 18.30.
La 7.10. siikamarkkinalounas kirkolla 
klo 11 - 16. Rössypotut 5 euroa, kahvi ja 
pannari 2 euroa lähetystyön hyväksi. 
Messu su 8.10. klo 10.
Rauhan Yhdistyksen seurat su 8.10. 
klo 14.30 Alpo ja Irma Rekisellä. Timo 
Jurvelin.
Ti 10.10. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 11.10. klo 9.30 päiväkerho ja klo 
14.45 Saaren Sirkut.
To 12.10. klo 9.30 perhekerho ja klo 
18.30 kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 15.10. klo 10.
Kuollut: Kaarlo Johannes Parrila, 96 v.

Messu kirkossa su 
8.10. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
hiippakunnan lähetys-
pastori Matti Laurila, 
kanttorina Niemelä, 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu. 
Lähetyspyhä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit lähetystyön 
hyväksi ja seurakunnan lähetyspyhän 
lähetystilaisuus srk-keskuksessa. Hpk:n 
lähetyssihteeri puhuu aiheesta Matti 
Laurila Terveyttä kaikille.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 5.10. klo 13, 
Jokivarren vanhustentalolla ma 9.10. 
klo 13 sekä Kellon srk-kodissa ke 11.10. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 5.10. klo 19.30. Huom. 
aika! Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 5.10. klo 17. 
Lähetysilta Antti ja Kirsti Holmalla, 
Verkkomäentie 8, ti 10.10. klo 18.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 11.10. klo 18.30 
(Jaakob 1. luku).
Juttukahvila Martinniemen srk-kodissa 
to 12.10. klo 13-14.30. Juttukahvilassa 
on alussa hartaushetki, jonka jälkeen 
kahvit ja vapaata keskustelua. Tervey-
denhoitaja mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon  ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Lähetysväen vierailu Oulun lähetysso-
pessa to 12.10. Lähtö klo 12. Ilmoittaudu 
läh.siht. Ylimaulalle, p. 040 501 4764. 
Sen jälkeen talkoot lähetystoimistolla 
klo 14.30 alkaen.
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.
Perhekerhot Kirkonkylän vanhalla 
srk-kodilla, Kirkkotie 10 B, tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 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.) Antti ja Kirsti 
Holmalla, Verkkomäentie 8, ti 10.10. 
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 tors-
taisin 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 Wirkkulassa 
tiistaisin klo 18.
Kellonkartano: talkoopäivät 6.-7.10. 
alkaen klo 10.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raamat-
tuluokka Jokelalla pe 6.10. klo 18.30, 
seurat ry:llä su 8.10. klo 17, Matti 
Kinnunen, Kalevi Teppola, lauluseurat 
Ulla ja Jukka Holmalla (Ukontie 5) 
ke 11.10. klo 18.30, eläkepiiri srk-
keskuksen monitoimisalissa ti 10.10. 
klo 13, Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 6.10. klo 17, 
myyjäisompeluseurat ry:llä 6.10. klo 
18.30, seurat ry:llä su 8.10. klo 13, Päiviö 
Karttunen, Jari Hintsala, päiväkerho ry:
llä tänään to 5.10., ke 11.10. ja to 12.10. 
klo 17.30-19. Kello: ompeluseurat ry:
llä pe 6.10. klo 18.30, seurat ry:llä su 
8.10. klo 17, SRK:n lähetyspuhujat 
Risto Laurila, Ali Viinikka.
Kuolleet: Erkki Olavi Manninen 82 v., 
Katri Annikki Liimatainen 81 v., Toivo 
Helmeri Kurttila 74 v., Rikhard Voitto 
Loponen 43 v. 
Kastettu: Pauliina Mervi Maaria 
Myllymäki, Eetu Viljami Forss, Väinö 
Paavali Kanervala.

Messu su 8.10. klo 
10 kirkossa. Litur-
gi Markku Korpela, 
saarna Pekka Siljander, 
kantt. Jääskeläinen, 
kirkkokuoro avustaa. 
Uusheräyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. Kolehti Taina 
Taskilan työlle Etiopiaan Uusheräyksen 
kautta. Päiväseurat jumalanpalveluksen 
jälkeen. Puhujana Matti Rahja, Niilo 
Karjalainen ja Markku Korpela.
Merikosken laulun kuorokonsertti 
- Lohdutuksen säveliä su 8.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Vapaa 

pääsy, ohjelma 5 e.
Naisten piiri to 5.10. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Timo Juntunen.
Miesten piiri to 5.10. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Nuorten aikuisten kuoro pe 6.10. klo18 
kirkonkylän seurakuntakodilla. Uudet 
laulajat tervetulleita. Lisätiedot Eija 
Savolainen, p. 040 779 0337.
Versojen harjoitukset su 8.10. klo 17 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Lähetyshetki Oulunsalon srk-talolla su 
8.10. klo 16, vieraana Satyanand Samuel 
Intiasta ja Juha Auvinen Radiolähetys-
järjestö Sanansaattajat ry:stä. 
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
suljettu ti 10.10.
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 11.10. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.  Seurakuntapiiri to 12.10. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 11.10. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistaisin 
ja torstaisin klo 14-17 sekä lauantaisin 
klo 10-13. 
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 
16.30-17.15 kirkonkylän seurakuntako-
dissa ja perjantaisin klo 15-16 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
15.10. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE).
Varhaisnuorten kerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: maanantaisin 
klo 17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistai-
sin klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 
-vuotiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 Toimintakerho 8-11 -vuotiaille 
tytöille, perjantaisin klo 16-17.30 
Koirakerho 9-13 -vuotiaille. Vanha 
pappila: maanantaisin klo 16.30-17.45 
Toimintakerho 7-9 -vuotiaille tytöille, 
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. 
Varhaisnuorten syyslomaleiri ala-as-
teikäisille Vasamon leirikeskuksessa 
Ylikiimingissä 23.-25.10. Leirillä mm. 
ulkoilua ja askartelua, hyvää ruokaa, 
leikkiä, laulua ja hiljentymistä. Ilmoit-
tautuminen to 5.10. klo 14-17, p. 040 
779 0372. Leirin hinta 25 e.
Nuoret: Nuorten ilta to 5.10. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten syys-
konsertti Bass’n Helen (akustinen) 
pe 6.10. klo 19 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Isoskoulutuksiin 
ilmoittautuminen on syyskonsertissa. 
Nuorten lähetystiimi ke 11.10. klo 
18.30-20 Vanhassa pappilassa. Päivä-
pappila 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 5.10. 
klo 19 kotiseurat itäpuolella, Pirjo ja 
Sauli Koskelolla, Mesikämmenentie 
17. Pe 6.10 klo 19 nuortenilta ry:llä. 
Pe 6.10. klo 18 raamattuluokka ala-
aste Juha Pulkkisella, Eeronpolku 5, 
Yläaste Harri Tahkolalla, Paiturintie 10. 
Su 8.10. klo 12 Pyhäkoulut ry:llä, Pai-
turinalueella, Saara ja Olli Hintsalalla, 
Kokkokankaalla Hintsalalla, Voipolku 
7, klo 17 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe  6.10.  klo 
19 lauluseurat Harri Äijälällä. La 7.10. 
klo 19  raamattuluokka ry:llä. Su  8.10.  

klo 12  pyhäkoulut Määtällä ja Korho-
sella. Su  8.10. klo 16 seurat ry:llä.
Kastetut: Eeli Aleksanteri Karppelin, 
Kalle Mikael Pekkala, Siiri Eeva Hannele 
Moilanen, Aapo Sakarias Heikkilä, Jussi 
Kaarlo Olavi Erkoma, Juuso Johannes 
Määtänniemi, Aatu Oskari Hyvönen, 
Siiri Beata Aurora Vuoti, Kiia Peppiina 
Perttula.
Vihitty: Jani Olavi Paakkonen ja Jenni 
Sylvia Rova.
Kuollut: Valto Eerik Huhmo, 80 v. Ahti 
Ilmari Karvonen, 70 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu kirkossa su 8.10. 
klo 10, Pauli Nieme-
lä, Eeva Mertaniemi. 
Jarkko Metsänheimo, 
kirkkokuoro. Kolehti 
Suomen Pipliaseuran 
Raamattulähetystyö-
hön Thaimaassa. Messun päätyttyä  
kirkkokahvit  ja diakoniatyöntekijä 
Asta Leinosen lähtöjuhla seurakunta-
keskuksessa. Kuljetuspyynnöt Jäälistä 
kirkkoherranvirastoon p.8161003 
perjantaihin klo 13 mennessä.
Sanajumalanpalvelus  su 8.10. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla, Pauli Niemelä, 
Jarkko Metsänheimo.
Iltakirkko (HPE) pe 6.10. klo 18 
kirkossa, Miia Seppänen, nuorten 
lauluryhmä.
Kirkkokuoro to 5.10. klo 18.30 kir-
kossa.
Rukouspiiri to 5.10. klo 18.30  Lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
To 5.10. Vanhustenhoito nyt -aiheesta 
päättäjille, omaisille, hoitajille ja kaikille 
asiasta kiinnostuneille puhuu klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa so-
siaalineuvos Marja-Leena Kärkkäinen 
Oulun lääninhallituksesta,  Miten käy 
vanhuksen Kiimingissä? aiheena  van-
hustyönjohtaja Päivi Laukkasella.
Tilaisuutta varten on sävelletty ja 
sanoitettu  uutta aiheeseen liittyvää 
musiikkia. Musiikista vastaa kanttori 
Jarkko Metsänheimo. Noora Kontio 
3v., laulaa.
Iltahartaus kappalainen Markku Pa-
losaari. Kahvit.
Pe 6.10. yhteislaulu tilaisuus klo 13 
seurakuntakeskuksessa, laulattamassa 
Jouni Kokkoniemi ja Iikka Hernberg.
Hiippakunnan lähetysseminaari la 
7.10. klo 9.30-16 Kaakkurin Pyhän 
Andreaan kirkossa. Heiltä meille eli 
mitä opittavaa meillä on etelän kirkoilta. 
Tarkoitettu lähetysvastuun kantajille 
ja muille kiinnostuneille. Ilmoittaudu 
mahdollisemman pian lähetyssihteeri 
Ylimaulalle, puh. 040 501 4764.
Ystäväpiiri Huttukylän nuorisoseuralla 
to12.10. klo 14- 15.30. Kuljetuspyynnöt 
Erja Haholle, p. 0400 775164.
Rauhan sanan seurat su 8.10. klo 15 
Montin-salissa, Esko Leinonen.
Diakoniapiiri Jäälin seurakuntakodilla 
9.10. klo 12.30-14 kranssin valmis-
tusta, ota oma materiaali luonnosta 
mukaan!
Diakoniapiiri ma 9.10. klo 18-20 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 10.10. 
klo 13 Montin-salissa.
Äänenkäytön peruskurssi  (kolmas 
kerta) ke 11.10. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa, kouluttajana Tuomo 
Nikkola.
Keskiviikkona 11.10. seurakunnan 
toimistot kiinni työntekijöiden virkis-
tyspäivän vuoksi. Kiireellisissä tapauk-
sissa ota yhteyttä kappalainen Markku 
Palosaareen, p. 040 861 1784.
Viikkohartaus Jaarankartanossa 
to12.10. klo 14, Markku Palosaari.
Eu-ruokaa tulee Kiiminkiin Vanhan 
koulun tiloihin ( Lähimmäisentupa) to 
12.10. iltapäivällä. Tarkempi kellonaika 
seuraavassa lehdessä.
Seurakunnan lähetyspyhä 15.10. Lähe-
tystilaisuus teemalla Terveyttä kaikille 
Montinsalissa messun ja kirkkokahvien 
jälkeen. Vieraana hpk:n lähetyssihteeri 
Matti Laurila.
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. 
8161003.
Perheretki Syötteelle ti 24.10. Retken 
hinta 20 euroa yli 12-vuotiailta, 15 
euroa 4-12-vuotiailta ja alle 4-vuo-
tiaille ilmainen. Kysy ohjelmasta ja 
ilmoittaudu 15.10. mennessä Saija 
Kivelälle, p. 040 560 9678.
Kiimingin seurakunnan avoinna 
olevia virkoja www.evl.fi/srk/kiimin-
ki/linkit ja lomakkeet.
Pizzaa ja parisuhdetta pe 20.10. 
Montin-salissa. (pizzabuffet)  Mukana 
Aino ja Heikki Kaikkonen. Lastenhoito 
Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 13.10. 
mennessä perhetyöntekijä Saija Kive-
lälle p. 040 5609678.
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö:.
Nuorten ilta to 5.10. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodissa.
Iltakirkon jälkeen yökahvila seurakun-
takeskuksessa pe 6.10.klo 19-23.
Avoimet ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin 
Huttukylän nuorisoseuralla keskiviik-
koisin klo 17-20.
Tyttöjen juttu tiistaisin klo 18-20 
Suvelassa. Ryhmä on tarkoitettu 8-
luokkalaisille ja sitä vanhemmille. 
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. 
Virtaa välillämme parisuhdekurssille 
etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. Jos 
olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään p. 
040-5609678.
Uutta: Seurakuntavaalien ehdokaslis-
tat srk:n kotisivulla viikko-ohjelman 
alla.
Rauhanyhdistys: Sisarpiirin leiri 7.-
8.10. Suvelassa.
Alueellinen nuorten lauluilta la 7.10. 
klo 18 rauhanyhdistyksellä. Illan  juon-
taja Lauri-Kalle Kallunki. Pyhäkoulut su 
8.10. klo 12. Alakylässä Peltokorvella ja 
Kaistolla, Huttukylässä Ollilalla, Jäälin 
pyhäkoulut rauhanyhdistyksellä,  Kir-
konkylässä Pöysköllä ja kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Käkelällä.
Seurat su 8.10. klo 17 rauhanyh-
distyksellä, Kauko Säkkinen, Ilkka 
Alakärppä.
Vihitty: Eero Antero Pätsi ja Sirpa 
Birgitta Pajasto.
Kastettu: Saaga Helena Illikainen, 
Johanna Helmi Sofia Alasiurua, Oosa 
Maaria Laurila, Samuli Hermanni 
Haapakari, Nea Josefiina Varanka, 
Lyydia Helmiina Ervasti.

Hartaus to 5.10. klo 
14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Kuoroharjoitukset: 
To 5.10. Tähdet klo 16 
srk-talolla ja kirkko-
laulajat klo 18 Tupoksen Vanamossa! 
Uusia laulajia kaivataan.
Messu su 8.10. klo 10 kirkossa. Seura-
kunnan lähetyspyhä, jossa vietämme 
myös vanhusten kirkkopyhää. Liturgia 
ja saarna Aino  Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Avustajina kirkkolaulajat, 
lähetys- ja muuta seurakuntaväkeä. Vir-
ret: 424:1-2, 126, 415, 424:3, 428:1, 452, 
575:3-4. Kolehti lähetystyölle. Messun 
jälkeen lähetysväki tarjoaa kirkkokah-
vit. Omaisia ja naapureita innostetaan 
kirkkokyydin tarjoamiseen.
Pyhäkoulut su 8.10. Koti-Pietilässä ja  
ti 10.10. Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Kiitos- ja rukouslauluja su 8.10. klo 
17 seurakuntatalolla.
Niittypirtinkerho ti 10.10. klo 13. 
Mukana Sinikka.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
suljettu ti 10.10. Rovastikunnallisen 
koulutuspäivän vuoksi.
Seurakuntakerho ke 11.10. klo 12 
srk-talolla. Markku Niku näyttää kuvia 
Nepalista ja Intiasta.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 11.10. klo 18 lähetysvintillä. 
Luemme Johanneksen evankeliumia. 
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Lumijoki

Piirin vetäjänä toimii Pepi Sihvonen.
EU-ruokakassien jako ke 11.10. klo 
12-18 nuorisoseuralla (kelt.talo) 
Krankantie 1. Liminkalaisille vähäva-
raisille ja lapsiperheille. Seurakunta, 
MLL ja SPR.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Limingan ja Lumijoen seurakuntien 
miesten retki Rantsilaan to 12.10. 
Hinta 10 e (sisältää linja-autokulje-
tuksen ja iltapalan). Ilmoittautuminen 
viimeistään ma 9.10. seurakuntien 
kirkkoherranvirastoihin. Puh. Liminka 
562 1220, Lumijoki 387 172. Lähtö: klo 
16.45 Lumijoen seurakuntatalolta, klo 
17 Limingan seurakuntatalolta. Paluu 
Liminkaan klo 21 ja Lumijoella klo 
21.15. Tutustumme Kylmäsen uuteen 
myymälään, kuullaan Rantsilan histo-
riasta ja kirkosta sekä syödään iltapalaa 
Wilppolan maatilalla. Retken vetäjinä 
Markku Korhonen, p. 044 562 1223 ja 
Markku Tölli, p. 045 630 6073.
Rovastikunnallinen läheisensä menet-
täneiden päivä la 14.10. klo 10-15 Uta-
järvellä. Mukana johtava sairaalapastori 
Seppo Viljamaa luennoi aiheesta Surun 
erilaiset kasvot. Ilm. 5.10. mennessä, p. 
5621 226. Linja-autokyyti.
Huom! Tupoksen diakoniatoimisto 
avattu. Diakonissojen vastaanottoajat 
muuttuneet. Ajanvaraus varmimmin 
kirkonkylällä Sinikka Ilmonen ke ja pe 
klo 9-10, p. 5621 226 tai 044 7521 266. 
Tupoksen Vanamossa Maisa Hautamäki 
ma ja to, p. 044 7521 227.
Tulossa: Eläkeläisten retki ke 18.10. 
Ouluun Caritaskotiin ja Kaakkurin seu-
rakuntakeskukseen. Poiketaan Citymar-
ketissa. Ilm. 13.10. mennessä Sinikalle, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226. Hinta 17 
euroa, seurakuntakerholaiset ilmaiseksi 
(sis. matkan ja ruokailun). Lähtö klo 
10.45, paluu noin klo 16.30.
Huom! korjaa: LC:n uudessa vihreässä 
luettelossa Limingan seurakunnan 
kohdalla oleva Sinikka Ilmosen mat-
kapuhelin ei ole 040 5573 576 vaan 
044 7521 226.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä 
maanantaisin klo 12-14. Tervetuloa 
kaikenikäiset tutustumaan toimin-
taamme!
Päiväkerhotyö: Kirkonkylän ja Alatem-
meksen päiväkerholaisten vanhempai-
nilta ke 11.10. klo 18 seurakuntatalolla. 
Tupoksen päiväkerholaisten vanhem-
painilta to 12.10. klo 18 Vanamossa.
Perhekerhot: Kirkonkylän perhekerho 
ti 10.10. seurakuntatalossa. Vaihtopöytä, 
tuo tullessas, vie mennessäs- hyväkun-
toisia lasten vaatteita tai leluja. Ke 11.10. 
klo 9.30-11 Tupoksen Vanamossa. 
Vieraana kirjastotoimenjohtaja Outi 
Härmä.
Nuoret: Pe 6.10. Bass`n Helen konsertoi 
Kempeleessä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa klo 19. Jos haluaisit 
lähteä, mutta ei ole kyytiä tai voisit ottaa 
kyytiläisiä, niin soita Kirsille, p. 044 
7521 225. Järjestetään kimppakyydit 
ja lähdetään yhdessä! Nuoriso-ohjaaja 
päivystää toimistolla tiistaisin  klo 15-
16.30. Tuu poriseen!
Avoimet ovet Tupoksen uudessa 
toimitilassa Vanamossa aina keski-
viikkoisin klo 17-19. Vanhat isoset! 
Kokoonnumme torstaina 12.10. klo 
16.30-18 Tupoksen Vanamossa. Huom! 
Viikko 41 on väkivallaton viikko, jonka 
otsikko on tänä vuonna Älä vaikene! 
Teema näkyy kaikkialla nuorisotyössä. 
Toivomme että aiheesta puhutaan 
myös kotona.
Partio: Markku Korhonen vapaalla 
6.-9.10. Havaskävely la 7.10. Limingan 
ympäristössä. Tarkemmat ohjeet tulos-
sa. Vetäjänä Eero “Eppu” Lumme, p. 040 
579 8526. Su 8.10. Kirkkopalvelussa 
Karhut. Ke 11.10. Mafeking 2./06-07 
klo 18-20.30 Kotikololla. Mukaan 
samat varusteet kuin edelliselläkin 
kerralla. To 12.10. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Markku 
Korhonen vapaalla 13.-14.10. 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. Tervetuloa talkoisiin! 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen etu-
käteen Jukka Raitio, p. 040 736 0411 
tai Seppo Pietilä, p. 050 528 6438.  
Karttoja talkoopaikalle löytyy Kotikolon 
eteisestä. Uusia jäseniä otetaan vastaan 

partiotoimintaan lokakuun loppuun 
asti. Partiotoimisto/ Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 tai 
044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 6.10. klo 18.30 
raamattuluokka ry:llä (7-8). La 7.10. 
klo 18.30  raamattuluokka ry:llä (5-6). 
Su 8.10. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 10.10. klo 12 ry:llä.
Vihitty: Jouko Olavi Pitkänen ja Anne 
Kristiina Tuunanen.
Kastettu: Olivia Elsa Heiskari, Kiia 
Kamilla Ilmarinen, Mariella Minttu 
Katariina Lahdenperä, Kia Pinja 
Minerva Mikkonen ja Reetta Veera 
Helinä Pahnila.

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

To 5.10. klo 10 per-
hekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella.
Pe  6.10. klo 17 (Huom.
aika!) varhaisnuortenilta kerhohuo-
neella. Tänään ei ole nuorteniltaa, 
nuoret tekevät retken Kempeleen 
Kokkokankaalle Bass´n Helen-kon-
serttiin. Lähtö Kotikokin edestä klo 
18.30. Lisätietoja Antti Härköseltä, p.  
044 026 0809.
Su 8.10. klo 10 sananjumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, vanhustenviikkoon 
liittyvän jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntatalossa,  kolehti: 
nimikkolähetti Soilin työn tukemiseen. 
Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys viras-
toon perjantaihin klo 14 mennessä, p. 
387 172.
Ma 9.10. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talolla (pienten ryhmä). Klo 17.30 lähe-
tysilta vanhustentalon kerhohuoneessa. 
Kahvittelua, lähetysaiheista ohjelmaa, 
lopuksi viestiarvonta. Lähetysilta on 
jatkossa kahdesti kuussa. Kaikki tulot 
Soilin työn tukemiseeen. Tänään ovat 
mukana Liisa ja Ben Kingma.
Ti 10.10. klo 10-11.30 (Huom. piden-
tynyt aika!) päiväkerho 3-vuotiaille  ja  
klo 12.30-14.30 päiväkerho 4-vuotiaille 
kerhohuoneella. 
Ke 11.10. Klo 10 päiväkerho 5-vuo-
tiaille  kerhohuoneessa. Klo 12 keski-
päiväkerho srk-talolla, Mark 7:5-13.  
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. 
Klo 14 kokkikerho kerhohuoneella. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset  
srk-talolla.
To 12.10. klo 10 perhekerho srk-ta-
lossa (isojen ryhmä). Klo 14 hartaus 
Alatemmeksen vanhainkodilla.  Klo 14 
kokkikerho kerhohuoneella.
Lumijoen ja Limingan miesten retki 
Rantsilaan torstaina 12.10. Lähtö 
Lumijoen srk-talolta klo 16.45. Tutus-
tutaan Kylmäsen uuteen myymälään, 
kuullaan Rantsilan historiasta ja kir-
kosta sekä syödään iltapalaa Wilppolan 
maatilalla. Takaisin Lumijoelle tullaan 
pian klo 21 jälkeen.  Retken hinta 10 
euroa (maksetaan matkalla).  Ilmoittau-
du retkelle soittamalla viimeistään ma 
9.10. virastoon, p. 387 172 tai Markulle, 
p. 045 630 6073. 
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.
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse, p. 387 512 / 045 
638 1973. Etsimme vapaaehtoisia 
ensi vuonna toteutettavaan Virtaa 
välillämme-parisuhdeprojektiin. 
Tulisitko avuksemme? Soittele Marjolle 
ja kysele lisää, p. 045 638 1973. Katso 
myös www.evl.fi/virtaa.
Hiljattain läheisensä menettäneiden 
päivä Utajärven seurakuntatalolla La 
14.10. klo 10-15 Surun erilaiset kasvot.  
Joht.sairaalapastori Seppo Viljamaa. 
Linja-autokyyti. Ilmoittautuminen 
ma 9.10 mennessä Marjolle diakonia-
toimistoon, p. 045 638 1973.
Partiokämppätalkoita: Uusi kämppä 
on nousemassa  Hirvinevan tienoille 
(n. 25 km Lumijoelta), talkooapua 
tarvitaan! Talkoita tiistai-iltaisin klo 
18 alkaen. Lähde mukaan. Ota yhteys 
Markkuun tai Seppo Pietilään.
Tulossa: Nuortenleiri 13.-15.10. Hau-
kiputaan Kellonkartanossa. Alkaa Pe 
klo 20 ja päättyy su klo 13. Raamiksia, 
musiikkia, videotykitystä, pelejä, sauno-

mista 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 6.10 klo 19 Lake-
uden nuortenilta Kempeleen ry:llä  ja 
raamattuluokka klo 19 Juha Klaavolla.  
Su 8.10 klo 13 seurakuntapäivä ry:llä 
Pentti Päkkilä alustus uskossa valvo-
minen. Ma 9.10 klo 19 sisarpiiri ry:
llä. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 
I ti 10.10 II ke 11.10 III to 12.10. To 
12.10 klo 13 varttuneidenkerho E&A 
Viinikalla.
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
Kastettu: Valde Aapeli Alakärppä.

Muhos

Oulunsalo

Su 8.10. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Kyllönen, 
saarna Pekkala, kantto-
ri Irjala. Syöpäosaston 
kirkkopyhä, kolehti 
Muhoksen syöpäosas-
tolle hengellisen toi-
minnan tukemiseen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja juhla srk-talossa.
Ti 10.10. taloustoimisto ja kirkkoher-
ranvirasto suljettu. Klo 12 Sanginjoen 
seurakuntapiiri Ritva Honkarinnalla, 
Heikkinen. Klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiiri rukoushuoneella, Kyllönen. 
Klo 14 hartaus Muhoksen palveluko-
dissa, Heikkinen. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Kyllönen.
Ke 11.10. klo 18 Yhdessä elämään 
- vanhempainilta Koivu ja tähti -
kulttuurikeskuksessa.
To 12.10. klo 19 lähetysilta Iida ja Erkki 
Yliojalla, Ratatie 30, Heikkinen.
Ke 11.10 klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen. Klo 14 hartaus 
Toivola-kodissa, Kyllönen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
To 12.10. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen.
La 14.10. rovastikunnallinen hiljattain 
läheisensä menettäneiden päivä Uta-
järven srk-talossa klo 10-15. Mukana 
sairaalateologi Seppo Viljamaa. Linja-
autokyyditys, päivä on maksuton. Tied. 
ja ilm. 9.10. mennessä Leena Leskelä, 
p. 040 547 0785. 
Kuorot: Ke 11.10. 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: La 7.10. klo 
10-13 kerhonohjaajakoulutus srk-talon 
alakerrassa. Aiheena musiikki, hartaus 
ja askartelunohjaus. Nuorisotyön-
ohjaajat Tuula Väänänen, p. 040 524 
6534 ja Rainer Väänänen, p. 040 585 
1057. Ke 11.10. klo 18 Yhdessä elämään 
- vanhempainilta Koivu ja Tähti -
kulttuurikeskuksessa. Vanhemmilta 
vanhemmille, vanhempien kielellä, 
luennoijana Anne Eskelinen. Yhdessä 
elämään - yhteistyö on käynnistetty 
Laukaassa v. 1995 kotien ja koulujen 
kasvatustyön tukemiseksi. Toiminnassa 
tehostetaan kaikkien lasten elinympäris-
tössä vaikuttavien tahojen yhteistyötä. 
Lisätietoja www.yhdessaelamaan.fi
Lähetystyö: Opettajien Lähetysliiton 
vuosikalenterit 2007 lähetyssihteeriltä, 
p. 040 562 9131.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuruko-
us maanantaisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 10.10. klo 12, Kyllönen.
Rauhanyhdistys: Pe 6.10. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
Su 8.10. klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä. 
Ma 9.10. klo 18 päiväkerho. Ke 11.10. 
klo 10 perhekerho. Pe 13.10. klo 18 
miesten toimintailta ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 6.10. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 
ompeluseurat. 6.-8.10. yläasteikäisten 
leiri Rokualla. La 7.10. klo 11-12.30 
päiväkerho. Su 8.10. klo 12 pyhäkoulut 
T. Parviaisella ja S. Parviaisella. 
Vihitty: Mikko Jaakko Pinoniemi ja 
Susan Mirjam Metsälä, Alpo Samuli 
Hanhela (Ylikiiminki evl)  ja Ulla-

Maija Ervasti. 
Kastettu: Jasper Mikael Mikkonen, 
Rasmus Petteri Pekkala, Mikael Juhana 
Törmänen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Vanhemman väen 
juhla seurakuntata-
lolla to 5.10. klo 12. 
ks: erill. ilmoitus Ou-
lunsalo -lehdestä.
Messu kirkossa su 
8.10. klo 10, Vesa Ää-
relä. Vanhemman väen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Pyhäkoulut su 8.10. klo 12, seurakunta-
talolla, Minttukujalla ja Salonpäässä.
Lähetyshetki seurakuntatalolla su 8.10. 
klo 16, kahvitarjoilu. Radiolähetysjärjes-
tö Sanansaattajat ry:n intialainen vieras 
Satyanand Samuel ja Juha Auvinen.
Herättäjäseurat pappilassa su 8.10. 
klo 18.30.
Aamukirkko seurakuntasalissa ke 
11.10. klo 10.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
11.10. klo 13.30.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
12.10. klo 11, Lahja Rautiola.
Tilkkutäkkilauluilta pe 13.10.klo 18.30, 
Aniaksella Kerppukuja 1.
Messu kirkossa su 15.10. klo 10, Pekka 
Kinnunen.
Kastettu: Minttu Jenna Johanna 
Ahvenlampi, Jemina Nella Tuulikki 
Heinonen, Mikko Kasperi Hietala, Jenna 
Susanna Kokkonen, Elmiina Aurora 
Virpi, Juhana Antinpoika Kanniainen, 
Aleksi Johannes Laurinpoika Kälkäjä, 
Julia Anni Kristiina Vatka.
Salonpään ry: Lauluseurat to 5.10. 
klo 18.30 Tervaniemellä, Varjakantie 
54. Raamattul. la 7.10. klo 18 J. Ilolalla 
10-12 v, raamattul. klo 19.30 13-15v 
Immosella. Seurat ry:llä su 8.10. Osmo 
Alamäki, Pentti Kinnunen. Lauluseurat 
ja opistomyyjäiset to 12.10. klo 18.30 
rauhanyhdistyksellä.
Oulunsalon kk:n ry:  To 5.10. klo 18.30 
sisarpiiri, ry, aiheena Varjakan saha. La 
7.10. klo 11 Raahen ry:n myyjäiset, ry. 
Su 8.10. klo 13 rippikouluun menevien  
ja heidän vanhempiensa tilaisuus, ry, 
Aarno Sassi, klo 17 seurat, ry, Erkki 
Piri, Matti Lääkkö.  
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.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalve-
lus seurakuntakodissa su 
8.10. klo 10, Holmström, 
Kukkurainen, Jaakkola, 
kirkkokuoro. Vanhusten 
kirkkopyhä, kirkkokah-
vit. Muistakaa mahdollisuus käyttää 
taksia kirkkokyyditykseen, edestakaisen 
matkan hinta 3 e.
Pyhäkoulu Suojalinnan kerhotilassa 
su 8.10. klo 12.
Urkumatinea  Hannele Puhakka, urut  
seurakuntakodissa su 8.10. klo 16.
Virsi-ilta Kosamolla Nurmelassa to 
12.10. klo 19.
Perhekerho seurakuntakodissa to 5.10. 
ja ti 10.10. klo 10-13.
Rippikoulun 1. talvitunnit lauantaisin 
klo 10-13.30  srk-talolla: A+B-ryhmä 
7.10., C+D-ryhmä 14.10., E-ryhmä 
28.10., Muut-ryhmä 11.11.
Kuorot: Kirkkokuoro to 5.10. klo 18 ja 
to 12.10. klo 18. lapsikuoro to 5.10. klo 
17 ja to 12.10. klo 17,  Vox Margarita 
ke 11.10. klo 18.  Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 11.10. klo 13 ja Sarakylän 
kappelikuoro ke 11.10. klo 18.30.
Lähetystalkooilta Lakarin koululla ma 
9.10. klo 18, vieraana Marja ja Jukka 
Repo Kansanlähetyksestä.
Iin rovastikunnan diakoniapäivä 
Taivalkoskella la 14.10. Päivän aiheena 
ikääntyvien yksinäisyys. Diakoniapäi-
vään kutsutaan lähimmäispalvelu-
työntekijöitä sekä muita diakoniatyön 
vapaaehtoisia. Kyyti järjestetään. Ilmoit-
tautuminen  kirkkoherranvirastoon, 
p.  882 3100.

Uutta vapaaehtoistyötä! Tule kuu-
lemaan ja porisemaan Mummon 
kammari-ideasta pe 13.10. klo 11.30 
seurakuntakotiin. Mukana diakonia-
työntekijät ja Leena Pesälä. 
Kipuryhmä Hilturannassa pe 6.10. 
klo 17. Teema: Vertaistuesta voimaa! 
Voiko kipua mitata? Vieraanamme 
kipupotilaiden vertaistukiryhmäläisiä 
Oulusta, sekä Raija  Korhonen OYS:n 
kipuklinikalta. Voimme rentoutua sau-
noen ja makkaraa paistaen, muista 
ottaa pyyhkeet ja makkarat mukaan. 
Nautimme kahvitarjoilusta ja pidäm-
me nyyttiarpajaiset. Iltahartaus Perttu 
Kyllönen. Autolla liikkuvat, ajakaapa 
klo.16.30 seurakuntakodin kautta, jotta 
jalkamiehetkin saisivat kyydin.
Rauhanyhdistykset: Syysmyyjäiset 
Kurenalan ry:llä pe 6.10. klo 17. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 8.10. klo 17, T. 
Luokkanen ja A. Niskasaari. Sarakylä: 
Käsityöilta Mirja ja Juha Kuuselalla to 
5.10. klo 19. Lauluseurat Pasi Kumma-
lalla su 8.10. klo 19.
Kastettu: Kaarlo Miikael Hirvas-
niemi.
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
La 7.10. klo 10-14 syys-
markkinoilla lapsi-
kuorolla oma pöytä. 
Lapsikuorot esiintyvät 
markkinoilla.
Su 8.10. maa- ja koti-
talousnaisten ja maataloustuottajien 
kirkkopyhä, klo 10 messu, Lauriala ja 
Leinonen. Kolehti lähetystyölle. Messu 
on sadon kiitosjuhla. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus seurakuntatalossa, 
kahvitarjoilusta vastaavat Alikylän maa- 
ja kotitalousnaiset. Kahvi- ja arparaha 
nimikkolähettien työn tukemiseen.
Ke 11.10. klo 14.30 hartaus vuode-
osastolla. 
To 12.10. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
Kuorot: To 5.10. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 11.10 klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 12.10. klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12 perhe-
kerho Pallerot Nuppulassa ja klo 14-16 
Hovin varhaisnuoret joka toinen viikko 
(seuraavan kerran 9.10.) 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.
Tulossa: Pe 13.10. klo 18-22 nuorten 
takkailta seurakuntatalolla. 
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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, 
toimistosihteeriEija 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.
Seurakunta vuokraa Pulkkilan seura-
kuntatalon asunnon 4 h + k + sauna. 
Lisätietoja Tarmo Myllykoski p. 0207 
109 852.
Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoi-
mistot suljettu ma 9.10. työntekijöitten 
virkistyspäivän vuoksi.

kestilä
To 5.10. klo 11 alkaen 
vanhusten viikkoon 
liittyen seurakunta-
kerho seurakuntako-
dissa (huom. päivä), 
vanhus- ja vammais-
työnjohtaja Katri Korolainen luennoi 
aiheesta Toimintakyvyn ylläpitämisen 
mahdollisuudet ikääntyessä. Ruokailu 
klo 12.
Pe 6.10. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
La 7.10. klo 9 - 14 rippikoulua seu-
rakuntakodissa. Klo 9.30 - n.17 10-
vuotiaiden retki Ouluun.
Su 8.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 

pyhäntä
To 5.10. päiväkerho 
kh klo 11-13.30, ve-
teraanikuoro klo 12, 
kappelisrk:n työnte-
kijäin kokous,
lapsikuoro klo 17 ja 
kirkkokuoro klo 18 srk-talossa.
Pe 6.10. nuorten kuoro alkaa klo 17 
srk-talolla. Yläasteikäiset tervetuloa!
La 7.10. on 10-vuotiaiden retki Ouluun 
klo 9- n.17.30 Marja.
La 7.10. rippikoulun palvelupäivä 
klo 10 alkaen. Enna junailee kohteet. 
Sivukylät ent. tapaan.
Su 8.10. sanajumalanpalvelus kirkossa 
klo 12, Kärsämäen kirkkoherra Heikki 
Valkama ja Kinnunen. Kolehti SLS:n 
Senegalin nimikkolähetin Marketta 
Filpan työlle. SRK:n lähetysseurat 
srk-talossa klo 16, k. alempaa Ry:n 
palstalta.
Ma 9.10. seurakuntatoimisto suljettu, 
koska on Siikalatvan seurakunnan työn-
tekijöiden virkistyspäivä Kajaanissa. 
Ti 10.10. vanhustentalojen kerhohuo-
neissa lukupiirit klo 9 Kirkkotie ja klo 
11 Ukonoja.
Ke 11.10. perhekerho srk-talossa kh 
& sali klo 10-11.30, varttuneen väen 
kerho klo 12 ja sekakerho kh klo 15-
16.30 sekä kerho Tavastkengällä klo 
17.30-19.
To 12.10. virsihetki klo 10 Nestorissa, 
päiväkerho srkt:n kh klo 11-13.30 sekä 
kuorot srkt:
klo 12 veteraanikuoro, klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18 kirkkokuoro.
To 12.10. hartaus Kuurankukassa 
klo 14.
Pe 13.10. nuorten kuoro klo 17 srk-
talossa.
La 14.10. päivärippikoulu srk-talon 
kh klo 9-14.45, Sulo ja Marja.
Rauhanyhdistys: To 5.10. Ry:n päi-
väkerho klo 17.30 srk-talon kh. Su 
8.10. pyhäkoulut klo 11 M.Laurila, M 
Tuuli ja R Korsulainen. Su 8.10. SRK:n 
lähetysseurat srk-talossa klo 16, SRK:n 
puhujat ja kolehti SRK:n lähetystyölle.
Ti 10.10. Ry:n päiväkerho klo 17.30 
srk-talon kh.

kirkossa, Tuominen. Rippikoululaiset 
osallistuvat. Kolehti seurakunnan 
lähetystyölle.
Ma 9.10. seurakuntatoimisto suljettu, 
Siikalatvan seurakunnan työntekijöitten 
virkistyspäivän vuoksi.
Ti 10.10. klo 10.30 - 13 lasten päi-
väkerho ja klo 15.30 - 17 sekakerho 
(0-2 lk) kerhokodissa. Ei kirkkokuoron 
harjoituksia. Ke 11.10. klo 10 - 13 ys-
tävänkammari kerhokodissa. Klo 13 
mäläskänkylästen vierailu Pihlajistoon. 
Klo 15.30 - 17 Sudarikerho (3-6 lk) 
kerhokodissa, ohjaajina Hannamari ja 
Marjut. Klo 16 - 17.30 käsikellokuoro 
seurakuntakodissa.
Ke 11.10. klo 9 alkaen hautausmaan 
siivoustalkoot (sateen sattuessa varapv 
pe 13.10.), omia kärryjä ja haravoita mu-
kaan. Talkookahvit Ystävänkammarissa 
kerhokodissa klo 10 jälkeen.
Tulossa: su 15.10. maaseutuväen kirk-
kopyhä alk. klo 10 messulla kirkossa, 
jossa ruokailu, ohjelmaa ja lopuksi 
kahvit. Kaikki ovat tervetulleita!
Rauhanyhdistys:  pe 6.10. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Ma 9.10. klo 19 
SRK:n lähetysseurat kirkossa, Pekka 
Tervo ja Antti Rautakoski. Pe 13.10. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä. 

piippola 
To 5.10. klo 16 tyttöker-
ho seurakuntakodilla.
La 7.10. klo 10-15 
Eu-ruuan jako seu-
rakuntatalolla, huom. 
käynti kirkkoherranviraston ovesta. 
Omat kassit mukaan!
Su 8.10. klo 19 (huom. aika!) sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Kautto, Määttä. 
Kolehti seurakunnan lähetystyölle.
Ma 9.10. kirkkokerranvirasto sul-
jettu työntekijöiden virkistyspäivän 
vuoksi.
Ti 10.10. klo 15 tyttö- ja poikakerho 
seurakuntakodilla.
Ke 11.10. seurakuntakerho alk. klo 10 
hartaus kirkossa, Piri. Vieraana Pulk-
kilan seurakuntakerholaiset. Kirkon 
jälkeen kerho jatkuu seurakuntakodissa. 
Huom. lasten päiväkerhoa ei tänään 
ole! Klo 19 SRK:n lähetysseurat seu-
rakuntakodissa.
To 12.10. klo 16 tyttökerho seurakun-
takodilla. Klo 18 Siikalatvan lähetys-
tiimien kokoontuminen Piippolan 
seurakuntakodilla.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207109 860.
Tulossa: Ensi vuonna konfirmoitavien 
rippikouluryhmä kokoontuu Piippolan 
kirkkoon messuun 15. 10. klo 12, messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lyhyt informaa-
tio rippikoulusta srk-kodilla.
Kastettu: Linda Päivi Emilia Ojakoski.

pulkkila 
To 5.10. ei kuoroa.
Pe 6.10. klo 10-12 päivä-
kerho 5-6 -vuotiaille.
Su 8.10. klo 12 (Huom 
aika!) sanajumalanpal-
velus. Risto Tuominen. 
Vanhusten kirkkopyhä. Jumalanpal-
veluksen jälkeen Koivulehdossa kirk-
kokahvit. Kyytiä tarvitsevat, ottakaa 
yhteys seurakuntatoimistoon, p. 0207 
109 850, tai työntekijöihin.
Ma 9.10.seurakuntatoimisto sul-
jettu työntekijöiden virkistyspäivän 
vuoksi.
Ti 10.10. klo 10-12 päiväkerho 3-4 -
vuotiaille. Klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla. Klo18 Pulkkilan päiväkodin 
tilojen käyttöön siunaaminen, Piri. Klo 
19 SRK:n lähetysseurat kirkossa. Pekka 
Tervo ja Antti Rautakoski.
Ke 11.10. seurakuntakerhon vierailu 
Piippolaan. Lähtö seurakuntakodilta 
klo 9.30. Lounas 3,50 e/hlö. Mm. käynti 
kirkkomuseossa, klo 16-18 varhaisnuor-
ten kerho seurakuntakodilla.
To 12.10. klo 10-11.30 perhekerho, 
klo 19 kuoro. 
Vs. kappalainen Janne Kopponen 
lomalla  27.10. saakka. 
Seurakunta vuokraa Pulkkilan seura-
kuntatalon asunnon 4 h + k + sauna. 
Lisätietoja Tarmo Myllykoski, p. 0207 
109 852.
Rauhanyhdistys: pe 6.10. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 8.10. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä. Ti 10.10. klo19 SRK:n 
lähetysseurat kirkossa, Pekka Tervo ja 
Antti Rautakoski.

Tyrnävä

Siikajoki

Siikalatva

GRAN CANARIA
Pitkät syys- ja talvilomat
Huoneistoja alk. 550 €/kk

www.gran-canaria.fi
p. +34 690 690354, 040-7434065

Rauhanyhdistys: Pe 6.10. klo 19 
opistoseurat ja myyjäiset ry:llä, Vesa 
Tahkola. Ma 9.10. klo 18.30 lähetys-
seurat seurakuntatalolla. Ke 11.10. klo 
13 varttuneiden kerho ry:llä. Ma 16.10. 
vierailu Oulunsalon ry:lle. Lähtö klo 
11.45 kirkolta.
70- ja 75 -vuotiaiden syntymäpäivillä 
17.9. otettuja valokuvia voi tilata kirk-
koherranvirastosta, jossa mallikuvat 
ovat 5.10. saakka (ma-to).
http://www.evl.fi/Rantsila

To 5.10. klo 16.15-
18.15 seurakunnan 
rippikoulu seurakun-
tatalolla. 
Su 8.10. klo 18 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa. Kirkkoherra Tanjunen ja
kanttori Nissinen.
Ti 10.10. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 11.10. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 12.10. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Tulevaa: Su 15.10. klo 12 sanajumalan-
palvelus seurakuntatalolla. Kirkkoherra 
Tanjunen.
Rauhanyhdistys: To 5.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 6.10. klo 18.30
ompeluseurat ry:llä. La 7.10. klo 19.30 
raamattuluokka Kimmo Tauriaisella. Su 
8.10. klo 13 seurat ry:llä. Ti 10.10. klo 
18 kodinilta Pattijoen ry:llä. To 12.10. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Virasto: (08) 241 113, kirkkoherra 
044 5541 182, kanttori 044 5241 209, 
seurakuntamestari 044 0241 209, talous-
päällikkö 044 3438 148, lastenohjaaja 
044 5563 542.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: www.
siikajoenseurakunta.fi
Seurakunta kiittää kaikkia Eku-
meenisen metsäkirkon järjestelyissä 
mukana olleita ja vastuunkantajia. 
Taivaan Isä palvelunne ja rakkautenne 
palkitkoon!

To 5.10. klo 11-14.30 
v a n h u s t e n v i i k o n 
pääjuhla Tyrnävän 
srk-talolla. Ruokailun 
ja kahvin lisäksi mo-
nipuolista ohjelmaa. 
Kyydin juhlaan voi 
tilata Seija Mälliseltä, 
p. 044 5767 013. Klo 
18 yhteislauluilta Tem-
meksen srk-talolla. Klo 
19 kylä- ja diakoniatoi-
mikuntien palaveri ja 
iltapala Tyrnävän srk-talolla.
Pe 6.10. klo 10.30 hartaus Veteraa-
nitalolla. Klo 13.30 ehtoollishartaus 
Lepolassa. 
Su 8.10. klo 10 messu Tyrnävän kirkossa, 
liturgia Ikonen, saarna Sanansaattajien 
lähetysjoht. Juha Auvinen. Kolehti lähe-
tystyölle. Messun jälkeen kirkkokahvi ja 
lähetystapahtuma srk-talolla, mukana 
Satyananda Samul Intiasta.
Su 8.10. klo 16 raamattupiiri Tyrnävän 
srk-talolla.
Ti 10.10. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
To 12.10. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 11.30 Markuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri Tuppuraisella.
Kuorot: Kirkkokuoron harjoitus ke 
11.10. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 6.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Kerhonohjaajien 
ja isosten koulutus 7.10. alkaen klo 12 
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.
Vapaaehtoistyöntekijöitä kaivataan! 
Olisiko sinulla kiinnostusta alkaa ystä-
väksi jollekin avun tarpeessa olevalle 
lähimmäiselle? Ystävältä ei vaadita 
erityistaitoja, ainoastaan halua kuun-
nella ja antaa aikaa toiselle ihmiselle. 
Tyrnävän kunta ja seurakunta järjestävät 
vapaaehtoistyön kurssin (16 tuntia). 
Ensimmäinen koulutus ti 10.10. klo 
13-16 Tyrnävän srk-talolla. Lisätietoja 
kurssista ja vapaaehtoistyöstä antavat 
Sirpa Pihlajaniemi, p. 0500 585 410 tai 
Riitta Pesonen, p. 044 7372 630. Ilmoit-
tautumiset Riitalle 6.10. mennessä.
Äitien hemmottelupäivä la 14.10. 
klo 10-14 Tyrnävän srk-talolla. Ilm. 
Eijalle, p. 044 7372 615 tai Marikalle, 
p. 044 7372 616.
Hiljattain läheisensä menettäneiden 
päivä la 14.10. klo 10-15 Utajärven 
srk-talolla. Surun erilaiset kasvot 
joht.sairaalapastori Seppo Viljamaa. 
Linja-autokyyti. Ilm. 5.10. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630. Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa 6.11., kokoontuu viisi kertaa. 
Vetäjinä Teemu Isokääntä ja Riitta 
Pesonen. Ilm. 31.10. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 5.10. klo 
19 lauluseurat Mikko Mankisella. Su 
8.10. klo 16 seurat ry:llä, Kalevi Kärki. 
Murto: Pe 6.10. klo 19 lauluseurat Harri 
Äijälällä. La 7.10. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 8.10. klo 12 pyhäkoulut Simi-
lällä, Arto Syrillä, Ojalalla ja Kujalalla, 
klo 16 seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Miika Johannes 
Sormunen ja Anna Katariina Mik-
konen.
Kastettu: Eelis August Viljami Hannila, 
Aada Emilia Heikkala, Salla Karoliina 
Niskasaari, Tomi Eero Tuomas Pyykkö, 
Aleksi Mikael Särkkä.

Ke 11.10. lauluseurat Kautolla Koulutie 
7 klo 18.30. To 12.10. Ry:n päiväkerho 
klo 17.30 srk-talon kh. La 14.10. Ry:n 
myyjäiset srk-talossa klo 18. Su 8.10. 
klo 16 SRK:n lähetysseurat srk-talolla. 
Ke 11.10. klo 18.30 lauluseurat Raija ja 
Sulo Kautolla. La 14.10. klo 18 Kallion 
myyjäiset srk-talolla.
Vihitty: Jussi Matias Salminen ja 
Kaija-Leena Kärki, mol. kirjoilla 
Helsingissä.

oulun ev.-lut. seurakuntien osastolla oli säpinää, kun kou-
lutus- ja työelämämessuilla esiteltiin seurakuntien toimin-

taa ja työmahdollisuuksia Ouluhallissa viime viikolla.
– Esitteet uhkaavat loppua, nuorisotyönohjaaja Merja 

Oksman ehti kertoa samalla kun tarjoili osaton vieraille kara-
melleja vauhdittamaan tutustumista seurakunnan tarjoamiin 
”hyviin töihin maan ja taivaan välillä”.

Kuusiluodon lukion ensimmäisen luokan oppilaat Laura 
Hirsivaara ja Anni Jolanki osuivat paikalle arvuuttelemaan, 
mitä seurakunnan pöydälle asetellut tavarat olivat. Ehtoollis-
välineet olivat tuttuja, mutta pieni puinen esine, jossa oli reikä 
keskellä, ihmetytti. Joku tunnisti sen urkujen palkeeksi.

Tytöt olivat Eteenpäin -messuilla ensimmäistä kertaa. Heille 
tutustuminen koulutustarjontaan on hyödyllistä, sillä kum-
pikaan ei ole päättänyt, mille alalle suuntautuisi.

Millainen vaikutus työelämämessuilla lopulta on? Pastori 
Helena Paalanne uskoo, että aikuisen malli, vaikkapa uskon-
nonopettajan tai nuorisotyöntekijän, vaikuttaa voimakkaim-
min ja saa nuoren hakeutumaan töihin seurakuntaan.

pirkko paakki

laura Hirsivaara ja anni Jolanki osallistuivat 
seurakuntien osaston kilpailuun: mitä esineet ovat?

Seurakunta esitteli hyviä töitä

”kirkon” seinään nuoret 
saivat piirustaa terveisiään.
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RYHDY KUMMIKSI: WWW.KUMMI.FI

PIRETÄHÄN ME ISOOT HUOLTA NUOSTA PIKKUUSISTA.
SE EI VAARI PALIJO, MUTTA ANTAA VALTAVASTI. – Juha Mieto

World Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö ja ruoka-avun toimittaja. Suomen World Vision on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö, joka tekee kummityötä
Ugandassa, Keniassa, Intiassa, Perussa ja Kolumbiassa. Tilaa esite: lähetä tekstiviesti ”KUMMI NIMESI JA OSOITTEESI” numeroon 173 175. Hinta 0,25 euroa.



14

sanan aika

Herramme ja Jumalamme.

Kiitos vapaudesta,

johon olet kutsunut meidät,

kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi.

Tee meidät lujiksi,

ettemme antautuisi pahalle silloinkaan,

kun se lupaa meille helppoa elämää

tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen

ja yhteiseen etuun.

Anna totuutesi ja rakkautesi

ohjata sanojamme ja tekojamme.

Tätä pyydämme

Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Ensi pyhän aiheena on kristityn vapaus. Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta 
elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus 
päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät totuuteen 
ja rakkauteen. Päivän psalmi 119: 97-104, 1.lukukappale, Jes. 1: 10-17, 2. lukukappale Gal. 
5: 22-26, evankeliumi Mark. 7: 5-13 tai Mark. 2: 23-28.

ensi sunnuntai

Vapaana sanan loistaa

suo, Herra, ääriin maan.

Yön raskaan, synkän poistaa

se kirkkaudellaan.

Oi, jospa ihmismielet

sen valon saisivat

ja Herraa kaikki kielet

jo tunnustaisivat!

vk 186:6

vapaus on Jumalan lahja
Kesän aikana luin eräästä lehdestä kirjoituksen, jossa taloudellis-tuotannolli-

sista syistä työstään erotettu keski-ikäinen purki tuntojaan. Hän oli palvellut 

samaa työnantajaa pitkään ja ollut ammatissaan pidetty ja pätevä. Nurku-

matta hän oli tehnyt kaikki hänelle osoitetut tehtävät. Eräänä päivänä hän 

sai kuulla olevansa liian vanha – eihän hänellä olisi enää kuin 20 vuotta elä-

keikään! Hänen oli nyt ymmärrettävä, että uudet tuulet puhalsivat. 

Myöhemmin työnantaja katui ankarasti ratkaisuaan. Kokeneen työnteki-

jän myötä yrityksestä oli kadonnut paljon ns. hiljaista tietoa, osaamista ja 

yhteistyökumppaneita. Kun kaikki vanha oli purettu, oli aloitettava uudel-

leen alusta.

Vapauden sijaan alkoi painaa suuri vastuu, ja vanhat, koetellut ideat otet-

tiin vähitellen uudelleen käyttöön.

Ajatus ja unelma muista ihmisistä täysin riippumattomasta vapaudesta 

elää myös monen nuoren mielessä. Kun kasvan aikuiseksi, saan tehdä mitä 

haluan! Päätän itse omista asioistani!

Aikuisuus näyttäytyy täydellisyyden satumaana, jota hallitsevat itsenäisyys 

ja rajaton vapaus.

Mutta melko pian aikuisuuden vuosina käy selväksi, että ajatus ihmisen 

mittaamattomasta riippumattomuudesta onkin vain harhakuva, haave tai 

unelma. 

Elämässämme tapahtuu toisinaan asioita, joiden ohjaimissa emme ole-

kaan itse.  Emme voikaan tehdä mitä haluamme tai elää itseksemme vain 

itsellemme.

Kun Jeesus korosti kristityn olevan vapaa, hän muistutti vapauden olevan 

Jumalan lahja. Vapaus on vapautta synnistä ja syyllisyydestä, omatekoisesta 

pyhyydestä ja tekoihin perustuvasta Jumalan palvonnasta. Jeesuksen opetusten 

eräs keskeisimpiä teemoja oli lähimmäisenrakkauden, vastuun ja välittämisen 

kytkeminen yhteen. Vapaus ei ole välinpitämättömyyttä toisesta ihmisestä, 

vaan vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Ellei olisi vanhaa viiniä, ei uut-

takaan osattaisi valmistaa. Uutta on rakennettava vanhaa kunnioittaen.

Silloin lähimmäisenrakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy 

sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä 

pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Silloin lähim-

mäisenrakkaus kestää, uskoo ja toivoo.

pirkko poiSUo
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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

tUtUStU
verkkoJUlkaiSUUMMe

www.Nettirt.Net

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

o p i S k e l i J a M e N o t

Opiskelijajärjestöt: la 7.10. 
OPKOn opiskelijailta la 7.10. 
klo 19 Kirkkokatu 5; Kansan-
lähetyksen 3K-ilta ma 9.10. klo 
18.30 Torikatu 9 A 32; Lutukan 
raamattupiiri ti 10.10. klo 16 
yliopiston Tellus-kirjastossa, 
Evankelisten opiskelijoiden ilta 
ke 11.10. klo 18.30 Yliopistokatu 
7; Körttiopiskelijoiden seurat 

to 12.10. klo 19 Puulinnankatu 
4 H 70.
Aamurukous ke 11.10. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli.

Kummilapsijärjestö 
Suomen World 
Vision käynnistää 
lokakuun alussa 
haastekampanjan 
kolmen tuhannen 
uuden kummin 
saamiseksi 
kehitysmaiden 
lapsille. 

k ampanja, joka on Suo-
men World Visionin 

23-vuotisen historian mit-
tavin, näkyy mm. katuku-
vassa, tv:ssä, radiossa, ne-
tissä sekä sanoma- ja aika-
kauslehdissä.

Haastekampanjan kes-
keisenä hahmona on Ju-
ha Miedon kummilapsi, 
7-vuotias kenialaistyttö 
Sharon. Suomen World 
Visionin kummihanke 
Sharonin kylässä Meibe-
kin laaksossa käynnistyi 
vuonna 2004. Hankkeen 
yhtenä päätavoitteena on 
järjestää vedensaanti koko 
kummikylään. 

Vasta vedensaannin myö-
tä alueella jo olevat koulut 
ja terveysasemat voivat 
kunnolla toimia ja lasten 
aika vapautuu vedenhausta 
koulunkäyntiin.

ainutlaatuinen 
konsepti

Kampanjan tavoitteena on 
esimerkin avulla osoittaa, 
että jo yhden kummin apu 
saa aikaan pysyvän muu-
toksen kehitysmaan lap-
sen elämässä ja hänen yh-
teisössään. 

– Pyrkimyksenä on roh-
kaista kummeiksi erityi-
sesti tavallisia suomalai-
sia, joilla on tahto tehdä 
hyvää, mutta jotka eivät 
vielä ole löytäneet omaa 
tapaansa auttaa.

vuoden kristillinen 
kirja 2006 -kilpai-

lu on edennyt loppuvai-
heeseen. 

Esiraati valitsi kilpailuun 
ilmoitettujen teosten jou-
kosta 10 kirjaa loppukil-
pailuun. Ehdokkaat kirjan 
nimen mukaisessa aakkos-
järjestyksessä ovat:

Adoptoitu, Anu Rohi-
ma Mylläri, Otava. Jaakko 
Elenius - Härmän vikuri, 
Heli Karhumäki, Kirjapaja 
Oy. Historian kuolema ja 
kulttuurien taistelu, Seikko 
Eskola, Edita Publishing 
Oy. Mikään ei häviä - Kir-
joituksia kuoleman kult-
tuurista, Tiina Huttunen 
- Cia Kiiskinen - Riitta 
Tuominen (toim.), va-
lokuvat Julia Weckman, 
WSOY. Näen jumalan 
toisin, Pauliina Kainu-
lainen - Aulikki Mäkinen 
(toim.), Kirjapaja Oy.  Tai-
vaankantaja, Riikka Pelo, 
Kustannusosakeyhtiö Teos 
Publishers. Taivas alkaa 
maasta, Suvi-Anne Siimes 
- Nunna Kristoduli, Mi-
nerva Kustannus Oy. Tie 
ylösnousemukseen - Suu-
ren paaston ja pääsiäisen 
sanoma, Munkki Serafim, 
Kirjapaja Oy. Usko, Jaakko 
Hämeen-Anttila, Kirjapaja 
Oy. Yksinkertainen usko, 
Antti Eskola, Otava.

Lukevalla yleisöllä on 
mahdollisuus äänestää 

suosikkinsa Vuoden 
kristilliseksi kirjaksi. Ylei-
söäänestys järjestetään 
kirjakaupoissa 5.-19.10. 
Oulussa Suomalainen 
kirjakauppa on asetta-
nut kilpailukirjat esille 
ja myyntiin ja hankkinut 
äänestyslomakkeet.

Äänestää voi myös 
internetissä osoitteessa 
www.kristillisetkustan-
tajat.fi 5.-26.10. Yleisö-
äänestyksen tulokset 
julkistetaan 29.10. 

Vuoden kristillisen 
kirjan 2006 valitsee ro-
vasti, oopperalaulaja Esa 
Ruuttunen. 

Vuoden kristilliseksi 
kirjaksi voidaan valita 
yhden tai useamman 
Suomen kansalaisen 
kirjoittama, toimittama 
tai toteuttama kuvateos 
tai kaunokirjallinen te-
os, joka on ilmestynyt 
edellisen valintaprosessin 
jälkeen. Kirjan tulee olla 
ajankohtainen, laajalle lu-
kijakunnalle suunnattu, 
yleistä kiinnostusta tai 
keskustelua herättävä 
teos, jonka arvopohja 
nousee kristillisestä tra-
ditiosta. 

Kolmattatoista kertaa 
järjestettävään kilpailuun 
ilmoitettiin 53 teosta 21 
eri kustantajalta. Voitta-
ja palkitaan 2 000 euron 
rahapalkinnolla.

Yksi kummi saa paljon aikaan

Suomen merimieskirkko tar-
joaa tänäkin vuonna mahdol-
lisuuden lähettää joulupaket-
teja merenkulkijoille. 

Paketit Alankomaihin, 
Belgiaan, Isoon-Britanni-
aan, Kreikkaan, Puolaan ja 
Saksaan sekä kotimaan ran-
nikkokaupunkeihin välittä-
vät kotoista joulutunnelmaa 
niille, jotka viettävät joulunsa 

– Kummius on konsepti-
na ainutlaatuinen, sillä se 
antaa mahdollisuuden tu-
kea kaikkein heikoimmas-
sa asemassa olevia lapsia ja 
heidän yhteisöjään niin, et-
tä kummi saa samalla suo-
ran palautteen avun mer-
kityksestä yhden nimetyn 
lapsen elämässä, markki-
nointipäällikkö Ilkka Koi-
visto Suomen World Vi-
sionista kertoo.  

Suuri osa haastekam-
panjan medioista ja muista 
yhteistyökumppaneista on 
mukana talkoohengellä. 

world vision
Sadassa maassa toimiva World Vision on kris-
tillis-humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö 
ja maailman suurin kummilapsijärjestö. 

Vuonna 1983 perustettu Suomen World 
Vision on Ulkoministeriön kumppanuusjär-
jestö. Suomen World Visionin toiminta on 
kasvanut voimakkaasti viimeisen neljän vuo-
den aikana. 

Järjestön avun piirissä on tällä hetkellä noin 10 
000 kummilasta ja moninkertainen määrä muita 
hyödynsaajia yhteensä 23 eri hankkeessa.
http://www.worldvision.fi

äänestä vuoden 
kristillinen kirja

merellä. Lahjan voi toimitta 
20.10. mennessä osoitteeseen 
Suomen merimieskirkko 
ry, Albertinkatu 2, 00150 
Helsinki.

Rahalahjan voi osoittaa 
tilille Sampo 800018-63597. 
Viitetiedoksi ”Joululahja 
merenkulkijalle”. Varoilla 
merimieskirkko tekee jou-
lupaketteja.

lahja merenkulkijalle

eU-ruokaa 
ja maksuton 

ateria
Oulun adventtiseurakun-
nan avustuspalvelu on saa-
nut Maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä jaettavakseen EU-
ruokaa 6 129 kiloa.

Jakelu tapahtuu Oulun 
adventtikirkolla, Tuulimyl-
lynkatu 18, sunnuntaina 8.10. 
kello 13-16. 

Jakelu on tarkoitettu vä-
hävaraisille opiskelijoille, 
lapsiperheille, työttömille ja 
eläkeläisille. EU-ruokakassi 
sisältää vehnä- ja sämpylä-
jauhoja, puurohiutaleita, 
näkkileipää, makaronia, mai-
tojauhetta ja hapankorppuja. 
Lisäksi jaetaan leipomoiden 
lahjoittamia leipiä ja tarjotaan 
perunakeittoaterian.

entinen 
veroprosentti

Kiimingin kirkkovaltuusto 
keskusteli vilkkaasti ensi vuo-
den tuloveroprosentista. Se 
päätettiin säilyttää edelleen 
1,5 prosenttina.

Kirkkoneuvostoon valittiin 
loppukaudeksi Kari Kainua 
Kalevi Jurvelinin tilalle.

Seurakuntavaalien äänes-
tyspaikkoina ovat varsinai-
sina vaalipäivinä Kiimingin 
kirkko 12. ja 13. marraskuuta 
sekä Jäälin seurakuntakoti 
12.11.
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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.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

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

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

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

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

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

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

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

Myllyojan 

Maikkulan

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

Hallituskatu 25, 90100 Oulu

Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-16

Lokakuun tarjous! 

Vita-Calsor
100 tabl.

12,95€

Helposti nieltävä monipuo-
linen luustoravinne.

norm. 14,91€.

M U U t  S e U r a k U N N at

MYYTÄVÄNÄ
Skoda Felicia 1,9 D, vm. 
-96. Aj. 336 tkm. Vasta 
katsastettu! Hp. 1 890 e. 
P. 045 115 5122.

Halutaan ostaa
  TONTTI

min. 1/2 ha tai iso oma-
kotitalo isolla tontilla 
Oulun, Oulunsalon tai 
Kempeleen alueelta. 

Puh. 040-585 3154, iltaisin

OULUN LÄHETYS-
SEURAKUNTA
Sanan, ylistyksen 

ja rukouksen
illat sunnuntaisin klo 16
Myllytullin koulun juhla-

salissa Kirkkokatu 1.
Tervetuloa!


