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Seurakuntalehtien osoitteettomasta jake-
lusta käyty harmillinen kiista saadaan pian 
päätökseen. Apulaisoikeusasiamies Jukka 
Lindstedtin mielestä lehtien jakelulla ri-
kotaan lakia. Hän jäi mielipiteineen yksin 
ja nyt eduskunta on huudettu siivoamaan 
sotku.

Lähiaikoina perustuslakivaliokunta päät-
tänee yksimielisesti, että seurakuntaleh-
tien osoitteeton jakelu ei loukkaa uskon-
nonvapautta.

Apulaisoikeusasiamies muodosti kantansa 
kahden kantelun perusteella, mutta juridi-
sesti hänen päätöksensä ovat rinnastetta-
vissa mielipiteisiin. Sen enempää ne eivät 
ketään kahlitse. Vain tuomioistuin olisi voi-
nut antaa seurakuntalehtien jakelun lailli-
suudesta sitovan päätöksen.

Oikeudenkäynnin lopputulos olisi ollut en-

nalta hyvin arvattavissa. Korkeimman oikeu-
den jäsen Lauri Lehtimaja kirjoitti elokuussa 
Suomen Kuvalehdessä, että seurakuntaleh-
det ovat saman sananvapauden piirissä kuin 
muutkin julkaisut. Kannanotto oli painava 
heitto Lindstedtille ja viittaa siihen, että 
asiasta on puhuttu KKO:n jäsenten keskuu-
dessa yksimielisyyden hengessä.

Heitto oli raskas myös siksi, että perus-
tuslain mukaan on oikeusasiamiehen teh-
tävä valvoa tuomareiden toimintaa eikä 
päinvastoin. Nyt tuomari ryhtyi arvioimaan 
oikeusasiamiehen toimintaa, koska katsoi 
tämän tulkinneen perustuslakia niin pa-
hasti pieleen.

Onneksi asia saadaan pian eduskunnassa 
lopullisesti ratkaistua, ja epävarmuus seu-
rakuntalehtien päältä hälvenee.

Tapaus on tosin jättänyt ikävän tahran ko-

ko oikeusasiamiesjärjestelmän maineeseen. 
Lindstedtin päätös on joutunut yleisen pil-
kan kohteeksi sen sisältämien epäjohdon-
mukaisuuksien ja huolimattomuusvirheiden 
vuoksi. Edes kantelun kohteen nimi ei ole 
kolmisivuisessa päätöstekstissä oikein kir-
joitettu. Kanteluista toinen nimittäin koski 
Kuopiossa ilmestyvää Kirkko ja koti -lehteä, 
mutta päätöstekstin lopussa puhutaankin jo 
Helsingissä ilmestyvästä Kirkko & kaupunki 
-lehdestä. Samoin lehdistössä aiheutti hil-
peyttä kohta, jonka mukaan postiluukkuun 
kiinnitettävä jakelukieltotarra loukkaa hen-
kilön yksityisyydensuojaa.

Eniten ihmetystä kuitenkin herätti, että 
Lindstedt asetti sananvapauden ja uskon-
nonvapauden keskenään vastakkain, vaik-
ka niiden tulisi olla toisiaan tukevia perus-
oikeuksia. 

S uomen tulevaisuuden tutkimuk-
sen seura piti vallan verkostoja 
ja tulevaisuutta käsittelevän se-

minaarin Lepaan kartanossa elokuun 
lopulla. Jos paikalle kutsuttujen tut-
kijoiden ennustuksiin on uskomi-
nen, tulevaisuutemme näyttää hyvin 
erilaiselta riippuen onko profeettana 
nainen, mies, yritysjohtaja tai köyhi-
en asioihin ja oikeudenmukaisuuteen 
sitoutunut aktivisti.

Näkemys uhista ja mahdollisuuksista 
tuntui olevan ainakin suhteellisesti ver-
rannollinen ennustajien sukupuoleen, 
asemaan ja varallisuuteen. 

Näkemysten kirjoon mahtui visioita 
maailmankatsomuksen yhdistämistä 
uusista globaaleista virtuaaliheimoista, 
visioita globalisaation syvenemisestä 
yhä laajemman ja vapaamman kaupan-
käynnin ja voitontavoittelun suuntaan, 
näkyjä niin köyhyyden vähenemisestä 
kuin sen räjähdysmäisestä kasvusta. 
Eräs vuorineuvos näki maapalloistu-
misen ja ns. Kiina-ilmiön positiivisena 
ja toivottavana keinona lisätä talous-
kasvua, jonka hän näki hyödyttävän 
koko yhteiskuntaa.

Kysyin hieman hämmentyneenä 
miksei ”alaspäin tihkuva” markki-
natalouteen yhdistetty vauraus ole 
vielä kahdenkymmenenkään vuoden 
jälkeen näkynyt missään. 
Se tosiaankin vain tihkuu. 
Kautta maailman tuloerot 
ja eriarvoisuus ovat vain 
kärjistyneet, valta keskitty-
nyt, demokratia ohentunut. 
Milloin on syrjäytettyjen, 
köyhien, vanhusten, yksin-
huoltajien ja lasten aika 
hyötyä näistä vuosikym-
menten joustoista ja vyön 

kiristämisestä? Saamani vastaus yllätti. 
”Köyhät ovat aina keskuudessamme”. 
Heidän tulisi itse tehdä enemmän 
hyvinvointinsa eteen.

Jos talouden voittokulkua ei mikään 
saisi hillitä, eikö sitten kannattaisi palata 
saman tien orjuuteen!  Eikö orjuuden 
avulla kasvava tuotto olisi yhtä hyö-
dyllistä ”kansanrivien hyvinvoinnille”? 
Etsin markkinoiden sisäistä logiikkaa, 
rajoja ja etiikkaa. Itse filosofi Platon on 
aikanaan puolustanut orjuutta orjien 
orjamentaliteetillä ja aiheesta: hänellä 
oli taloudellisia kytköksiä orjakaupan 
tuomaan hyötyyn. 

Kansanomaisia fraaseja on helppo 
heittää ilmaan, kun väitteitä ei pysty 
todentamaan tai niiden perusteet ovat 
muuten hatarat. Jos köyhät siis ovat 
aina joukossamme, tarvitseeko tehdä 
mitään tilanteen muuttamiseksi? Vai 
onko niin, että loppujen lopuksi kapi-
talismi tarvitsee ja tulee aina tarvitse-
maan halpatyövoimaa, haavoittuvia 
kansalaisia, vaihtoehdottomia ja näl-
käisiä voidakseen tuottaa sen palkan ja 
työn välisen lisäarvon, jolla yritykset 
takaavat voittonsa?

Onko yleensä mahdollista kääriä 
voittoja ilman että jotain ihmisryh-
mää käytettäisiin hyväkseen epäeettis-
ten työolosuhteiden tai palkkauksen 

avulla? Onko olemassa 
eettistä ja reiluihin sään-
töihin perustuvaa mark-
kinatalouslogiikkaa? Vai 
onko niin, että rikkaat ja 
ahneet ovat aina joukos-
samme? Miksi uusi talous 
koskaan tihkuisi alas kaik-
kien hyvinvoinniksi? Sehän 
kaventaisi voittoja. 

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

kaarina kailo, tutkija

Jyrki Jantunen kirjoittaa Suomen Kuvaleh-
dessä 38/2006 paavin puheesta syntynees-
tä kohtusta ja toteaa, että raivostuneiden 
muslimien reaktio oli ylimitoitettu, vaikka 
paavin lainaus olisi ollut huono.

– Kyynikolle paavin puhe oli herkullinen. 
Uskonnon ja väkivallan suhteen pohdiske-
lusta seuraa tietenkin vain uskonnollisia ja 
väkivaltaisia mielenosoituksia. Lisäksi paa-
vin lainaaman Bysantin keisarin Manuel II 
Palaiologosin mielestä Muhammad toi vain 
pahoja asioita, kuten käskyn viedä uskoa 
eteenpäin miekalla.

Kieltämättä omituinen siteeraus uskon-
nolliselta johtajalta, joka haluaa vain uskon-
tojen välistä rauhanomaista rinnakkaineloa. 
Vahvoilla mielipiteillä kun tuppaa yleensä 
olemaan vahvat seuraukset.

Paavi on pahoitellut sitaattia. Pahoitte-
lulla ei kuitenkaan ole merkitystä: 1300-
luvun sanojen kaiku kantaa äärimuslimeja 
pitkälle. Toisaalta eurooppalaisten ei pidä 
pelätä historiaansa, sillä silloin me huk-
kaamme itsemme.

Paavin puhe ja sen reaktiot paljastavat taas 
kerran, mitä tapahtuu, kun pelon annetaan 
hallita maailmassa. Kuka uskaltaa kuunnella, 

mitä toinen oikeasti haluaa sanoa?

Helsingin Sanomissa 25.9. Turun yliopis-
ton perinnöllisyystieteen dosentti Olli 
Haapala ihmettelee, miksi Science-leh-
den tutkimuksen mukaan 30 prosenttia 
suomalaisista epäilee kehitysopin paik-
kansapitävyyttä.

– Suomen osalta voidaan esittää vain ar-
vailuja, koska aiempaa tutkimusta asenteista 
ei ole olemassa. Kehitysopin vastustajien 
suuri osuus viittaa kuitenkin siihen, että 
asenteemme ovat muuttumassa.

Muutokselle voimme etsiä ehkä vain ylei-
siä syitä. Yksi niistä lienee teknis-tieteellinen 
vallankumous ja usko tieteen voittokul-
kuun ihmisen elinolojen kohentajana. Se 
on liittänyt tieteeseen uskonnon kaltaisen 
ulottuvuuden: tiede on totuus ja kuvastaa 
todellisuutta; se on jotain ihmisluontoon 
kuulumatonta, Jumalan kaltaista, joka aset-
taa meille velvollisuuksia, jolle olemme vas-
tuussa ja johon voimme tukeutua.

Tämä tilanne synnyttää vastareaktion, 
sillä tiede käsitteineen on kaukana ihmisten 
arkisesta ajattelusta.

aatoksia

köyhät meillä on aina 
joukossamme, vai onko?

valiokunta näpäyttää apulaisoikeusasiamiestä
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Ehtoollisaineiden 
käsittelystä 

Rauhan Tervehdyksen numerossa 30/2006 (21.9.2006) 
käsiteltiin ehtoollisaineiden käsittelyä messun jäl-
keen tavalla, jota luterilainen ymmärrykseni ei tajua.  
Käsittääkseni luterilainen kirkko on opettanut ja opet-
taa, etteivät ehtoollisaineet ehtoollisen vieton yhteydessä 
muutu mitenkään. Viini ja leipä (öylätit) ovat ehtoolli-
sen aikana, ennen sitä ja sen jälkeen tismalleen saman-
laisia. Niihin ei ehtoollisessa ole liittynyt mitään maa-
gisia ominaisuuksia, joiden ansioista niitä tulisi käsi-
tellä eri tavoin kuin ennen ehtoollista.
 Siksi minulle on täysin yhdentekevää, jos pappi tai 
suntio tai joku muu haluaa käyttää ne hyväkseen tai 
kaataa kirkon kivijalkaan tai vessan pönttöön, kun-
han se ei tapahdu opillisista eli teologisista syistä.  
Käsitykseni mukaan kirjoituksen tarkoittamat teologi-
set syyt ovat versoneet muualla kuin luterilaisessa kas-
vitarhassa. Tekisipä mieleni sanoa: joka näkee asiassa 
teologiaa, ei ole ymmärtänyt luterilaisuuden ydintä.

 
arto E. LEvanto

ouLu

P iispa Voitto Huotarin ajatus 
seurakuntien kaksitasoises-
ta hallintomallista saa risti-
riitaisen vastaanoton.

Yhteistyön lisääntyminen ja hal-
lintojen yhdistäminen nähdään seu-
rakunnissa toisaalta tervetulleena 
kehityksenä. Byrokratian lisäänty-
minen ja työpaikkojen vähenemi-
nen puolestaan pelottavat.

Huotarin ehdotuksessa seura-
kunnat huolehtisivat jatkossakin 
toiminnallisesta puolesta. Seura-
kuntayhtymät ja rovastikunnat 
puolestaan vastaisivat talouden-
hoidosta, henkilöstöhallinnosta, 
kiinteistönhoidosta ja väestöre-
kisterin ylläpidosta.

Lumijoen kirkkoherra Markku 
Tölli suhtautuu  kahden tason hal-
lintoratkaisuun nihkeästi.

– Minä en pidä hyvänä välimuo-
toja. Seurakunta joko on itsenäinen 
tai sitten se ei ole itsenäinen.

Töllin arvion mukaan osaratkaisut 
on saatu toimimaan käytännössä 
aika huonosti.

– Paperilla voi suunnitella vaikka 
mitä, mutta on  eri asia saada yh-
teistyömallit toimimaan. Oulussa 
se on ilmeisesti suurella vaivalla 
onnistunut.

Lumijoen seurakunta päätti vii-
me helmikuussa pitkällisen poh-
dinnan jälkeen pysyä itsenäisenä, 
toistaiseksi.

– Aistin, että ihmiset olivat val-
tuuston ratkaisusta onnellisia. Se 
oli kuin toinen itsenäistyminen. 
Siitäkin iloittiin, että tuomioka-
pituli kunnioitti ratkaisua.

Huoli tulee
työpaikoista

Kirkkoherra Jouni Heikkinen Mu-
hokselta sanoo, että piispa Huota-
rin ehdotus herättää huolta työ-
paikoista.

P i i S Pa  H u o ta r i n  a J at u S  S E u r a k u n t i E n  H a L L i n n o n  S i i r t ä m i S E S t ä
r o va S t i k u n n i L L E  S a a  H ä m m E n t Y n E E n  va S ta a n o t o n

”miten käy työpaikkojen?”

– Ensimmäiseksi tulee mieleen, 
että saadaanko talouspuolen työpai-
kat turvattua.  Toisaalta ymmärrän, 
että suunta on vääjäämättä tämä. 
Hallintoa tullaan maaseutuseura-
kunnissa yhdistämään.

Pudasjärven talouspäällikkö Mai-
re Puhakka pitää asiaa tutkimisen 

arvoisena.
– Olen miettinyt, mitä tämän-

tyyppinen hallintoratkaisu voisi 
käytännössä tarkoittaa. Yhteistyöstä 
puhutaan nyt kaikkialla, ja varmasti 
yksi sektori, missä se voi onnistua, 
on juuri taloushallinto.

Puhakan mielestä ei voi kuiten-

Piispa voitto Huotarin esitys kaksitasoisesta seurakuntien hallintomallista herättää paljon kysymyksiä myös 
pohjoisessa hiippakunnassa. Lumijoella on iloitu ”uudesta” itsenäisyydestä.

kaan suoralta kädeltä sanoa, että 
säästöjä tulee, ennen kuin asia on 
perinpohjaisesti tutkittu.

– Lisäarvoa ei aina käytännössä 
tule, vaikka nopeasti kuultuna suun-
nitelma vaikuttaisi hyvältä. Ilman 
muuta asia kannattaa selvittää.

mitä tehdään,
mitä maksaa?

Kirkkoherra Leila Ikonen Tyrnä-
vältä on hoitanut virkaansa vuo-
den ajan, ja kokemukset yhteis-
työstä nimenomaan talouspuolen 
kanssa ovat olleet hyviä.

– Se on ihan mahtavaa kokoon-
tua työaloittain miettimään, mitä 
voisimme tehdä, ja mihin meillä 
on varaa.  

Tyrnäväläisillä on kokemusta 
monenlaisesta yhteistyöstä. Rovas-
tikunnan kanssa on kilpailutettu 
muun muassa tietokonepuolta. 
Yhteistyökuvioita tehdään myös 
diakonian ja perhetyön aloilla.

– Täytyy olla tarkkana, ettei 
yhteistyö tarkoita byrokratian li-
sääntymistä. Seurakuntalaisille 
on tärkeää, että he todella tunte-
vat toimijat.

Ikonen, joka on työskennellyt myös 
seurakuntayhtymän palveluksessa, 
sanoo, että suuren yksikön vaaroja 
ovat kasvottomuus, ja myös tietyn-
lainen kilpailu resursseista.

– Yhteistyö tulee lisääntymään, 
mikä on hyvä asia. Seurakuntien on 
mentävä kehityksen kelkassa mu-
kana, vaikka perinteisesti suuriin 
muutoksiin ryhdytäänkin kirkon 
piirissä vain pakon edessä. 

Kun Rantsilan seurakunta ilmaisi 
halukkuuteensa liittyä Tyrnävään, 
tyrnäväläiset pitivät parhaana odo-
tella mahdollisia kuntaliitoksia.

Temmeksestä tuli Tyrnävän 
kappeliseurakunta vuonna 2001, 
ja se on ollut kirkkoherran mu-
kaan seurakunnalle hyvin rikas-
tuttava asia.

– Synergiaetuja pitää hakea, mutta 
on todella suuri periaatekysymys, 
mennäänkö vanhaan emäseura-
kuntamalliin takaisin. Toisaalta 
arvostan kyllä kovasti piispa Voitto 
Huotarin yhteiskunnallisia näke-
myksiä.

Satu krEivi-PaLoSaari

E duskunnan perustuslakivaliokunta 
aikoo puuttua mahdollisesti jo tä-
nä syksynä apulaisoikeusasiamies 

Jukka Lindstedtin seurakuntalehtien ja-
kelua koskevaan päätökseen. Lindstedt 
päätti keväällä, että seurakuntalehtien ja-
keleminen seurakuntaan kuulumattomille 
olisi laitonta ja perustuslain turvaaman 
uskonnonvapauden vastaista.

Perustuslakivaliokunta keskustelee asi-
asta oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 
käsittelyn yhteydessä. Samalla Lindstedt 
voidaan kutsua asiantuntijoiden kera 
valiokuntaan kuultavaksi.

Puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok.) ei 
halua etukäteen ennakoida valiokunnan 
päätöstä.

– Olemme käyneet vasta alustavasti 
keskustelua menettelytavoista, mutta 
mitään päätöstä ei vielä ole.

Sasilla on kuitenkin selkeä kanta siihen, 

kuka lopullisesti päättää seurakuntaleh-
tien jakelun laillisuudesta.

– Perustuslakivaliokunnan kanta on 
kaikkein ylin. Olemme periaatteessa val-
tiosääntötuomioistuin. Muiden mielipiteet 
jäävät mielipiteiksi, meidän kantamme 
on sitova. Valiokunta voi mietinnössään 
todeta, että sen kanta on toinen kuin 
apulaisoikeusasiamiehen.

Yksikään seurakuntalehti ei ole Lind-
stedtin päätöksen vuoksi siirtynyt osoit-
teelliseen jakeluun.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös joutui 
kesällä voimakkaan arvostelun kohteeksi. 
Sitä ovat moittineet muun muassa useat 
kansanedustajat, valtiosääntöoikeuden 
professorit, korkeimman oikeuden jäsen 
Lauri Lehtimaja sekä Kansainvälisen leh-
distöinstituutin Suomen ryhmä.

JannE kankaaLa

Seurakuntalehtien kohtalo 
ratkaistaan eduskunnassa
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28.9.–5.10.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

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 

Kaukovainion seurakuntatalo
Hiirihaukantie 6

Maikkulan seurakuntatalo 
Kangaskontiontie 9

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

Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

muut  
jumalanpalvelukset
Oulun kaupunginsairaalassa 
su 1.10. klo 13 sanajumalan-
palvelus, toimittaa kirkkoherra 
Paavo Moilanen, saarna sai-
raalapastori Maire Heikkinen, 
kanttori Annukka Palola, Ou-
lujoen kirkkokuoro.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
1.10. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Juhani 
Liukkonen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Raimo Paaso 
ja Hanna Savela. SRK:n tyttöjen 
lauluryhmä. Kolehti lapsi-
työn tukemiseen Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen kautta. 
Radiointi Radio Pooki.
Su 1.10. klo 15 kaikenikäisten 
enkelikirkko, toimittaa Jyrki 
Vaaramo, saarnaa Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan kirkossa su 1.10. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Juha So-
ranta. Mikkelinpäivä. Kolehti 
pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen 
Seurakuntien Lapsityön Kes-
kukselle. 
Kastellin kirkossa: Su 1.10. klo 
10 messu, toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustavat Liisa Karkulehto, 
Terttu Rahko ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kastel-
lin kirkkokuoro. Mikkelinpäivä. 
Messuun kutsutaan alueelle 
muuttaneita. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 1.10. klo 12 Mikkelinpäivän 
perhemessu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustavat Esa 
Nevala ja Anu Kontio, kantto-
rina Riitta Piippo. Maikkulan 
tenava- ja lapsikuorot, sekä Ou-
lunseudun virsikuoro. Kolehti 
ks. Karjasilta. Mikkelinpäivä on 

enkeleiden ja lasten sunnuntai. 
Perhemessun jälkeen voileipä-
kahvit ja klo 13.30 keskusteluti-
laisuus aiheesta Lapsi on ilo. 
Pyhän Andreaan kirkossa su 
1.10. klo 12 perhemessu, toimit-
taa Mirjami Dutton, avustavat 
Päivi Sutinen, Hanna Partanen, 
kanttorina Sanna Leppäluoto. 
Mikkelinpäivä. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 1.10. klo 12 pyhä-
koulukirkko, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Mikkelinpäivä. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 1.10. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
Kastellin kirkossa su 1.10. klo 
18 Mikkelinpäivän gospelmes-
su, toimittaa Juha Vähäkan-
gas, avustaa Riina Moilanen. 
Karjasillan gospelryhmä, Esa 
Rättyä.

Tuiran kirkossa: La 30.9. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Helena 
Paalanne.
Su 1.10. klo 10 perhemessu, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Stiven Naatus, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen 
Seurakuntien Lapsityön Kes-
kukselle.
Su 1.10. klo 18 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Tommi Hek-
kala. Kolehti ks. ed.
Ke 4.10. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Pasi Kurikka, kanttorina 
Anu Vuorenmaa. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
To 5.10. klo 19 ekumeeninen 
jumalanpalvelus, toimittaa isä 
Raimo Kiiskinen ja työryhmä.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 1.10. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Pekka 

Kyllönen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Tuiran seura-
kunnan Nuortenkuoro. Kolehti 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön 
tukemiseen.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
1.10. klo 12 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Pohjankartanon 
yläasteen kuoro, johtaa Ritva 
Lehtiniemi. Kolehti ks.Tuira. 
Kirkkokahvit.
Pateniemen kirkko su 1.10. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä, Kolehti 
ks. Tuira.

Oulujoen kirkossa: Pe 29.9. klo 
18 gospelmessu, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Sari Meri-
läinen, nuorten housebändi ja 
Esa Rättyä. 
Su 1.10. klo 10 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarnaa 
Veli-Pekka Ottman, kanttorina 
Annukka Palola, projektikuoro 
avustaa. Radiointi Radio Dei.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 1.10. klo 12 perhekirk-
ko, toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 1.10. klo 14 perhekirkko, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Oulujoen seura-
kunnan lapsikuoro avustaa. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Aamurukous ke 4.10. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -Raamattu ja ru-
kousilta pe 29.9. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 30.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 1.10. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. Ylistyslauluja, yhteistä 
esirukousta johon voi jättää 
kirjoitetut rukouspyynnöt, ru-
kouspalvelua, vierailijana Paavo 
Korteniemi.
Kaatuneitten Omaiset ma 
2.10. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Seurat ti 3.10. klo 14, Intiön hoi-
vakoti. Pentti Kopperoinen.
Opettajien raamattupiiri ti 
3.10. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Virsi-ilta ti 3.10. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
heena lapset ja nuoret, Esko 
Laukkanen.
Aamurukous ke 4.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 4.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 4.10. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Puhujana Päivi Jussila.

Kristillinen miestenpiiri ke 
4.10. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Ompeluseurat to 5.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri 20 v la 30.9. klo 
10, Keskustan seurakuntatalo. 
Ohjelmassa Martti Pennasen 
tervehdys, Hannu Kipon raa-
mattutunti, Olavi Karjalainen 
kertoo Israelista ja Arvi Seppä-
nen kuulumisia Venäjältä. 
Torstain raamattupiiri to 
5.10. klo 14–15.15, Keskustan 
seurakuntatalo. Asiaa janoisille 
(Jes.57), Anna-Mari Heikki-
nen.

karjasillan seurakunta

Raamattupiiri to 28.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 28.9. klo 18, 
Maikkulan seurakuntatalo. 
Päiväraamattupiiri ti 3.10. klo 
12–13, Kastellin kirkko. Päivä-
raamattupiiri kaikenikäisille.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.10. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Olavi Isokoski ja Kari 
Päkkilä.
Miesten raamattupiiri ke 
4.10. klo 18.30, Kaukovainion 
seurakuntatalo.
Raamattupiiri to 5.10. klo 18, 
Maikkulan seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan hartaus 
to 28.9. klo 14.30, Mäntykoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri to 28.9. klo 

15, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävän kamari. Mukana Pasi 
Kurikka.
Naisten raamattupiiri to 28.9. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Raamattupiiri ke 4.10. klo 18, 
Niittyaron kerhohuone. 
Raamattupiiri to 5.10. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävän kamari. Mukana Pasi 
Kurikka.
Raamattupiiri to 5.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Puhujina 
Pentti Kopperoinen ja Timo 
Aho.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 28.9. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Mieskanttorikuoron konsertti 
ti 3.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Konsertin johtaa Timo 
Nuoranne. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 euroa.

Diakonia
Kuppila pe 29.9. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Juttuseuraa, kahvia, 
yhdessäoloa.

karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho to 28.9. klo 

12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kastellin seurakuntakerho to 
28.9. klo 13, Kastellin kirkko. 
Kerhoa ei ole 5.10. Osallistum-
me vanhustenviikon juhlaan 
6.10. Pyhän Tuomaan kirkolla.
Kaukovainon seurakuntaker-
ho to 28.9. klo 13, Kaukovainion 
seurakuntakoti. 
Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 2.10. klo 12.30, Maikkulan 
seurakuntatalon takkahuone.
Ystävän kammari ti 3.10. klo 
12, Kaukovainion seurakun-
tatalo. 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
2.10. klo 12, Kaukovainion seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten kerho to 28.9. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 
Työttömien aamukahvit ti 
3.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Työttömien ateria ti 3.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 3.10. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
Seurakuntakerho to 28.9. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 3.10. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri to 
28.9. klo 12, Kaskella. 
Huonesuon kuntopiiri ma 
2.10. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET:

Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 28.9. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta.
Vanhusten viikon juhla pe 
6.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Mielikintie 3. Tarvitset-
ko opasta juhlaan? Ota yhteys 
työntekijään p. 3161 322. 
Näkövammaisten retki Iin 
Haminaan su 15.10. Lähtö 
tuomiokirkon edestä klo 9. 
Jumalanpalvelus, ruokailu Iin 
seurakuntakodilla ja tutustu-
minen Iin Haminan historiaan. 
Hinta 10 e. Ilmoittaudu 5.10. 
mennessä p. 3161 322. 
KUULOVAMMAISET:
Runolan ystäväilta to 28.9. 
klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Runolan asukkaiden ja kaupun-
gilla asuvien kuurojen yhteinen 
ohjelmallinen ilta.
Kuurojen lähetyspiiri ma 2.10. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Tuemme kummilastemme 
koulunkäyntiä Tansaniassa. 
Lasten paikka kuuroille ja kuu-
lovammaisille lapsille ma 2.10. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Askartelua ja muuta mukavaa 
tekemistä. Kerhossa käytetään 
viittomakieltä ja suomea.
KEHITYSVAMMAISET:
Keskustelukerho ti 3.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 4.10. klo 17–18.30, 
Diakoniakeskus.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 29.9. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 2.10. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 

Raamattupiiri ti 3.10. klo 13, 
Diakoniakeskus.  

Lähetys
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 4.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Paavali Jumalan työtoverina 
(1.Kor.3), Ari-Pekka Metso.
Lähetyssoppi to 5.10. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. Klo 
12 hartaus, Satu Saarinen.

karjasillan seurakunta

Mikkelinmarkkinat - lähetys-
myyjäiset la 30.9. klo 10–13, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Alkuhartaus klo 10. Lohikeittoa 
ja porkkanasosekeittoa voit 
myös ostaa mukaan omaan 
astiaan. Myynnissä syksyn satoa, 
leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja. 
Lahjoituksia otetaan vastaan 
perjantaina 29.9. klo 10-16 Kau-
kovainion seurakuntatalolla. 
Tuotto Karjasillan seurakunnan 
nimikkolähetystyölle SLS:n 
kautta.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
3.10. klo 18–20, Kaukovainion 
seurakuntatalo. Kappalainen 
Satu Saarinen kertoo Nami-
biasta.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerhot:
Ke 4.10. klo 10–11.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kerho 
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vanhusten viikon merkeissä 
"Kun vanhenen", Anna-Mari 
Heikkinen ja Heleena Hietala.
To 5.10. klo 10–11.30, Intiön 
seurakuntakoti. Vieraana Inti-
ön eläkeläisiä vanhusten viikon 
merkeissä. Kaija Siniluoto ja 
Raili Vihertie.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion perhekerho ke 
4.10. klo 9.30–11, Kaukovaini-
on seurakuntakoti. 
Synttärijuhla la 14.10. klo 15, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Kutsumme sinut tänä vuonna 4 
vuotta täyttävä karjasiltalainen 
synttäreille ja sadun lumoihin. 
Tule kuulemaan jännittävä 
urkusatu! Synttärikakkua ja 
mehua tarjolla, sankareille 
myös lahja. Ilmoittaudu teks-
tiviestillä 5.10. mennessä p. 040 
5567840.
Perhekerhot:
Ma 2.10. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 4.10. klo 9.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali. 
Ke 4.10. klo 9.30, Maikkulan 
seurakuntatalo. 
Ke 4.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Enkelikirkko su 1.10. klo 10, 
Tuiran kirkko. Kirkkokahvit 
ja esillä lähialueen päivä-
kotilaisten tekemiä iki-iha-
nia enkeleitä. Pyhäkoulut su 
1.10. klo 12–13:Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Rajakylän 
seurakuntakoti, Niittyaron 
seurakuntakoti ja Pateniemen 
kirkko. 
Perhekerhot ke 4.10. klo 
9.30: Koskelan seurakuntakoti, 
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Meri-Toppilan Monipalvelu-
keskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Perhekerho to 5.10. klo 9.30: 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekahvila ti 3.10. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotilat. 
Perhekerho ke 4.10. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulut su 1.10. klo 12:
Huonesuon seurakuntakoti, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerhot ke 4.10. klo 9.30:
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan Väliaikaistilat, 
Huonesuon seurakuntakoti, 
Saarelan seurakuntakoti, San-
ginsuun seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Askartelukerho 3-5 lk tytöt 
ja pojat to 28.9. klo 13.30–15, 
Myllytullin ala-aste / luok-
katila.

karjasillan seurakunta

Sählykerho 1-6 lk to 28.9. klo 
16.30–17.30, Sarasuon koulu. 
Kokkikerho 3-6 lk ma 2.10. 
klo 18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Puuhakerho 1-6  lk ma 2.10. 
klo 18–19, Maikkulan seu-
rakuntatalon päiväkerhotila. 
Lisätietoja p. 040 730 4118.
Toimintakerho 1-6 lk ti 3.10. 
klo 17–18, Kastellin kirkko, 
alakerta. Lisätietoja p. 040 
8315932.

Askartelukerho 1-6 lk ke 4.10. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
seurakuntatalon päiväkerhoti-
la. Lisätietoja p. 040 5752 713. 
Kokkikerho 1-6 lk ke 4.10. 
klo 17.30–19, Kastellin kirkko, 
alakerta, sisäänkäynti kirkon 
takaa. Lisätietoja p. 040 831 
5932.
Sählykerho 1-6 lk to 5.10. klo 
16.30–17.30, Sarasuon koulu. 

nuoret
Nuortenilta ke 4.10. klo 18–20 
Öbergin talo. 

karjasillan seurakunta

Sporttikerho to 28.9. ja 5.10. 
klo 17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa aktiivihar-
rastajalle tai vasta-alkajalle. 
Pääasia on urheilu ja yhdessä 
liikkumisen ilo. 
Karjasillan gospelryhmä la 
30.9. klo 12–14, Raatin nuori-
sotalon bändikämppä. Ryhmä 
on eri-ikäisistä koottu bändi- 
ja lauluryhmä, joka toteuttaa 
kerran kuussa järjestettävän 
gospelmessun. Ryhmään ote-
taan uusia laulajia ja soittajia. 
Lisätietoa Esa Rättyä 040 
5747125.
Kaakkurin gospelryhmä ma 
2.10. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Nuorista koottu 
gospelbändi esiintyy erilaisissa 
messuissa, gospelilloissa ja 
nuorten tilaisuuksissa. Lisä-
tietoa Jukka Moilaselta 040 
5060315.
Nuortenilta Kaakkurissa / Ca-
fe Andreas ti 3.10. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuorten Taivasklubi pe 27.10. 
klo 19–23.30, Kastellin kirkko. 
Perustavaa keskustelua taivaan 
ja maan väliltä, vierailevia 
musiikkiartisteja ja bändejä. 
Yökahvila.

tuiran seurakunta

Nuorten gospelryhmä ke 4.10. 
klo 18, Tuiran kirkko. Tule 
mukaan iloiseen gospellaulu-
ryhmään. Uusia laulajia otetaan 
mukaan! Lisätietoja Kaisu Bou-
tellier p. 040 5104529.

OulujOen seurakunta

Gospelmessu ja isoskoulu-
tuksen avaus pe 29.9. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Sari Meriläi-
nen, Ilkka Mäkinen, nuorten 
housebändi ja Esa Rättyä.

nuoret aikuiset
Messu su 1.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 1.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. 
ALFA-kurssi Kristinuskon 
peruskurssi to 28.9. ja 5.10. klo 
18–21, Isokatu 11. 
Ison kirjan ilta to 28.9. ja 5.10. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Seniorit
Vanhusten viikon juhla pe 
6.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kaupungin tervehdyk-
sen tuo vanhustyön johtaja An-
na Haverinen. Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro ja Weljet-kuoro 
esiintyvät. Lisäksi runoesitys 
sekä runsaasti yhteislaulua. 
Hartauden pitää pastori Päivi 
Jussila. Järjestelyissä ovat mu-
kana myös Oulun kaupunki, 
alueellinen vanhustyö ja diako-
nia-ammattikorkeakoulu.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 28.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 28.9. klo 12. 

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja ke 4.10. klo 9–11, 
Kaukovainion seurakuntatalo 
p. 336080. Vanhuksille suun-
nattu puhelinpäivystys.

Seurakunnan ystäväpiiri to 
5.10. klo 14.30–16, Caritas-
Tapiolan aula, Caritas-kylä. 
Keskusteluryhmä sekä Caritas-
kylässä asuville että lähialueella 
asuville vanhuksille.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho Palokan 
palvelukeskuksessa to 28.9. 
klo 13.30. 

OulujOen seurakunta

Myllyojan seurakuntapiiri to 
28.9. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Metsolan Hovin seurakun-
tapiiri to 28.9. klo 14–15.30, 
Metsolan Hovi. 

Leirit ja retket
NUISKU-leiri I 20.–23.10. 
Vasamon leirikeskus. Elämä toi-
mii, kun ihmissuhteet toimivat. 
Leirillä opiskellaan ihmissuhde-
taitoja nuoren näkökulmasta; 
käsitellään mm. omia tunteita ja 
arvoja, ystävyyttä ja perheen ih-
missuhteita sekä tulevaisuuden 
suunnittelua. Lyhyiden luento-
osuuksien lisäksi runsaasti käy-
tännön harjoituksia. Leiri sopii 
peruskoulu- ja lukioikäisille. 
Hinta 30 e (täysihoito, mate-
riaalit, ohjelmat ja kuljetus). 
Ilmoittautumiset 5.10. men-
nessä www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.
Veteraanileiri 2.–5.11. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautumiset 
diakoniakeskukseen 16.10. 
mennessä p. 3161 321.
Nuorten Draamaleiri 21.–
24.10. Rokuan leirikeskus. 
Tule ja toteuta itseäsi! Hinta 
10 e (täysihoito, ohjelmat ja 
kuljetus). Leirillä suunnitellaan 
Oulugospelissa toteutettava 
draamallinen tekstiviestiseik-
kailu Tähti se kulkevi itäisillä 
mailla. Ilmoittautumiset 5.10. 
mennessä p. 3161347 arkisin klo 
9-16. Lisätietoja Juha Vähäkan-
gas 040 5747158 sekä Terhi-Liisa 
Sutinen 040 7245446.
Perheleiri 6.–8.10. Juuman 
leirikeskus. Tervetuloa aisti-
maan syysluonnon kauneutta 
perheleirille Juumaan. Ohjel-
massa mukavaa yhdessä oloa 
niin ulkona kuin sisällä. Hinta 
aikuiset 41 e ja lapset 27 e, (seu-
raavista lapsista sisaralennus 
–25 %) sis. täysihoito ja kuljetus. 
Ilmoittautumiset 29.9. mennes-
sä ensisijaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen tiina.huurre@evl.
fi. tai p. 050 4334 094.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron har-
joitus to 28.9. ja 5.10. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo.

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 28.8. ja 2.10. klo 18.30, 
Kastellin kirkko.
Projektikuoro to 28.9. ja 5.10.
klo 17.30, Karjasillan kirkko. 
Haasteellista kuoro-ohjelmis-
toa nuorekkaille aikuisille. 
Kuoroon pääsee koelaulun 
kautta, lisätietoja Olli Heikkilä 
p. 041 5479929.
Mieskuoro Weljet ti 3.10. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 4.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
28.9. ja 5.10. klo 16–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
28.9. ja 5.10. klo 16.30–17.15, 
Maikkulan seurakuntatalo. 
Maikkulan lapsikuoro to 28.9. 
ja 5.10. klo 17.30–18.30, Maik-
kulan seurakuntatalo. 

muut menot
Sinkkuilta pe 29.9. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakun-

tatalo, alasali. Kaikenikäisten 
aikuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka. Annikki ja Pekka 
Pikkarainen esittävät hupailun 
Kulttuurimatka Kiasmaan, 
minkä jälkeen kevyttä keskus-
telua aiheesta.
Sururyhmä itsemurhan kautta 
läheisensä menettäneille ti 
10.10. klo 18. Ryhmään osal-
listuminen edellyttää ilmoittau-
tumista 29.9. mennessä sairaa-
lapastori Annamaija Mattilalle, 
p. 040 5797 803. 
Rakkauden rakennustyömaa 
su 15.10. klo 13–16, Raatin nuo-
risotalo. Käsitellään yksinäi-
syyden tunnetta parisuhteessa 
ja miten voi omalta osaltaan 
rakentaa tai remontoida suh-
detta. Puhujina Meri Saarni-
lahti-Becker ja Pentti Becker 
Helsingistä. Tervetuloa yksin 
tai yhdessä.
Enkelinäyttely pe 29.9. klo 
13–15, Kastellin kirkko. Tule 
tutustumaan Raamatun ja tä-
män päivän enkeleihin.
Kutsumme sinua mukaan 
toteuttamaan seurakunnan 
yhteistä kiitosjuhlaa, messua ti 
10.10. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Seurakuntalainen voi toimia 
jumalanpalveluksessa monissa 
tehtävissä, esim. ristikulkuees-
sa, tekstinlukijana tai kolehdin 
kantajana. Kahvitarjoilu.
Puuhakerho ma 2.10. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus, kasvihuoneen kellari. 
Tehdään puutöitä. 
Korukivikerho ti 3.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Miesten piiri ti 3.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tauno Tam-
pio aiheesta Kipujen kautta 
voittoon.
Liikuntavammaisten ryhmä 
pe 29.9. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Elomyyjäiset la 14.10. klo 11–
13, Myllyojan seurakuntatalo. 
Myytävänä leivonnaisia, herne-
keittoa, myös kotiin vietäväksi 
(oma astia mukaan), käsitöitä, 
arpoja, narusta ja vohvelikahvit. 
Järjestää Oulujoen seurakunta. 
Tuotto oman seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyölle sekä 
nuorten missioklubille.

kansainvälisyys

English Service su 1.10. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiak-
si su 1.10. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo.

Karjasilta: Maunu Arvid Mar-
kuksela 79 v, Martta Sofia 
Keinonen s. Saransalmi 86 v, 
Martta Anna Sofia Loukkola s. 
Jokelainen 80 v, Markku Juhani 
Immonen 43 v, Lilja Anna Maria 
Harja s. Myllyoja 92 v.
Tuira: Taisto Johannes Karjalai-
nen 69 v, Ritva Kirsti Honkanen 
s. Saarela 56 v, Risto Olavi Lauk-
ka 60 v, Kai Johannes Määttä 45 
v, Eila Inkeri Karinen s. Sohlman 
77 v, Eeva Esteri Salonen s. Kam-
sula 76 v, Anni Elin Lukkarila s. 
Hämälä 94 v.
Oulujoki: Johan Arvid Soro-
nen 89 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: Vil-
le Reima Johannes Hurskainen 
ja Jaana Kristiina Multisilta.
Karjasilta: Markku Tapani 
Voho ja Tiina Anna-Maria Moi-
lanen, Tuomas Petteri Nissi ja 
Tiina Susanna Heikkinen, Kari 
Tapani Harju ja Tarja Birgitta 
Norrback, Marko Juhani Karp-
pinen ja Kati Susanna Laurila, 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kasper Christian Flygare, Ella 
Linnea Latvalehto, Hertta Iiris 
Teemuntytär Raasakka.
Karjasilta: Silvia Josefiina Vilja-
maa, Niilo Waltteri Haapalahti, 
Viivi Emilia Haapalehto, Sara 
Tuulia Janger, Viena Orvokki 
Kiviahde, Aapo Topias Saren, 
Miikka-Matias Patrik Viinonen, 
Adasofia Olivia Hotakainen, 
Topias Niilo Elmeri Tiri.
Tuira: Oskari Eemeli Hyykoski, 
Roosa Matilda Koskenkorva, 
Niro Kasper Joonatan Kuusela, 
Noel Valdemar Orava, Matilda 
Julia Schroderus, Anna-Rebecca 
Victoria Luokkanen, Wilma-
Maria Haapalainen, Kristian 
Erik Mateus Luokkanen, Sofia 
Anna Kristiina Fyrstén.
Oulujoki: Aaro Eemil Ervasti, 
Aino Emilia Mirjami Henriks-
son, Ella Linnea Kaarina Kyn-
silehto, Emma Minea Annikki 
Kynsilehto, Riikka Elina Pelko-
nen, Miisa Amalia Pelkonen, 
Aino Emilia Moilanen.

Jussi Antero Issakainen ja Jo-
hanna Tiilikainen, Toni Kristian 
Heikkilä ja Tanja Maria Hannele 
Blomster, Mikko Veli Hökkä ja 
Tanja Maarit Kukkonen.
Tuira: Sami Antero Haapaniemi 
ja Johanna Maria Tapio, Mikko 
Allan Kadenius ja Saija Maria 
Lasanen, Arto Juhani Kuha ja 
Taava Dagmar Katariina Tölli.

Tuomiokapituli julisti haettavaksi 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-

nan kirkkoherran (tuomiorovasti) 
viran 27.10.2006 mennessä.

Tuomiokapituli antoi pastori 
Jyrki Vaaramolle virkamäärä-
yksen Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan määräaikaiseen seu-
rakuntapastorin virkaan ajalle 
1.1.2007–31.12.2007. 

Pastori Raimo Saloselle annet-
tiin virkamääräys Kiimingin seu-
rakunnan vt. kappalaiseksi alkaen 
1.10.2006 jatkuen siihen saakka, 
kunnes kappalaisen viran vakituinen 
haltija ottaa viran vastaan.  

Pastori Kimmo Helomaalle 

SEurakuntavaaLit 
varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.
Ennakkoäänestys 30.10.–3.11.

Rippikouluihin ilmoittautuminen Oulussa 
tapahtuu 5.10. mennessä ensisijaisesti sähköisesti 

osoitteessa: www. oulunseurakunnat.fi/rippikoulut.

annettiin virkamääräys Kiimingin 
seurakunnan seurakuntapastorin 
virkaan 1.10.2006 alkaen jatkuen 
siihen saakka, kunnes kappalai-
sen viran vakituinen haltija ottaa 
viran vastaan.     

Tuomiokapituli antoi raueta 
aloitteensa Hailuodon seurakunnan 
liittämisestä Oulun tuomiokirkko-
seurakuntaan, koska Hailuodon 
kirkkovaltuuston enemmistö toivoi 
asialle lisäaikaa. Lisäksi tuomioka-
pituli katsoi asian olevan sen laa-
tuinen, että siitä päättäminen on 
tarkoituksenmukaista siirtää syk-
syn seurakuntavaaleissa valittaville 
uusille luottamushenkilöille.

Tuomiorovastin 
virka auki
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Su 1.10. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Veli-Pekka Ottman, kant-
torina Annukka Palola. Projektikuoro avustaa.
Su 1.10. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa Outi 
Metsikkö puhuu Mikkelinpäivästä.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 4.10. klo 16.15 kolumnistina Outi Ervasti.

To 5.10. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena Mikkelinpäivä. Vie-
läkö lapset uskovat enkeleihin? Lastenohjaaja Tiina Huurretta haastat-
telee Marja Blomster.

Su 1.10. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa Outi 
Metsikkö puhuu Mikkelinpäivästä.
Su 1.10. klo 10 messu Raahen kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-
ohjelman uusinta, toimittaa Jussi Leppälä Yli-
vieskasta.

Ma 2.10. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Risto Parttimaa Raahesta.

r a D i o - o H J E L m at

Bass’n Helen kempeleeseen
Listasuosioon yltänyt gospelyhtye Bass’n Helen konsertoi Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa Kempeleessä perjantaina 6. 
lokakuuta.

Bass’n Helen perustettiin vuonna 1992. Sen viimeisimmältä 
pitkäsoitolta Kauas täältä löytyvät kappaleet Varjojen maa, Lasi-
enkeli ja Liekeissä ovat soineet radiossa tiheään. Yhtye tulee Kok-
kokankaalle akustisena, eli odotettavissa on kaikin puolin korvia 
miellyttävää gospelia.

Kello 19 alkava tapahtuma on Kempeleen seurakunnan nuo-
risotyön syysavaus. Konserttilipun hinta, 5 euroa tulee Vihannin 
SOS- lapsikylän toiminnan hyväksi.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kolme palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 108 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 280.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana

KIRKKOHERRAN
 (tuomiorovasti) virka 

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi pastoraalitutkinto.
Hakemukset tulee lähettää Oulun hiippakunnan tuomio-
kapitulille 27.10.2006 klo 16 mennessä: Ojakatu 1, PL 85, 
90101 OULU.

Oulujoen seurakunnassa on haettavana

KANTTORIN VIRKA

Kelpoisuusehtona kirkon säädöskokoelman n:o 89 mukainen 
piispainkokouksen hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto 
tai vastaava tutkinto.
Hakemukset tulee lähettää Oulun hiippakunnan tuomio-
kapitulille 17.10.2006 klo 16 mennessä: Ojakatu 1, PL 85, 
90101 OULU.

Yhteisen seurakuntapalvelun 
erityisdiakoniapalvelussa on haettavana.

DIAKONIAN VIRKA  
(viransijaisuus päihdetyössä 14.8.2008 saakka)

Kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai 
ammattikorkeakoulututkinto. 
Hakemusten ja ansioluetteloiden (tai CV) tulee olla perillä 
20.10.2006 klo 16 mennessä: Oulun ev.-lut. seurakuntayhty-
mä, kirjaamo, PL 122, 90101 OULU. Käyntiosoite on Isokatu 
17. Kirjekuoreen merkintä ”Diakonian virka”. Hakemuksia 
ei palauteta. 

Kiinteistöpalvelussa on haettavana

TOIMISTONHOITAJAN  
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (50 %) 

Kelpoisuusehtona soveltuva opistoasteen tutkinto tai
ammattikorkeakoulututkinto.
Hakemusten ja ansioluetteloiden (tai CV) tulee olla perillä 
12.10.2006 klo 16 mennessä: Oulun ev.-lut. seurakuntayhty-
mä, kirjaamo, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite on Isokatu 
17. Kirjekuoreen merkintä ”Toimistonhoitaja”. Hakemuksia 
ei palauteta.

Katso lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi > avoimet työpaikat

Pyhäkoulukirkko kaukovainiolla
Pyhäkoulukirkko on uudenlainen pyhäkoulu Kaukovainiolla. Sii-
hen kuuluu noin kerran kuukaudessa perhekirkko, jossa lapset 
ovat tavallista jumalanpalvelusta enemmän toimijoina, esimerkiksi 
tekstinlukijoina tai kolehdinkantajina. Muina pyhäkoulukertoina 
valmistaudutaan edessä olevaan jumalanpalvelukseen.

Seuraavat pyhäkoulukirkon jumalanpalvelukset ovat 1.10., 
29.10. ja 3.12.

kanttorikuoro oulussa ja 
Haukiputaalla

Chorus Cantorum Finlandiae eli Suomen kanttorikuoro kon-
sertoi Haukiputaan seurakuntakeskuksessa maanantaina 2.10. 
ja Oulun tuomiokirkossa tiistaina 3.10. klo 19. Konsertin johtaa 
Timo Nuoranne. 

Konserteissa suomalaisten mieskanttoreiden kuoro tarjoaa ylei-
sölleen monipuolisen musiikkielämyksen. Ohjelma sisältää niin 
koraalisovituksia kuin romantiikan ajan mieskuoroklassikoitakin. 
Sijansa saavat myös vauhdikkaat negrospirituaalit ja herkkä ruko-
uslaulu. Konsertin teoksia ovat säveltäneet mm. Franz Schubert, 
Gioachino Rossini, Timo Leskelä ja Darius Milhaud.

Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmalehtinen maksaa 5 euroa. 

Gospelmessuja viikonloppuna
Kastellin, Tuiran ja Oulujoen kirkoissa vietetään ensi viikonlop-
puna gospelmessuja seuraavasti: Perjantaina 29.9. klo 18 Oulujoen 
kirkossa, lauantaina 30.9. klo 18 Tuiran kirkossa ja sunnuntaina 1.10. 
klo 18 Kastellin kirkossa.

Gospelmessussa soitetaan ja lauletaan gospelmusiikkia. Kuten 
messussa yleensäkin, myös gospelmessussa vietetään ehtoollista, 
pysähdytään Raamatun äärelle ja hiljennytään rukoukseen. 

Gospelmessussa on mukana esiintyjiä, kuten bändejä tai muita 
musiikkiryhmiä. 

Messussa laulettavat laulut voivat olla virsikirjasta ja Nuoren 
seurakunnan veisukirjasta.

Srk täyttää 100 vuotta
Vanhoillislestadiolaisuuden keskusjärjestö, Suomen Rauhanyh-
distysten Keskusyhdistys ry (SRK) täyttää ensi sunnuntaina 100 
vuotta. Keskusyhdistyksen edeltäjä Lähetystoimen Päätoimisto 
perustettiin 1.10.1906 Oulussa. 

Yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa vietetään Oulun perinteisten 
syysseurojen yhteydessä 30.9. klo 13 rauhanyhdistyksellä, Pro-
fessorintie 7.

Juhlavuoteen liittyy edustava SRK 100 vuotta -näyttely, joka on 
avoinna 29.9.-5.10. klo 9-20 rauhanyhdistyksellä. Näyttelyn laaja 
aineisto perehdyttää monipuolisesti vanhoillislestadiolaisuuden 
keskusjärjestön lähetys-, julkaisu- ja lapsi- ja nuorisotyöhön. 

Ehdokkaiden 
nimilistat 
verkossa

Syksyn seurakuntavaalien eh-
dokaslistat on viety Oulun ev.-
lut. seurakuntien verkkosivuille. 
Listat löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/seurakun-
tavaalit. Samalta sivustolta löy-
tyvät myös valitsijayhdistysten 
kuvaukset itsestään.

Verkossa olevat ehdokaslistat 
on tehty valitsijayhdistysten ilmoi-
tusten pohjalta. Vaalilautakunnat 
vahvistavat ehdokaslistojen yhdis-
telmät kokouksessaan 2.10.

Oulujoen seurakunnan vaaleissa 
ovat mukana myös ylikiiminkiläi-
set, koska Ylikiimingin seurakunta 
liittyy Oulujoen seurakuntaan 
vuoden vaihteessa. 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon 
on ehdolla 8 ylikiiminkiläistä 
ja Oulujoen seurakunnan seu-
rakuntaneuvostoon 10 ylikii-
minkiläistä.

tunnustukseton 
hauta-alue 

otettu käyttöön 
oulussa

Ensi vuoden alusta Suomessa tu-
lee olla tunnustuksettomia hau-
ta-alueita. 

Ne on tarkoitettu ihmisille, 
jotka eivät uskonnollisista tai 
katsomuksellisista syistä halua 
tulla haudatuiksi alueelle, jo-
ka on vihitty luterilaiseksi tai 
muun uskontokunnan hauta-
usmaaksi.

– Oulussa tunnustukseton hau-
ta-alue on rakennettu Oulujoen 
hautausmaan yhteyteen. Alue on 
reunavyöhykkeiden viimeistelyä 
vaille valmis. Hautausmaalle 
haudattiin ensimmäinen vainaja 
keväällä, puistopäällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi kertoo.

Tunnustuksettomalla alueella 
on sekä uurna- että arkkuhauta-
paikkoja.

Oulu on tehnyt useiden lähi-
seurakuntien, ainakin Kempeleen, 
Oulunsalon, Tyrnävän, Muhoksen, 
Utajärven ja Hailuodon kanssa 
yhteistyösopimuksen tunnustuk-
settoman alueen käytöstä.

Yleisten hautausmaiden yllä-
pito kuuluu hautaustoimilain 
mukaan evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnille. Hauta-
sija on pyynnöstä osoitettava 
erilliseltä tunnustuksettomalta 
hauta-alueelta, joka ei saa sijai-
ta kohtuuttoman kaukana seu-
rakunnan tai seurakuntayhty-
män alueesta. Tunnustukseton 
hauta-alue on lain mukaan joko 
erillinen hautausmaa tai rajattu 
muusta hautausmaasta selvästi 
erottuvalla tavalla.

Hautaustoimilain velvoitteet 
tunnustuksettomista hautaus-
maista koskevat kaikkia seura-
kuntia. Niinpä tunnustuksettomia 
hautausmaita on perustettu tai 
parhaillaan perusteilla ympäri 
maata.

Luterilainen kirkko käyttää 
saamaansa yhteisövero-osuutta 
hautausmaiden ylläpitoon. 

Islamilaisille tarkoitettuja 
hautausmaa-alueita on Suo-
messa tämänhetkisten tietojen 
mukaan 16 eri puolilla maata. 
Oulun islamilainen hauta-alue, 
joka perustettiin vuonna 1993, 
sijaitsee Intiössä. 

kt/Pirkko Paakki

JakELuHäiriöt / JakELukiELLot
P. 0207 54 2333 (arkiSin kLo 8-16)

SäHköPoSti: tiLauSPaLvELut@kotimaa.Fi



7

k un liminkalainen Virpi Hal-
mesmäki näki seurakunta-
lehdessä ilmoituksen, että 

Virtaa välillämme -parisuhdepro-
jekti etsii toteuttajiksi tavallisia pa-
riskuntia, hän kiinnostui.

– En tiennyt yhtään, mistä oli 
kyse, mutta niin vain puolisoni 
Arin kanssa ilmoittauduimme 
mukaan. Nyt olemme alustavasti 
tutustuneet projektin esitteisiin ja 
odotamme kiinnostuneina marras-
kuun ensimmäistä päivää. Silloin 
kokoonnutaan saamaan koulutusta, 
Virpi kertoo.

Virpistä ja Arista tulee ohjaa-
japariskunta laajaan projektiin, 
johon kaiken aikaa haetaan myös 
isäntäpareja. Ohjaajien tehtävänä 
on johdattaa pienryhmiä teemail-
tojen aiheisiin. Isännät huolehtivat 
ulkoisista puitteista ja esimerkiksi 
tarjoilusta.

ajatuksia ja suoraa 
puhetta

– Saamme kansion, joka on tukena 
keskustelujen vetämisessä, Virpi 
ja Ari sanovat. Heidän mielestään 
aiheet, kuten tunteiden tunnis-
taminen, rakastumisesta rakkau-
teen sekä suuttumus ja ristiriito-
jen ratkaiseminen ovat mielen-
kiintoisia.

He eivät ole näitä asioita pohdis-
kelleet avioliitto- tai parisuhdeta-

pahtumissa, mutta elämä on tuonut 
omat kokemuksensa. Kumpikin on 
kokenut avioeron.

– Jos joku kysyy minulta neuvoa 
pulmaansa, vastaan suoraan. Olen 
tottunut sanomaan, mitä ajattelen, 
Ari tuumaa. Hän luottaa puhu-
misen ja tunteiden julkituomisen 
voimaan. 

Virpi ajattelee, että keskustelujen 
tarkoituksena on lähinnä ajatusten-
vaihto sekä erilaisten mielipiteiden 
ja kokemusten jakaminen.

– Ryhmässä voi puhua vapaasti, 
sillä keskustelut ovat luottamuk-
sellisia. Kaikilla on vaitiolovel-

vollisuus.

tavallisten ihmisten 
tapaan

Virpi ja Ari Halmesmäki innos-
tuivat ohjaajan tehtävästä, koska 
ovat avoimia ja muiden kanssa 
hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Ja 
melko ”tavallisia”. Virpi on työs-
kennellyt pitkään esimerkiksi sai-
raalassa siistijänä ja Ari timanttipo-
rausta ja betoninpurkutöitä teke-
vässä firmassa. Juuri heidän kaltai-
siaan projektiin on etsitty.

virpi ja ari sijoittavat suhteeseen

virpi ja ari Halmesmäen perheeseen kuuluu kohta kolmivuotias Joona 
sekä 14-vuotias tytär.

– Ensimmäistä keskustelua jänni-
tän etukäteen, mutta kun tilanne 
on kohdalla, alan höpöttää, Virpi 
tietää. Eikä Arillakaan puhe juutu 
kurkkuun. Hän uskaltaa sanoa ää-
neen, että he rakastavat toisiaan. Sik-
si tuntuu mukavalta, jos ryhmässä 
voi jakaa hyvää toisillekin.

–Olemme tyytyväisiä, jos ryh-
mäläiset lähtevät kotiin hyvällä 
mielellä ja odottavat seuraavaa 
kokoontumista, Virpi sanoo yhtei-
seksi tavoitteeksi.

He odottavat antoisia hetkiä 
itselleenkin. Harvoin kolmivuo-
tiaan lapsen vanhemmat pääsevät 
yhdessä mielenkiintoiseen aikuisten 
harrastukseen.

– Kolme tuntia yhdessä ja monta 
kertaa kevään aikana, Virpi iloitsee. 
– Kun astumme kotiovesta sisään 
olemme taas täysillä isä ja äiti.

Pirkko Paakki

Virtaa välillämme on 18-30-
vuotiaille aikuisille suunnattu 
parisuhdekurssi. Kurssille ovat 
tervetulleita avioliitossa, avo- tai 
seurustelusuhteessa elävät parit. 
Suhdekurssille mahtuu 3-5 paria, 
jotka sitoutuvat osallistumaan 
jokaiseen kokoontumiskertaan. 
Kurssin järjestäjinä toimivat laajasti 
Oulun ja lähialueen seurakunnat. 
Lisätietoa seurakunnista.

P ojat kysyivät päiväkerhossa, 
onko Jumala luonut dino-
sauruksetkin.

Asiaa alettiin pohtia. Kerhon sille 
kerralle suunniteltu ohjelma jätet-
tiin hetkeksi sivuun. Lapset olivat 
keksineet oman aiheen.

Oulunsalon seurakunnan lasteno-
hjaajat Sanna Hankala ja Inkeri 
Santaniemi kertovat innoissaan, 
että tällaisia kasvattavia ja nautit-
tavia hetkiä kerhossa voi syntyä, jos 
ohjaajat uskaltavat heittäytyä lasten 
luomaan tilanteeseen. Se jää lasten-
kin mieleen pitkäksi aikaa. 

Kerhoille annetut valtakunnal-
liset teemat, kuten nyt Jumalan 
silmissä kaunis, tai päiväkohtaiset 
aiheet ovat lastenohjaajien mielestä 
hyviä apuvälineitä, mutta ohjaajan 
on paras varautua ohjelmanmuu-
toksiin.

ideavihko aina valmiina

Sanna ja Inkeri olivat valtakunnal-
lisilla lastenohjaajien neuvottelu-
päivillä Oulussa pohtimassa mm. 
suunnittelun tärkeyttä, esimerkik-
si, millaiset asiat varhaiskasvatuk-
sessa tulee ottaa huomioon ja ke-
nen näkökulmasta.

Suunnittelu ja käytännönläheinen 
kerhotyö kulkevat eri tasoilla. Voisi 
kuvitella, että pitkäjänteisten suun-
nitelmien tekeminen on tylsää.

– Ei ole, päinvastoin, kumpikin 
huudahtaa.

Suunnitelmien tekeminen on ihanan 
luovaa työtä hyvässä työyhteisössä 
ja mukavien työkavereiden kanssa. 
Eikä haittaa, jos työ tulee kotiinkin. 
Parhaat ideat syntyvät joskus saunan 
lauteilla tai yön pimeydessä, jolloin 
on tartuttava kynään ja pantava aja-
tukset muistiin.

Päiväkerhossa tehdään luovaa työtä
Yhteiset tavoitteet

Oulunsalossa kunnan ja seurakun-
nan lapsityön tekijät loivat taan-
noin yhdessä linjoja varhaiskas-
vatussuunnitelmalle (Vasu). Sa-
malla muisteltiin lauluja, leikke-
jä ja loruja, jotka koottiin mate-
riaaliksi perheiden ja päiväkotien 
käyttöön.

– Kunta ja seurakunta ovat tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi 
päiväkotien kasvatussuunnitelmaan 
on kirjoitettu kristillinen kasva-
tus. Siihen lastentarhanopettaji-
en koulutus ei kuitenkaan anna 
valmiuksia.

– Seurakunnan lastenohjaajat 
käyvät pitämässä pikkukirkkoja 
sekä joulun ja kevään kirkkohetkiä. 
Toista kertaa lapset vietiin tutustu-
maan kotikirkkoon niin sanotulla 
kotikirkkoviikolla elokuussa.

– Varhaiskasvatussuunnitelman 
tarkoitus on saada aikaan yhteiset 

Suunnittelu on 
haastavaa

Millä tavoin teillä on suunniteltu 
varhaiskasvatuksen toteuttamis-
ta? Onko suunniteltu omaa työtä 
vai lasten toimintaa? Kenen kans-
sa on suunniteltu? Onko vanhem-
mat otettu mukaan?

Kehittämispäällikkö Anna-Maija 
Puroila Pohjois-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskuksesta esitti 
valtakunnallisilla lastenohjaajien 
päivillä Oulussa monia kysymyk-
siä, jotka auttavat seurakunnan 
työntekijöitä luomaan ohjeiston 
työlleen varhaiskasvattajina.

Uudistettu varhaiskasvatussuun-
nitelma Vasu antaa pohjan suun-
nittelulle, mutta jokainen kunta ja 
seurakunta tarvitsee omalle alu-
eelleen sovelletun, omaleimaisen 
ohjeistuksen.

– Vasun tavoitteet perustuvat 
lapsen hyvinvointiin. Kasvatuksessa 
otetaan huomioon lapsen kehitys-
vaihe ja häntä kiinnostava toimin-
ta ja keskustelunaiheet. Aiemman 
käytännön mukaan aikuinen asetti 
kasvatukselle tavoitteet.

– Uutta ajattelua on myös poh-
tia ympäristöä; onko lapsella tilaa 
liikkua ja leikkiä. Lapset kohdataan 
yksilöinä, ei pelkästään ryhmänä. 
Lapset myös oppivat toisiltaan ja 
tukevat toisiaan. Sillekin olisi annet-
tava tilaa, Puroila vertasi perinteisiä 
ja nykyaikaisia tavoitteita.

Hän korosti, että kasvatussuunni-
telma ei ole paperi, joka tulee kerralla 
lopullisesti valmiiksi. Suunnitelma 
on prosessi, jota tarkastellaan ja 
muutetaan tarpeiden mukaan.

tiiviimpää 
vanhustyötä

Vanhustenhoidossa pitäisi ot-
taa entistä enemmän huomi-
oon pappien ja diakoniatyön-
tekijöiden sielunhoidollinen 
kokemus. Suomen luterilai-
sen kirkon mukaan yhteis-
työtä seurakuntien ja kunti-
en vanhustyöntekijöiden kes-
ken pitää edelleen kehittää ja 
ottaa mukaan myös vapaaeh-
toisia auttajia.

Geriatrisen hoidon ja van-
hustyön kehittämistä esittää 
raportissaan professori Sirkka-
Liisa Kivelä. Hänen mukaansa 
vanhustyössä työskentelevien 
tulee nykyistä enemmän ottaa 
huomioon vanhusten uskon-
nolliset ja sielunhoidolliset 
tarpeet.

Jäsentiedot 
yhteisiksi

Kirkkohallituksen täysistunto 
keskusteli viime viikolla kirkon 
toiminta- ja taloussuunnitel-
masta vuosille 2007-2009.  

Suunnitelmakauden tär-
keimpiä yhteisiä projekteja 
ovat kirkon strategian 2015 
laadinta, kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen vaikutuksia 
seurakuntiin selvittävä projekti, 
kirkon tietohallintostrategi-
an päivitys, Nuori aikuinen 
kirkon jäsenenä -projekti, 
seurakuntien yhteistoimin-
ta- ja kehittämishankkeiden 
koordinaatioprojekti, piis-
painkokouksen selvitystyö 
parisuhteen rekisteröinnin 
seurauksista kirkossa, kirk-
kolain kodifiointi sekä kirkon 
yhteisen jäsentietojärjestelmän 
rakentaminen.

Jäsentietojärjestelmä on 
hankkeista kustannuksiltaan 
suurin, ja siitä koituu seurakun-
nille merkittäviä toiminnallisia 
ja taloudellisia hyötyjä.

nuorten 
vaaliblogi

Kolme nuorta aikuista ker-
too blogissaan, millaista on 
olla ehdokkaana seurakunta-
vaaleissa. Nuorten ehdokkai-
den vaiheita voi seurata vaa-
lien tuloksen julkistamiseen 
saakka. Blogi on avattu nuor-
ten seurakuntavaalikampan-
jan verkkosivuilla www.kan-
nakortesikirkkoon.fi.

Sainio papiksi 
aurinko-

rannikolle
Kirkkohallitus valitsi Espan-
jan Aurinkorannikon siir-
tolais- ja turistipapin vir-
kaan pastori Timo Sainion 
1.2.2007 lukien.

tavoitteet mm. tällaiselle toiminnal-
le, Sanna ja Inkeri toteavat.

Pirkko Paakki

Sanna Hankala

inkeri Santaniemi
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1. Kuinka tulit uskoon?
2. Tarvitaanko mielestäsi 
 evankeliointia?
3. Millainen on kaunein tapa 
 evankelioida?

Helena Ylimaula, lähetyssihteeri

1. Asuin pääkaupunkiseudulla, ja minul-
la oli hirveä hätä ja huoli tulevaisuudes-
ta. Tässä elämä! – kampanjasta soitettiin 
1980-luvun alussa kotiin, ja innostuin 
mukaan ryhmiin.  Uskoon tulemiselle oli 
paljon esteitä, koska pohjoisen kasvattina 
luulin uskovaisuutta ikäväksi, ankeaksi ja 
harmaaksi. Pikkuhiljaa minulle paljastui, 
että kyse on ihanasta, vapauttavasta, posi-
tiivisesta asiasta. Erään kerran, kun käve-
lin yksin ryhmästä kotiin, kuulin selvästi 
kuinka minulta kysyttiin ”Kumman tien 
valitset, Helena?” Sanoin, että Sinun tien 
Jumala. Tuli rauhallinen hyvä olo.
2. Evankeliointia tarvitaan. Se on niin 
hyvä uutinen kaikille, vapauttaa kaikes-
ta orjuudesta.
3. Kauneinta evankelioimista on aito ih-
misten kohtaaminen. Se ei ole tyrkyttämis-
tä, eikä tuputtamista. Parasta mitä toiselle 
voi sanoa on: ”Jumalan siunausta!”

S eurakunnissa järjestetään aiempaa 
vähemmän evankelioimistapahtu-
mia. Varsinkin perusseurakunnis-
sa varsinainen evankelioimistyö on 

hiipunut.
Myös suurten evankelioimistempausten 

aika näyttää olevan ohi.
Kansan Raamattuseuran Sana –lehden 

päätoimittaja Hannu Nyman myöntää ke-
hityksen.

– Ei se kokonaan ole hiipunut seurakun-
nissakaan. Tapahtumia järjestetään koko 
ajan, ja KRS:aan otetaan niiden tiimoilta 
paljon yhteyttä.

Nyman huomauttaa, että evankelioimisen 
käsite on nykyään aiempaa laajempi.

– Puhutaan ihmisten kohtaamisesta ja 
sielunhoidosta. Kysymys on kuitenkin yhä 
siitä, olemmeko me, jotka olemme sitou-
tuneet uskoomme, valmiita eri tilanteissa 
evankelioimaan eli kertomaan sanomaa 
Jeesuksesta.

Hannu Nyman sanoo, että jokaisen su-
kupolven on huolehdittava siitä, että sen 
sukupolven ihmiset kuulevat sanoman.

– Evankelioimisen tulee olla ihmistä kun-
nioittavaa. Kenenkään sieluun ei voi marssia 
röminällä edes Jeesuksen kanssa.

Herätystä
rukoillaan

Nykyajan ihmiset ovat täynnä tietoa. Evan-
kelioimisessa onkin tärkeää henkilökohtai-
suus, kohtaaminen.

– Ihmiset kaipaavat kipeästi, että heidän 
kohdalleen pysähdytään. Että heitä varten 
on joku.

Hannu Nyman muistelee 1960-lukua, ja 
siihen liittyviä voimakkaitakin herätyksen 
aaltoja. Jollakin paikkakunnalla lähes kaikki 
tulivat uskoon.

– Tietenkin sellaista toivoo, mutta herätys 
on aina yksin Jumalan asia. Tiedän, että he-
rätystä rukoillaan Suomessa yhä laajasti.

Nyman toteaa, että suuria herätyksen aaltoja 
ei ole juuri nyt näkyvissä. Cityseurakunnat ja 
Nokia Missionit keräävät hänen mukaansa 
riveihinsä paljon uskon jo löytäneitä. Uu-
dentyyppiset seurakunnat tarjoavat heille 

o ululainen Juha Sirviö on ihminen, 
joka voi sanoa päivälleen, lähestul-
koon minuutilleen, koska on tul-

lut uskoon.
– Kolme vuotta sitten olin käymässä ke-

hitysmaalaiva Estellen mukana Raahessa. 
Siellä otin hetken mielijohteesta yhteyttä 
kaveriin, joka oli puolta vuotta aiemmin 
tullut uskoon. 

Kaverukset kävivät viikonlopun aikana 
useammassa hengellisessä tilaisuudessa. 
Raahen cityseurakunnassa tapahtui sitten 
se, mitä Juha Sirviö kuvaa kauniisti: ”Jumala 
kosketti minua.”

Vaikka itse Jumala kosketti, ei silmissä 
leiskunut, eikä räiskynyt.

– Tunsin rauhaa ja lepoa. Minulle tuli 
erittäin hyvä olo.

Sirviö sanoo etsineensä pitkään ”sitä jo-
takin”.

– En tiennyt, että sen mitä etsin, saan 
Jumalalta.

Etsiminen ei kuitenkaan päättynyt koke-
mukseen Jumalan kosketuksesta.

– Sain ohjeen hakeutua seurakuntayh-
teyteen, ja aloin vimmatusti etsiä sopivaa 
paikkaa itselleni.

Paikkaa on 
etsittävä

Juha on evankelisluterilainen, ja hän on käy-
nyt tavallisissa jumalanpalveluksissa, Tuo-
masmessuissa ja muissa ev.lut. seurakuntien 
tilaisuuksissa. Yhtä innokkaasti hän on vie-

P i E n r Y H m ä t  J o H ta J a k E S k E i S i ä ,  i S o t  S E u r a k u n n at  k a S v o t t o m i a . 
k i r k o n  o n  L ö Y D E t t ä v ä  Pa i k k a n S a  J ä n n i t t E E n  k E S k E L t ä .

Evankelioiminen kuuluu jokaiselle sukupolvelle
uudenlaista yhteisöllisyyttä.

– Minä ymmärrän, miksi ihmiset hakeu-
tuvat tällaisiin ryhmiin, mutta näen siinä 
myös vaaroja.

Nyman sanoo, että uudet seurakunnat 
rakentuvat usein voimakkaiden henkilöi-
den ympärille ja ovat haavoittuvaisia, jos 
johtajat eivät enää jaksakaan.

– Johtajakeskeisyys on aina vaarana pie-
nissä yhteisöissä. 

Suuret seurakunnat taas koetaan kasvot-
tomiksi ja etäisiksi.

–  Tämän jännitteen kanssa olemme jou-
tuneet aina elämään. Samalla on kysyttävä, 
miten ihmeessä esimerkiksi 30 000 ihmisen 
seurakunta voisi edes olla yhteisöllinen?

otetaanko Jumala
todesta?

Hannu Nyman näkee, että seurakuntien 
on joka tapauksessa voitava tarjota jatkos-
sa enemmän yhteisöllisyyttä.

– Tulevatko kysymykseen soluseurakunnat, 
piiripapit vai mitkä? Sitä en osaa sanoa.

Hannu Nyman uskoo, että kaikista olen-
naisinta on kuitenkin se, otetaanko seura-
kunnassa Jumala todesta.

– Jos seurakunnan elämä on vain teolo-
gisia käsitteitä tai sen ajatellaan olevan osa 
kulttuuria, ihmiset kaikkoavat. Jos Jumala 
on työntekijöille ja aktiiveille totta,  ihmiset 
kyllä sen aistivat.

Sana-lehdessä on haluttu sitkeästi ylläpitää 
Todistajien ketju-palstaa.

– Se on ollut 60 vuotta lehden luetuin 
palsta! Ja on edelleen. Ihmiset haluavat 
lukea tarinoita siitä, kuinka joku on löy-
tänyt uskon. Tämä elämä on monelle aika 
ahdistavaa.

Hannu Nyman ei osaa sanoa tarkkaa 
aikaa, koska hän itse löysi uskon.  Hänen 
isänsä koki herätyksen 1960-luvun alussa, 
ja se alkoi näkyä kodissa.

– Koin nuorena teini-ikäisenä muutaman 
vuoden jakson, jonka aikana olin ensin etsijä 
ja viimein myös löytäjä. Pidän löytämääni 
uskoa yhä suurena Jumalan ihmeenä.

Satu krEivi-PaLoSaari

”Ylistäminen on 
mahtavaa”

raillut myös helluntaiseurakunnan ja vapaa-
seurakunnan kokoontumisissa. 

Crossroads -illatkin ovat olleet tärkeitä, 
samoin Hietasaaren peli-illat.

– Kaksi vuotta sitten Ouluun perustet-
tu Jumalan lasten seurakunta on tuntunut 
erityisen hyvältä paikalta. Siellä ylistetään, 
luetaan Raamattua ja rukoillaan.

– Ylistäminen on mahtavaa!
Kyseinen seurakunta ei kuulu ev.lut. kirk-

koon, mutta Juha kuuluu yhä.
– Kaipaan kyllä evankelisluterilaiselta 

kirkolta enemmän yhteisöllisyyttä, mah-
dollisuutta keskustella jumalanpalveluksen 
jälkeen, ja ehkä myös sitä ylistämistä.

”Tavallisessa” jumalanpalveluksessa Juha 
Sirviölle ovat muodostuneet tärkeimmiksi 
ehtoollinen ja raamatunluku.

– Uskoon tultuani saatoin lukea päivässä 
tuntikaupalla Raamattua. Nytkin luen sitä 
joka aamu ja ilta.

Juopottelu sai
jäädä

Elämäntavatkin siistiytyivät uskoontulon 
jälkeen. Juha Sirviö sanoo, että juopotte-
lut saivat jäädä.

– Ei vain enää maistunut!
Sirviölle on yksi rakkaimmista hengelli-

sistä lauluista Kerran usko lapsuuden, vaikka 
uskonasiat eivät varsinaisesti kuuluneetkaan 
hänen omaan lapsuuteensa.

– Jotkut  ovat uskossa lapsesta saakka. En 
kuitenkaan ajattele niin, että kaste riittää. 

Esa Rättyä, nuorisomuusikko

1. En pysty sanomaan tähän tiettyä ajan-
kohtaa. Olen kasvanut uskoon kastees-
ta alkaen.
2. Kyllä evankelioimista tarvitaan.
3. Sellainen evankelioiminen, joka on teh-
ty ammattitaitoisesti, ja jossa yhdistyvät 
henkilökohtainen usko ja tilannetaju, ko-
lahtaa varmasti. Ammattitaidoton koh-
kaaminen on jopa vastenmielistä. Kuka 
tahansa kristitty voi olla tässä asiassa am-
mattitaitoinen.

Satu Lapinlampi, tiedottaja

1. Rippikoulun jälkeisenä syksynä mietis-
kelin näitä asioita. Kerran välitunnilla ylä-
asteen käytävällä tulin siihen tulokseen, 
että kyllä Jumala on olemassa.
2. Vaikea kysymys. Suomi on kristitty maa, 
ainakaan evankelioimista ei tarvita samas-
sa määrin kuin Itä-Euroopassa. Parasta on 
evankelioiminen tekojen kautta.
3. Kauneinta on puhua teoillaan, ei sa-
noillaan. Pelastusarmeija, saapaslaiset, 
tai mikä tahansa toisia auttava ryhmä 
evankelioi kauniisti. Samoin kuin ku-
ka tahansa, joka pysähtyy kadulla autta-
maan toista!

(Sk-P)

kauneinta on kohtaaminen

”kerran usko 
lapsuuden...” 

on Juha Sirviön 
mielestä yksi 

kauneimmista 
hengellisistä 

lauluista.
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– Kun ihminen on löytänyt sielunsa, voi 
hän  avautua myös Jumalalle. Tämän ajan 
tärkein sana on läsnäolo, saarnaa pastori  
ja HelsinkiMission toiminnanjohtaja Ol-
li Valtonen.

– Rukoukseen tarvitaan kaksi. Linjan 
toisessa päässä on Jumala, mutta jonkun 
pitäisi olla tässäkin päässä. Myös ihmisen 
pitäisi olla läsnä. Juuri sitä varten ihmisen 
on löydettävä sielunsa.

Valtonen uskoo, että perinteinen evanke-
lioiminen ei pure ihmisiin.

– Tarttumapinta on nyt eri kohdassa. Ih-
misillä on parempi itsetunto. Heidän ongel-
mansa ei ole synnintunto, vaan tyhjyys.

Ihminen voi käydä töissä, lukea kirjansa 
ja mennä vaikka sinne evankelioimiskoko-
ukseen, mutta täydessä unessa. Kosketusta 
omaan sieluun ei ole.

– Kun kosketus löytyy, siinä kohdassa 
Jumala on aina mukana.

Valtonen pelkää, että vanha gospelhitti ”Hän 
muutti kaiken” kertoo myös pyrkimyksestä 
ohittaa se kipeä prosessi, jossa ihminen tulee 
tietoiseksi tyhjyydestään. Kun Jumala tekee 
kaiken, ei ihmisen tarvitse olla vastuussa 
tunteistaan tai elämänratkaisuistaan.

Kosketus omaan sieluun sen sijaan johtaa 
herätykseen tai ”havahtumiseen,” kuten Olli 
Valtonen sanoo.

– Ihminen havahtuu paitsi itseensä, myös 
Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Yksi Suomen 
menestyneimmistä evankelioimisjärjestöis-

Ylistäminen 
iskelmämusiikin
tahtiin ei sovi 

kaikille

Tutkija Kimmo Ketola Kirkon 
tutkimuskeskuksesta toteaa, että 
ei evankeliointi ole kadonnut il-
miö, vaikka suuria evankelioimi-
seen liittyviä tapahtumia ei seura-
kunnissa enää vuosien 1970-1980 
tapaan järjestetäkään.

– Koko ajan perustetaan kui-
tenkin kirkon ulkopuolelle uusia 
pienryhmiä ja cityseurakuntia.

Ryhmille on tyypillistä karis-
maattisuuden korostaminen, jopa 
amerikkalaiseenkin tapaan.

– Iskelmämusiikin tahtiin har-
joitettu ylistys liittyy usein asiaan, 
Ketola kuvaa.

Kontrasti perinteiseen  suoma-
laiseen jumalanpalvelukseen on 
hyvin jyrkkä.

– Monet kokevat ylistysiltojen 
voimakkaan tunneilmaisun yhä 
vieraaksi.

Karismaattisten ryhmien uskon-
harjoittaminen jakaa voimakkaasti 
mielipiteitä.

– Toiset ovat hyvin kiinnostunei-
ta, toiset eivät voi sietää sitä.

(Sk-P)

P i E n r Y H m ä t  J o H ta J a k E S k E i S i ä ,  i S o t  S E u r a k u n n at  k a S v o t t o m i a . 
k i r k o n  o n  L ö Y D E t t ä v ä  Pa i k k a n S a  J ä n n i t t E E n  k E S k E L t ä .

Evankelioiminen kuuluu jokaiselle sukupolvelle

Pa Lv E L u H a k E m i S t o

Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

tä on AA-kerho, jossa ei puhuta Jumalasta 
mitään. Silti suuri osa osallistujista löytää 
myös elävän uskon Jumalaan.

Valtonen kertoo, kuinka Amerikassa on 
listattu vuoden 2010 megatrendien ykköseksi 
arvot. Arvoista keskeisimmäksi mainitaan 
juuri läsnäolo.

– Läsnäoloa vaaditaan paitsi työntekijöiltä, 
myös johtajilta.

Kun Valtonen oli pelaamassa tennistä 
hiljattain, hän päihitti  vastustajansa ensim-
mäisen 1,5 tunnin aikana leikiten. Jäljellä 
olevan kolmen erän aikana hän alkoi miettiä 
päivän tulevia kokouskiireitä.

– Hävisin joka erän.
Ihmisten läsnäoloa omassa elämässään 

tavoitellaan edelleen hiljaisuuden retriit-
tien avuolla. 

– Jättiyhtiöt kuten Coca cola ovat alkaneet 
myös palkata pappeja riveihinsä.

Olli Valtonen pelkää, että perinteiset 
evankeliointijärjestöt jopa vieraannuttavat 
ihmisiä toimintatavoillaan.

– Kun ihminen alkaa kysellä, kuka oike-
astaan on, Jumala on aina siinä prosessissa 
mukana. 

(Sk-P) 

o L L i  va L t o S E n  m u k a a n 
u u D E n  H E r ä t Y k S E n 

n i m i  o n

Läsnäolo
itselleen läsnäoleva ihminen avautuu myös 
Jumalan todellisuudelle, uskoo toiminnan-
johtaja, pastori olli valtonen.

Tarvitaan myös se usko. Toisaalta yksin 
Jumala näkee, kenellä  usko loppujen 
lopuksi on.

Juhan Sirviö pitää myös virsistä, mutta 
toivoo, että Oulussa olisi gospelmessuja 
enemmän ja vähän ”järkiperäisemmin”.

– Nyt on kerran kuukaudessa yhden vii-
konlopun aikana kolme gospelmessua eri 
kirkoissa. Muulloin ei ole ollenkaan.

Juha Sirviön mielestä evankeliointi on 
tänä päivänä yhtä tärkeää kuin se on ol-
lut ennenkin.

– Seurakunnissa on tuudittauduttu sii-
hen, että 95 prosenttia kuuluu kirkkoon... 
vaikka enää ei kuulu kuin 85 prosenttia! 
Evankeliointia tarvitaan, jotta usko Jee-
sukseen heräisi.

Sirviö perusti keväällä raamattupiirin, 
johon kuului kaksi jäsentä.

– Nyt meitä on lähemmäs 15. Moni on 
tullut uskoon.

Juha Sirviö sanoo, että vaikka hän löysi 
uskon, on hän vielä matkalla. Suuntakin 
on selvä: 

– Haluan lähemmäksi Jumalaa.

Satu krEivi-PaLoSaari
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2: Kokkokankaan seurakuntakeskus 
klo 12, Honkasen monitoimitalo klo 
12.10,  Palolaitoksen pysäkki klo 12.20. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat, yhteys 
seurakuntaan, p. 040 770 7431/Marja 
Posio tai kotihoitoon, p. 5200370/He-
lena Lehtosaari.
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 
16.15-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja perjantaisin klo 15-16 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
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.
Hiljattain läheisensä menettäneiden 
päivä Utajärven seurakuntakodissa 
lauantaina 14.10. klo 10-15.
Surun erilaiset kasvot, joht. sairaa-
lapastori Seppo Viljamaa. Kuljetus 
järjestetään. Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen to 5.10. mennessä, Sirkku 
Määttä, p. 040 779 0368.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Lähetyshetki Oulunsalon srk-talolla 
su 8.10. klo 16, vieraana Satyanand 
Samuel Intiasta ja Juha Auvinen Ra-
diolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:
stä. Tervetuloa myös Kempeleestä!
Merikosken laulun kuorokonsertti 
- Lohdutuksen säveliä su 8.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Varhaisnuorten kerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: maanan-
taisin klo 17.30-18.30 Toimintakerho 
7-10 -vuotiaille tytöille ja pojille, 
tiistaisin 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 -vuoti-
aille. Vanha pappila: maanantaisin 
klo 16.30-17.45 Toimintakerho 7-9 
-vuotiaille tytöille, tiistaisin klo 17-
18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
17-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. Kes-
kustan seurakuntatalo: maanantaisin 
klo 18-19.30 Monitoimikerho 3-6 
-luokkalaisille tytöille ja pojille, kes-
kiviikkoisin klo 17.30-19 Sekakerho 
7-10 -vuotiaille. 
Varhaisnuorten syyslomaleiri Vasa-
mon leirikeskuksessa Yli-Kiimingissä 
23.-25.10. Leirillä mm. ulkoilua ja as-
kartelua, hyvää ruokaa, leikkiä, laulua 
ja hiljentymistä. Ilmoittautuminen to 
5.10. klo 14-17, p. 040 779 0372. Leirin 
hinta 25 e.
Nuoret: Nuorten messu to 28.9. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Tyttöjen ilta yli 13-vuotiaille ke 
4.10. klo 18.30-20 Vanhassa pap-
pilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten pelivuoro 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 18-
19.30. Nuorten syyskonsertti Bass’n 
Helen (akustinen) pe 6.10. klo 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Isoskoulutuksiin ilmoittautuminen 
on syyskonsertissa.
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 28.9. 
klo 19 kotiseurat itäpuoli Annikki ja 
Pauli Lehdolla, Välitie 8. Länsipuoli 
Aira ja Risto Mällisellä, Airistonkuja 1. 
Pe 29.9. klo 19 raamattuluokat kirkon-
kylän seurakuntakodissa, Kirkkotie 11, 
molemmat ryhmät. Huom. aika. Su 
1.10. klo 12 Pyhäkoulut ry:llä, Paitu-
rinalueella Eeva ja Jarkko Mällisellä, 
Kokkokankaalla Kreivillä, Leppäkuja 
2, klo 17 seurat Kokkokankaan srk 
- keskuksessa.
Murron rauhanyhdistys: Pe 29.9. klo 
19  lauluseurat ry:llä. La 30.9. klo 19 
vierailu SRK:n 100 v. juhlanäyttelyssä. 
Su 1.10. klo 12 pyhäkoulut Markku 
Heikkalalla ja Hannilalla. Su 1.10. klo 
18  kirkkoseurat Tyrnävän kirkossa. Ti 
3.10. klo 18.30 rippikouluun menevien 

diakoniatyön lähimmäisiä ja vapaa-
ehtoisia, diakoniatyön johtokunnan 
jäseniä, viranhaltijoita ja pappia. Il-
moittautumiset ja erikoisruokavaliot 
viim. ke 4.10 mennessä diakoniatoi-
mistoon perjantaisin klo 9-11, p. (08) 
5472 636 tai Laila Rantakokolle, p.040 
8668 319.
Haluatko alkaa isäntä- tai ohjaa-
japariksi Virtaa välillämme -pari-
suhdekurssille? Ota yhteyttä Maria 
Vähäkankaaseen, p. 040 5633 366.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (12-15 v.) srk-keskuksen 
pienryhmä tilassa (Kirkkotie 10 C) 
tiistaina 3.10. klo 17-18. 6-luokkalais-
ten avoimet ovet: Kellon srk-kodissa 
keskiviikkoisin klo 15-18, kirkonky-
lällä, Vakkurilassa (vanha srk-koti) 
torstaisin klo 15-18 sekä Martinniemen 
srk-kodissa torstaisin klo 15-18.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-ko-
dissa keskiviikkoisin klo 18-20, kirkon-
kylällä, Vakkurilassa (vanha srk-koti) 
torstaisin klo 18-20 sekä Martinniemen 
srk-kodissa torstaisin klo 18-20.
Kellonkartano: Yhdessä eteenpäin 
30.9.-1.10. La 30.9. Haasteita kohti 
- yhdessä!, su 1.10. Kiitospäivä. Mm. 
Pepi Sihvonen, Antti Holma, Martti 
Hannula, Säde ja Tapio Pokka.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: keit-
tiöhenkilökunnan kokous ry:llä to 
28.9. klo 18.30, raamattuluokka Krop-
sulla pe 29.9. klo 18.30, syysmyyjäiset 
ry:llä la 30.9. alkaen klo 12 (ruokailu), 
seurat ry:llä su 1.10. klo 14, Risto Ni-
vala, Arto Nevala, lauluseurat Katriina 
ja Tapio Haapalahdella (Kauppilantie 
11) ke 4.10. klo 18.30, Jokikylä: raa-
mattuluokka isoille ja pienille ry:llä 
pe 29.9. klo 17, ompeluseurat Sanna 
ja Kari Vengasaholla pe 29.9. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 1.10. klo 12, Asemakylä 
eteläinen Erkki Pekka Rehulla, Ase-
makylä pohjoinen Tuomo Lukkarilla, 
keskikylä Jussi Rehulla, Taipaleenkylä 
Juha Holmalla, Vänttilänperä Marko 
Lahtisella, mikkelinpäivän hartaus 
vuodeosastolla su 1.10. klo 15, seurat 
ry:llä su 1.10. klo 17, Esko Vappula, 
Timo Määttä, päiväkerho ry:llä tänään 
to 28.9., ke 4.10. ja to 5.10. klo 17.30-
19. Kello: sisarilta Takkulalla tänään 
to 28.9. klo 18, ompeluseurat ry:llä pe 
29.9. klo 18.30.
Avioliittoon kuulutettu: Jaakko Ilmari 
Haaponiemi ja Salla Katariina Kaari-
vaara. Timo Olavi Holappa ja Sanna 
Pauliina Karjula.
Kastettu: Veeti Vili-Juhani Lepikkö, 
Tiina Inkeri Mäntyjärvi, Jesperi Olavi 
Arolaakso, Fiona Mimi Vanilja Pohjola, 
Anselmi Johannes Koski-Vähälä, Sanni 
Lotta Aleksandra Kouva.

Perhekerho to 28.9. 
klo 9.30.
Kirkkokuoro to 28.9. 
klo 18.30.
Hautausmaan sii-
voustalkoot pe 29.9. 
klo 9 lähtien. Kahvitarjoilu srk-salissa 
alkaa klo 10.
Lähetystyön johtokunta kokoontuu 
pe klo 18 diakoniatoistossa.
Mikkelinpäivänä 1.10.  klo 10 Kolmen 
polven kirkko. Mukana kirkkokuoro 
ja Saaren Sirkut
Ti 3.10. klo 13 päiväpiiri Saarenkar-
tanossa.
Raamattu ja rukouspiiri ti 3.10. klo 
18.30 Raili Haapalalle, Rantatie 64.
Ke 4.10. klo 14 Kartanossa Kajahtaa, 
mukana Raili Kukkohovi, kahvitar-
joilu.
Saaren Sirkut ke 4.10. klo 14.45. 
To 5.10. klo 9 aamukahvila Luu-
kulla.
To 5.10. Saarenkartanon hartaus 
klo 14.30. 
To 5.10. kirkkokuoro klo 18.30.
Messu su 8.10. klo 10.
Rauhanyhdistyksen seurat su 8.10. 
klo 14.30 Alpo ja Irma Rekisellä. Timo 
Jurvelin.

Hailuoto

28.9.–5.10.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(toiSinto PoHJoiS-SavoSta, GErarD mouLtriE PYHän 
JaakoBin LiturGian (400-LuvuLLa) PoHJaLta 1864. 

Suom. anna-maiJa raittiLa 1984. virSikirJaan 1986.)

Toimittaja Lea Lappalainen pitää virttä 228 Vaiti kaikki pal-
vokaamme kerta kaikkiaan taivaallisen kauniina.
-Jos kurja syntinen koskaan saa kokea, että Jumalan Pyhä Henki 
koskettaa, niin kyllä se on tämän virren aikana. Taivaassa täytyy 
olla juuri tällaista: Siellä vain  palvotaan!
Vaiti kaikki palvokaamme salaisuutta Kristuksen. Hän on tullut 
keskellemme, väisty huoli maallinen. Kristus täyttää kunniallaan 
ääret maan ja taivasten.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 1.10. 
klo 10, liturgia Hei-
nonen, saarna Nevala, 
kanttorina Pohjola, 
Seurakunnan Lap-
sikuoro. 
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-ko-
dissa su 1.10. klo 12, Siljander, kant-
torina Niemelä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit.
Vauvakirkko kirkossa su 1.10. klo 
17, Vähäkangas, kanttorina Niemelä. 
Kirkkohetkeen kutsutaan erityisesti 
pikkulapsiperheet. Kirkkohetken 
jälkeen mehu- ja kahvitarjoilu srk-
keskuksessa.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 28.9. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, puh. 5472 636.
Vapaaehtoistoimijoiden ilta srk-
keskuksen monitoimisalissa tänään 
to 28.9. klo 18. Aiheena Voimavarat 
-vapaaehtoistyössä jaksaminen. 
G. Rossini: Petite messe solennelle 
(Pieni juhlamessu) srk-keskuksessa 
tänään to 28.9. klo 19. Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kamarikuoro, 
johtaa Markku Liukkonen, solistit 
Sinikka Kuismin, Airi Tokola, Veli-
Matti Rautakoski, Ari Rautakoski. 
Airi Hirvonen ja Outi Nissi piano, 
Raakel Pöyhtäri harmoni. Vapaa pääsy, 

ohjelma 5 e.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiirin 
syyskauden ensimmäinen kokoontu-
minen srk-keskuksen monitoimisalis-
sa tänään to 28.9. klo 13. Kaikki laulun 
ja muun musiikin ystävät, tervetuloa! 
Seurakunnan lapsikuoron harjoi-
tukset kirkossa tänään to 28.9. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
johtokunnan kokous srk-keskuksessa 
tänään to 28.9. klo 18.  
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 29.9. 
klo 18.30, Heinonen. 
Vanhusten viikon juhla srk-keskuk-
sessa ma 2.10. klo 13. Kahvitarjoilu, 
hartaus ja muuta ohjelmaa. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 2.10. klo 14.30.
CCF:n (Suomen Kanttorikuoro) 
konsertti srk-keskuksessa ma 2.10. 
klo 19. Johtaa Timo Nuoranne. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 5.10. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
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.
Rantapohjan alueen seurakuntien 
yhteinen omaishoitajien leiri Ison-
niemen leirikeskuksessa 5.-6.10. Leiri 
alkaa to 5.10. klo 10 ja päättyy pe klo 
15. Leirimaksu 10 e. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 29.9. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 9-11, puh. 5472 
636 tai Helena Seppäselle, puh. 040 
5819 316. Ilmoittautuneille postitetaan 
leirikirje, jossa tarkemmat tiedot.
Päivät naisille: Elämän ketjussa - tyt-
tärestä naiseuteen psykodraamatyös-
kentelynä Isonniemen leirikeskukses-
sa 6.-7.10. Osallistumismaksu, 20 e, sis. 
draamatyöskentelyn, majoituksen ja 
ruoan. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. 
Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 
pe 29.9. mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9-11, puh. 5472 636 tai 
Laila Rantakokolle, p. 040 8668 319. 
Ohjaajana To, Tro Teija Veikkola.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Kaakkurin Pyhän Andreaan kirkossa la 
7.10. klo 9.30-16. Heiltä meille eli mitä 
meillä on opittavaa etelän kirkoilta. 
Tarkoitettu lähetysvastuun kantajille 
ja muille kiinnostuneille. Ilmoittaudu 
läh.siht. Ylimaulalle pe 29.9. mennessä, 
puh. 040 5014 764.
Iin rovastikunnan diakoniapäivä la 
14.10. Taivalkoskella. Päivän aiheena 
ikääntyvien yksinäisyys. Aloitetaan 
messulla klo 10, sen jälkeen lounas ja 
päivän ohjelma. Päivä päättyy lähtö-
kahviin n. klo 14.15. Linja-auto lähtee 
lauantaiaamuna Haukiputaan kirkon 
pihasta klo 7.10. Mukaan kutsutaan 

Mikkelinpäivän mes-
su su 1.10. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuisku, 
avust. Liikanen, kantt. 
Savolainen. Päiväker-
holaiset ja lapsikuo-
rolaiset laulavat. Kirk-
kokahvit. Kolehti seurakuntien lapsi-
työhön Suomen Ev.-lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry:n kautta.
Ry:n seurat su 1.10. klo 17 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
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. Toivomukse-
na on, että perheet osallistuvat yhteen 
perhekerhoon/vko.
Päiväpiiriä ei ole ke 4.10. eikä seura-
kuntapiiriä to 5.10. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 4.10. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Vanhustenviikon juhla Osallistuva 
Vanhus to 5.10. Kirkonkylän kou-
lulla, Vihiluodontie, alkaen  kello 13 
ruokailulla. Järj. Kempeleen kunta 
ja seurakunta. Kuljetusta tarvitsevat: 
Linja-auto 1: Sarkkirannan Siwa klo 12, 
Hovintien palvelukeskus klo 12.10, Pal-
velutalo Hovila klo 12.20. Linja-auto 

ilta Tyrnävän ry:llä.
Kastetut: Jasper Otto Valdemar Töy-
rylä, Petra Ida Alexandra Virtanen, 
Toni Jussi Siitoin, Joona Pekka Uolevi 
Ahopelto, Petro Mikael Tegelberg, Eeli 
Jalmari Mäkinen, Edith Josefiina Heik-
kala, Mette Alexandra Joensuu.
Vihitty: Kare Sami Kristian Tegelberg 
ja Terhi Tanja Tuulikki Marjakangas. 
Mika Johannes Ylitervo ja Susanna 
Maaria Lehtola. Heikki Olavi Hämä-
läinen ja Aino-Leena Pakanen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Mikkelinpäivän per-
hemessu ja vanhusten 
kirkkopyhä kirkossa 
su 1.10. klo 10, Kim-
mo Helomaa, Ulla 
Junttila, Saija Kivelä, 
Merja Pyykkönen, kanttorina Marja 
Ainali. Kolehti Seurakuntien Lapsi-
työn Keskus ry:lle.  Messun päätyttyä 
kirkkokahvit ja puhe Arto Kouri seu-
rakuntakeskuksessa. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon, p. 816 1003.
Perhemessu su 1.10. klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Kimmo Helomaa, Saija 
Kivelä, Marja Ainali, kolehti kuten yllä. 
Messun päätyttyä kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 1.10. klo 
18 Jäälin seurakuntakodilla, Anneli ja 
Sauli Ojalehto, Raimo Salonen, Risto 
Ainali, Helena Ylimaula.
Viikkomessu to 28.9. klo 14 Jaaran-
kartanossa (Huom! päivä), Markku 
Palosaari.
Iltakirkko (HPE) pe 6.10. klo 18 
kirkossa, Miia Seppänen, nuorten 
lauluryhmä.
Kirkon lähetyspyhä su 15.10. mes-
sussa saarnaa hiippakunnan lähetys-
pastori Matti Laurila. Kirkkokahvi ja 
lähetystilaisuus Montin-salissa.
Japanin lähetystyön ilta to 28.9. klo 
18 Vanhalla koululla. Vieraana vuo-
sikymmeniä Japanissa työskennellyt 
Jorma Pihkala.
Kirkkovaltuuston kokous  to 28.9. klo 
18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 28.9. klo 18.30 ja to 
5.10. klo 18.30 kirkossa.
Kertomus siirtolaisnaisesta - Ruutin 
kirja,  lausuntaryhmä pe 29.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Aili 
Heikkinen, hartaus Pauli Niemelä.
Omaishoitajien ryhmä ma 2.10. klo 
14 Vanhalla koululla, Lähimmäisen 
tuvalla.
Vanhusten viikon ohjelma: Ma 2.10. 
liikunnallinen iltapäivä klo 13-15 Jää-
linmajalla. Ti 3.10. seurat klo 12 Jäälin 
seurakuntakodilla, puhujina Esko Tak-
kula, Eeva Kuivamäki. Kahvitarjoilu. 
Kuljetuspyynnöt kirkkoherranviras-
toon, p. 816 1003. Vanhustenviikolla ei 
ole eläkeläisten seurakuntakerhoa.
Iloinen iltapäivä klo 15-18 Jaaran-
kartanossa.
Ke 4.10. Vanhusten pääjuhla. Osallis-
tuva vanhus klo 13 seurakuntakeskuk-
sessa, seurakunnan tervehdys kappa-
lainen Markku Palosaari, juhlapuhe 
FT. Juha Viramo, musiikkiesityksiä, 
Hannuksen koulun oppilaita, kanttori 
Jarkko Metsänheimo, yhteislaulua, 
kahvitarjoilu.
To 5.10. Vanhustenhoito nyt -aiheesta 
päättäjille, omaisille, hoitajille ja kai-
kille asista kiinnostuneille puhuu klo 
18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
sosiaalineuvos Marja-Leena Kärkkäi-
nen. Oulun lääninhallituksesta, Miten 
käy vanhuksen Kiimingissä? aiheena 
vanhustyönjohtaja Päivi Laukkasella. 
Tilaisuutta varten on sävelletty ja 
sanoitettu uutta aiheeseen liittyvää 
musiikkia. Musiikista vastaa kanttori 
Jarkko Metsänheimo. Noora Kontio, 
3 v, laulaa. Iltahartaus, kappalainen 
Markku Palosaari. Kahvit
Pe 6.10. yhteislaulutilaisuus klo 13 
seurakuntakeskuksessa, laulattamassa 
Jouni Kokkoniemi ja Iikka Hernberg.
Lähetyspiiri ti 3.10. klo 13 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Rukouspiiri to 5.10. klo 18.30 Vanhalla 
koululla, Lähimmäisen tuvalla, raama-
tunlukua, rukousta ja esirukousta.
Äänenkäytön peruskurssi (kolmas 
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To 28.9. klo 10 per-
hekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 
13.15 hartaus Limin-
gan terveyskeskus-
sairaalassa  Klo 14 
hartaus Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 18 kirkkoneuvos-
ton kokous virastossa.
Su 1.10. klo 10 mikkelinpäivän sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Tölli,  
kolehti  Suomen Ev.-lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry:lle, seurakuntien 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja ke-
hittämiseen. Klo 16 matalakynnys 
Korsuhovin kerhohuoneella.

kerta) ke 11.10. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa, kouluttajana Tuomo 
Nikkola.
Hiippakunnan lähetysseminaari la 
7.10. klo 9.30-16 Kaakkurin Pyhän An-
dreaan 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.
Rantapohjan seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien leiri 5.-6.10. Haukipu-
taalla Isoniemen leirikeskuksessa. Leiri 
alkaa to 5.10. klo 10 ja päättyy pe 6.10. 
klo 15. Ilmoittautumiset  28.9. mennes-
sä Kiimingin kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 584 4406 tai 816 1003 tai Eeva 
Mertaniemelle, p. 040 579 3248.
Iin rovastikunnan diakoniapäivä 
Taivalkoskella la 14.10. Aiheena Ikään-
tyvien yksinäisyys. Ilmoittautumiset 
4.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 040 584 4406 tai 8161 003.  
Matka on ilmainen. Lähtö kunnan 
viraston pihasta klo 7.30 ja paluu noin 
klo 16.30.
Eläkeläisten retki to 19.10. Hailuo-
toon lähtö klo 8.30 Purontie, klo 8.35 
Huttukylä, klo 8.45 Kolamäki, klo 8.50 
kirkonkylä kunnan viraston piha, klo 
9 Jääli/Kehätie, paluu noin klo 16.30, 
hinta 10 e. Ilmoittautumiset to 12.10 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p 
816 1003. 
Kiimingin seurakunnan avoinna 
olevia virkoja: www.evl.fi/srk/kii-
minki/linkit ja lomakkeet.
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö:
Nuorten ilta to 5.10. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodissa.
Iltakirkko (HPE) pe 6.10. klo 18 
kirkossa, Miia Seppänen, nuorten 
lauluryhmä, yökahvila seurakunta-
keskuksessa klo 19-23. Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin klo 
17-20 ja keskiviikkoisin Huttukylän 
nuorisoseuralla keskiviikkoisin 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. Isien ja lasten ilta to 21.9. klo 
18-20 Suvelassa.
Virtaa välillämme -parisuhdekurs-
sille etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. 
Jos olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään, p. 040 
560 9678.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoululaiset 
su 1.10. osallistuvat mikkelinpäivän 
perhekirkkoon. Seurat su 1.10. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Heikki Pöyhtäri 
ja Juhani Tokola.
Vihitty: Mikko Eemil Anders Vil-
jakainen ja Heidi Johanna Määttä, 
Janne Vilhelm Rautio ja Tiina Kaarina 
Pälsynaho.
Kastettu:  Luukas Jaakko Juhani Isonie-
mi, Helmiina Aino Esteri Jokitalo, Sa-
muel Miko Matias Jussila, Niklas Matti 
Kristian Korhonen, Jennifer Mona 
Casandra Kleemola, Venla Johanna 
Lehmikangas, Jaakko Aleksi Eemeli 
Luukkonen, Ronja Maria Marketta 
Paso, Nelli Anna Elina Piippo, Lyydia 
Margareetta Uusi-Illikainen, Aada 
Sofia Tuohimaa.

Liminka

u usi nuorisotyönohjaajan virka saatiin 
Kempeleen seurakuntaan.

Siinä Kaisu Jussi-Pekan mielestä tärkeä 
valtuustokauden saavutus erityisesti nuorisotyön 
johtokunnan jäsenen näkökulmasta.

Tietysti asian valmistelu vei aikaa ja vaati 
kaikkien osapuolien yhteistyötä, mutta Kaisun 
mukaan oli mielekästä olla puhumassa asian 
puolesta valtuustossa.

Hän on istunut valtuustossa ja nuorisotyön 
johtokunnassa neljä vuotta. Lastentarhanopet-
tajana häntä kiinnostavat kaikki lapsia kos-
kevat päätökset, mutta omat, seitsemännellä 
ja yhdeksännellä luokalla olevat lapset saivat 
hänet toivomaan paikkaa juuri nuorisotyön 
johtokunnassa.

Kempeleessä nuorisotyö kukoistaa. Nuortenil-
loissa on kymmenittäin kävijöitä, ja seurakunta 
on antanut kohtalaiset tilat ja työntekijät. Kaisu 
kehuu Vanhan pappilan miljöötä. Entisenä 
seurakuntanuorena hän ymmärtää hyvin, että 
nuoret viihtyvät sen ilmapiirissä.

–Valtuustokauden aikana yksi asia jäi ratkaise-
matta: leirikeskuksen asia. Millä tavoin kehit-
tää Temmeksellä sijaitsevaa Koskelaa ja mis-
sä aikataulussa? Leirikeskuksella on kysyn-
tää, yksinomaan rippileirejä pidetään vuosit-
tain lukuisia.

– Minusta Koskela on ihana paikka. Toivotta-
vasti marraskuussa valittava uusi valtuusto saa 
päätöksiä aikaan, Kaisu Jussi-Pekka sanoo.

Kunnan työntekijänä hän on miettinyt työan-
tajan osuutta työntekijöiden hyvinvoinnista.

– Asiat ja haasteet voivat muuttua vuosittain, 
mutta ihmiset saattavat pysyä virassaan kauan. 
Heidän jaksamisestaan pitää huolehtia. Johto-
kunnan jäsenten yhtenä tehtävänä on olla työnte-
kijöiden tukijoita ja keskustelukumppaneita.

– Itse tosin aion pitää näistä tehtävistä tauon. 
Olen pitkään ollut monessa mukana ja tykkään 
touhuta. Seuraavaksi keskityn vähäksi aikaa 
perheeseen, Kaisu suunnittelee.

Pirkko Paakki

Lumijoki

Leirikeskuksen kohtalo 
jäi kesken kempeleessä

kaisu Jussi-Pekka touhuaa päivät lasten parissa päiväkodissa.

Kuoroharjoituksia ei 
ole 28.9. To 5.10. Täh-
det klo 16 srk-talolla 
ja kirkkolaulajat klo 
18 Tupoksen Vana-
mossa! Uusia laulajia 
kaivataan.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöilta 
to 28.9. klo 18.30 entisille ja uusille 
asiasta kiinnostuneille diakoniatoi-
mistossa. Mukana Sinikka.
Mikkelinpäivän perhekirkko su 1.10. 
klo 10 kirkossa. Saarna ja liturgia 
Pieskä, kanttorina Kotkaranta. Virret: 
494, 498, 496, 492:1-, 501, 747. Kolehti 
seurakuntien lapsityön, erityisesti  
pyhäkoulu-ja päiväkerhotyön tu-
kemiseen ja kehittämiseen Suomen 
Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön 
Keskus ry:n kautta. Avustamassa las-
tenohjaajat, päiväkerholaiset laulavat 
enkelilaulun.
Vanhustenviikon konsertti su 1.10. 

klo 13 srk-talolla. Kalajokiseudun 
harmonikkakerho esittää sota-ajan 
lauluja. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Järj. 
Limingan kunta ja seurakunta.
Pyhäkouluja ei ole su 1.10. Koti-
Pietilässä eikä ti 3.10. Tupoksessa 
perhekirkon vuoksi.
Hyvän mielen aamukaffit ti 3.10. 
klo10 mielenterveyskuntoutujille 
vintillä seurakuntatalon pihapiirissä. 
Uusi toiminta alkaa. Mukana Sinikka 
Ilmonen.
Vanhusten viikon juhla ke 4.10. klo 
11-14 srk-talolla. Aloitetaan ruokailul-
la. Juhlapuhe diakonissa, TtM, tutkija 
Maire Vuoti aiheesta Mukana elämässä 
kaikessa iässä. Kyytiä tarvitsevat, yh-
teys viimeistään 28.9. mennessä, puh. 
5621 226. Järjestää Limingan kunta 
ja seurakunta. Toteutuksessa avus-
tavat Taksiasema, LNV, Merikosken 
Catering-ryhmä ja Hannu Krankan 
oppilaat.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 4.10. klo 
18.30 srk-talolla.
Pyhäkoulunopettajien kokous ke 
4.10. klo 18 Koti-Pietilässä.
Hartaus to 5.10. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Tulossa: Suuri erä EU-ruokaa viikolla 
41. Tarkemmin ensiviikolla kirkolli-
sissa. La 14.10. Rovastikunnallinen 
läheisensä menettäneiden päivä Uta-
järvellä. Mukana joht. sairaalapastori 
Seppo Viljamaa. Ilm. 5.10. mennessä, 
puh. 5621 226. Linja-autokyyti.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
varmimmin ma-ke-pe klo 9-10, puh. 
5621 226 tai 044 7521 227/Maisa  ja 
044 7521 226/Sinikka.
Pyhäkoulutyö: Kiinnostaako sinua 
pyhäkoulunopettajana toimiminen 
tai Tuikut-ryhmän ohjaajana olemi-
nen? Tarvetta olisi Koti-Pietilässä ja 
Tupoksessa Vanamossa kokoontuvissa 
ryhmissä. Jos olet innostunut, niin 
ota yhteyttä Aino Pieskään, puh. 044 
7521 224.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä maa-
nantaisin klo 12-14. 
Perhekerhot: Kirkonkylän perhekerho 
seurakuntatalolla ti 3.10. klo 9.30-11. 
Kestovaipat ja kantoliinat-esittely. 
Tupoksen Vanamon uusissa tiloissa ke 
4.10. klo 9.30-11. Tiloihin ja toisiimme 
tutustumista.
Nuoret: Ke 4.10. kerhonohjaajien 
koulutus Nuokkarilla klo 15.15-16. 
Avoimet ovet Tupoksen uudessa toimi-
tilassa Vanamossa aina keskiviikkoisin 
alkaen 4.10. klo 17-19. Isostoiminta 
käynnistyy! Kokoonnumme Vana-
mossa to 5.10. klo 16.30-18. Uudet 
ja vanhat isoset sankoin joukoin il-
moittautumaan toimintaan!  Pe 6.10. 
Bass`n Helen konsertoi Kempeleessä 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 19. Jos haluaisit lähteä mutta ei 
ole kyytiä tai voisit ottaa kyytiläisiä, 
niin soita Kirsille, puh. 044 7521 225. 
Järjestetään kimppakyydit ja lähdetään 
yhdessä!
Partio: To 28.9. klo 18 partiohauskaa 
sudenpentujen vanhemmille Koti-
kololla.  Lisätietoja laumanjohtajilta. 
Tupoksen partiolaisten retket Liisan 
linnaan, Alatemmekselle. Lisätietoja 
retkikirjeestä, joka on jaossa.  Ota 
tarvittaessa yhteys Markku Korhoseen! 
Pe 29.9. ei ole päivystystä. Pe-su 29.9.-
1.10. Vaeltajaosaston Havas Rover 06 
Hossassa. Retkikirje jaossa Kotikololla. 
Tarkemmat tiedot Makelta. Su 1.10. 
kirkkopalvelussa Lumikot.  Ma 2.10. 
Kärppäkäräjät heimopäälliköille 
ja vartionjohtajille Kotikololla klo 
18-19.30.  Ti 3.10. Kaikki Limingan 
partiopoikavartiot Liisan linnaan 
Alatemmekselle. Tarkemmat tiedot 
jaossa Kotikololla. Vetäjinä Make Ultsi 
ja Tapsa. Ke 4.10. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16. Vartiolaisten 
vanhempainilta Kotikololla klo 18. 
Tule takkatulen ääreen keskustele-
maan partiotoiminnasta. Markku 
Korhonen vapaalla 6.-9.10. La 7.10. 
Havaskävely Limingan ympäristössä. 
Tarkemmat ohjeet tulossa.  Vetäjänä 
Eero “Eppu” Lumme, p.040 579 8526.  
Su 8.10. kirkkopalvelussa Karhut. 
Uusia jäseniä otetaan vastaan partio-
toimintaan lokakuun loppuun asti. 
Partiotoimisto/ Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 29.9. klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten 
lauluseurat ja iltakylä Liisa ja Jukka 
Ylimartimolla sekä klo 18.30 raamat-

tuluokka ry:llä (7-8). La 30.9. klo 18.30 
raamattuluokka Maija-Liisa ja Markku 
Holmalla (5-6). Su 1.10. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 14. seurat ry:llä. Ti 
3.10. klo 18.00 rippikouluun menevien 
ja heidän vanhempain keskusteluilta 
Tyrnävän ry:llä. Ke 4.10. klo 19 tiedo-
tus- ja tutustumisilta uusille Limingan 
siionin asukkaille ry:llä.
Kastettu: Niila Juhani Hietala, Tomi 
Ville Valtteri Huhtaniemi ja Iida Emilia 
Ruonakoski.

Ma 2.10. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talolla (pienten ryhmä). Klo 18 vaali-
lautakunnan kokous III virastossa.
Ti 3.10. klo 10-11.30 (Huom. pidenty-
nyt aika!) päiväkerho 3-vuotiaille  ja  
klo 12.30-14.30 päiväkerho 4-vuoti-
aille kerhohuoneella. 
Ke 4.10. Klo 10 päiväkerho 5-vuoti-
aille  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 5.10. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella.
Partio: Punatulkut srk-talolla ti klo 
17-18.15, Ketut klo 18.30-19.45.  Kata-
janmarjat kololla ma 17.30, Mesimarjat 
ti klo 17.30, Meri- ja Metsähanhet 
Naskun laavulla ke klo 18-20.
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse, p. 387 512 / 045 
638 1973. Etsimme vapaaehtoisia ensi 
vuonna toteutettavaan Virtaa välil-
lämme-parisuhdeprojektiin. Luvassa 
on, yhdessä muiden rovastikuntamme 
seurakuntien kanssa, ensi kevään ja 
syksyn aikana iso iltatapahtuma, pari-
suhdekurssitoimintaa sekä iltamessu. 
Näihin toivoisimme monia vapaaeh-
toisia avuksemme! Soittele Marjolle 

diakoniatoimistoon mahdollisimman 
pian ja kysele lisää, p.045 638 1973. 
Katso myös www.evl.fi/virtaa.
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.-15.10.2006 
Haukiputaan Kellonkartanossa. Alkaa 
Pe klo 20 ja päättyy su klo 13. Raamik-
sia, musiikkia, videotykitystä, pelejä, 
saunomista yms. Ilmoittaudu 9.10. 
mennessä Antti Härköselle,  044 026 
0809 tai Sinikka 044 503 7080. Hinta 
20 e, sisarale 30 %. Lumijokisilla lähtö 
klo 18.45 Kotikokilta.
Rauhanyhdistys: Pe 29.9. klo 19 
raamattuluokka Saarniolla. Su 1.10. 
klo 12 pyhäkoulu I=Altti Aspegren 
II=Ilpo Kämäräinen III=Lahdenperä 
klo 18 seurat ry:llä Lauri Karhumaa 
ja Esko Oksa. Ti 3.10. klo 18.30 rippi-
koululaisten kodinilta Tyrnävän ry:
llä. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19 I 
ti 3.10. II ke 4.10 III to 5.10. 
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, diakonissa 045 
638 1973. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net
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Messu on myös  sadon kiitosjuhla, 
jossa esillä syksyn tuotteita. Piippolan 
maa- ja kotitalousnaisten kahvitarjoilu 
seurakuntakodilla lähetyksen hyväksi 
jumalanpalveluksen jälkeen. Kolehti 
seurakuntien lapsityön kehittämiseen, 
Lapsityön keskus. Klo 18.30 Sanan ja 
rukouksen ilta Piippolan srk-talolla. 
Pentti Olkkonen ja Timo Hakkarainen. 
Kahvitarjoilu.
Ma 2.10. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro. Klo 16 käsi-
kellokuoro. Klo 16.30 Leskelänkerho 
koululla.
Ti 3.10. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä. Klo 15 tyttö-poikakerho 
seurakuntakodilla.
Ke 4.10. klo 10 lasten päiväkerho 
(3-6-vuotiaat). Klo 16 - 17.30 käsi-
kellokuoro.
To 5.10. klo 16 tyttökerho seurakun-
takodilla.
Rauhanyhdistys:  Su 1.10. klo 15 
seurat ry:llä.
Kastettu: Saana Kanerva Kurttila.
Kuollut: Ossi Antero Ritola 42 v.

Pulkkila To 28.9.
klo 19 kuoro.
Pe 29.9. klo 18 nuor-
tenilta seurakunta-
kodilla.
Su 1.10. klo 10 messu. 
Saarna Pentti Olkkonen (Suomen 
raamattuopisto), liturgia Janne Kop-
ponen. Kirkkokahvitilaisuus seura-
kuntakodilla.
Ti 3.10. klo 10-12 3-4-vuotiaiden 
päiväkerho.
Ke 4.10. klo 12 seurakuntakerho, klo 
16-18 varhaisnuorten kerho 7-11-
vuotiaille.
To 5.10. klo 10-11.30 perhekerho.
To 6.10. ei kuoroa.
Rauhanyhdistys: Pe 29.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 1.10. klo 13 seurat 
ry:llä, Leevi Koskelo ja Kari Ahola.
Kuollut: Hannu Alvari Lundberg, 
65 v.

Pyhäntä
To 28.9. klo 11 päivä-
kerho srk-talon kh. Klo 
17 lapsikuoro. Klo 18 
kirkkokuoro srk- ta-
lossa. Huom. tänään ei 
veteraanikuoroa!
Pe 29.9. seurakuntatoimisto suljettu. 
Työntekijäkokous klo 13 Piippolassa.
La 30.9. klo 12 alk. 5-vuotisten synt-
tärit srk-talolla ja kirkossa.
Mikkelinpäivä 1.10. pyhäkoulu- ja 
rippikouluväen sekä varttuneen väen 
kirkkokyhä. Klo 12, messu kirkossa 
Kautto ja Kinnunen. Lapsikuoro avus-
taa. kirkkokahvit seurakuntatalolla, sa-
malla kirkosta tulleet rippikoulunuoret 
ilmoittautuvat saaden lisäohjeet. 
Kirkkokolehti seurakuntien lapsityölle 
Lapsityön Keskuksen kautta.
Ma 2.10. varttuneen väen viikon retki 
Lamujoelle. Auto srk-talolta lähtee 
klo 11.15, kiertää Kaj.tien kautta Ta-
vastkengälle ja kk:ään 11.45, sieltä 
Jokihelmeen, kahvit ja makkarat 5 e. 
Ke 4.10. varttuneen väen Tavastkengän 
retki, klo 10.15 lähtö srk-talolata, pe-
rillä ruoka (5 e), myyjäiset, arpajaiset 
ym. Retkimatkat ilmaisia. Klo 15 
sekakerho kh, nuoret ohjaavat.
To 5.10. klo 11 päiväkerho kh. Klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18 kirkkokuoro srk-talolla. Klo 14 
Pyhännän kappeliseurakunnan työn-
tekijäinkokous seurakuntatalolla.
La 7.10. 10-vuotisten retki Ouluun. 
Rippikoululaisten palvelupäivä, 
kirkonkylässä Enna Junno antaa työ-
kohteet klo 10. Sivukylien toteutus 
ent. tapaan.
Rauhanyhdistys: To 28.9. klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh. Su 1.10. klo 16 
seurat srk-talolla, Jukka Tervo ja Pauli 
Pasanen. Ti 3.10. klo 17.30 päiväkerho 
srk-talon kh. Ke 4.10. klo 18.30 laulu-
seurat srk-talolla. To 5.10. klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh.
Kastettu: Inka Lyydia Tuuli.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 9-12 
ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki Piri  
p. 0207 109 861, talouspäällikkö Tarmo 
Myllykoski p.  0207 109 852, toimis-
tosihteeri Eija Holappa p.  0207 109 
867, kanslisti Toini Anttila p. 0207109 
878, Kestilän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207109 865 , Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 870.
Pe 29.9. klo 13 työntekijäkokous 
Piippolan srk-kodilla.

kestilä
Pe 29.9. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 1.10. klo 10 messu 
kirkossa, Tuominen. 
Kolehti seurakuntien 
lapsityön kehittämiseen.
Ti 3.10. klo 10.30 - 13 lasten päivä-
kerho ja klo 15.30 - 17 sekakerho 
(0-2 luokat) kerhokodissa. Klo 19 
kirkkokuoron harjoitukset seura-
kuntakodissa.
Ke 4.10. seurakuntatoimisto suljettu. 
Klo 10- 12 perhekerho ja klo 15.30 
- 17 sudarikerho  (3-6 luokat) kerho-
kodissa. Klo 16 - 17.30 käsikellokuoro 
seurakuntakodissa, Unto-kanttori.
Rauhanyhdistys: pe 29.9. klo 19 om-
peluseurat. Su 1.10. klo 19 seurat ry:
llä, Veijo Sydänmetsä. Pe 6.10. klo 19 
ompeluseurat.

Piippola 
Su 1.10. klo 12 mik-
kelinpäivän messu 
kirkossa, Piri, Määttä, 
ristisaatto. Jumalan-
palvelus on samalla 
pyhäkoulu, jossa saarna toteutetaan 
lasten ehdoilla. Viulu, Riikka Piri. 

Siikajoki

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

Muhos

Oulunsalo

TAHDOTKO LAIHTUA?
Soita ja onnistut!
puh. 040-5911 063

Päivi Rautiainen

Su 1.10. klo 10 mik-
kelinpäivän perhe-
messu kirkossa, vie-
tetään vanhemman 
väen kirkkopyhää, lit. 
Pekkala, saarna Heik-
kinen, kanttori Kajava, lapsikuoro, 
kirkkokuoro. Kolehti seurakuntien 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittä-
miseen. Muhoksen rotaryt järjestävät 
kirkkokyydit, ilmoittautuminen viim. 
to 28.9., puh. 533 1284. Kirkkokahvit 
srk-talolla.
Ti 3.10. klo 14 hartaus Sinisiivessä, 
Heikkinen. Klo 14.30 hartaus ter-
veyskeskuksessa, Heikkinen. Klo 15 
hartaus Ryhmäkodilla, Heikkinen. 
Klo 18.30 aikuisten raamattupiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Pekkala. 
Klo 19 virsilauluilta kirkossa. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Kyllönen.
Ke 4.10. klo 11.30 vanhustenviikon 
juhla srk-talossa. Mukana Rivilän- ja 
keskipäivänkerhot, Laitasaaren, Kyl-
mälänkylän ja Sanginjoen srk-piirit 
sekä Päiväkeskuksen väkeä. Ruokailu, 
musiikkiesityksiä sekä fysioterapeutti 
Henna Liehu-Lehtolan luento: Lähde 
liikkeelle, tuu mukaan. Klo 17.45 ru-
kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
To 5.10. klo 13 alkaen hartaus Jokirin-
teen palvelukodeissa, Heikkinen. Klo 
14 hartaus Armiitassa, Pekkala. Klo 19 
Kansanlaulukirkko –lauluilta Laita-
saaren rukoushuoneella. Lipas kiertää 
syksyn Tasaus-keräyksen hyväksi Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Diakoniatoimistossa puhelinpäivys-
tys tiistaisin klo 14-15 ja torstaisin 
klo 9-10, puh. 533 2862. Muulloin 
diakoniatyöntekijät tavoitettavissa 
matkapuhelimista: diakonissa Leena 
Leskelä, puh. 040 547 0785 ja vs. diakoni 
Sari Mustonen, puh. 040 547 0784.
Kuorot: Ke 4.10. klo10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Lähetystyö: Opettajien Lähetysliiton 
vuosikalenterit 2007 (8 e/kpl) lähetys-
sihteeriltä, puh. 040 562 9131.
Laitasaaren rukoushuone: Ke 4.10. klo 
18-20 kirpputori nimikkolähetti Pirjo 
Lehtiniemen työn tukemiseksi. 
Rauhanyhdistys: Pe 29.9. klo 19 om-
peluseurat: kk S. Härkönen, Korivaara 
J. Myllyniemi, Pälli H. Pähtilä, Suokylä 
H. Tihinen. Su 1.10. klo 12 pyhäkoulut: 
kk Riekki, Korivaara Mikkonen, Pälli 
Oikarinen, Suokylä Korhonen. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 2.10. klo 18 päiväker-
ho. Ke 4.10. klo 9.30 Perhekerho.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 
30.9.klo 11 – 12.30 päiväkerho. Su 1.10. 
klo 13 seurat. 
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lapsi- ja perhetyön 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyön 
toimintaa: ks erill. 
ilm. Oulunsalo -leh-
destä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 28.9. klo 11, ar-
kilounas, 5 e/hlö. Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla to 28.9. klo 13, Vesa Äärelä.
Iltapäiväkerholaisten vanhempainil-
ta pappilassa to 28.9. klo 18.
KyläKammarin työntekijät: Kamarin 
Mummot ja Papat sekä ystävänpal-
velussa toimivat lähimmäiset, retki 
Tornioon 29.9., lähtö seurakuntata-
lolta klo 8.
Messu kirkossa su 1.10. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Mikkelinpäivän perhekirkko su 1.10. 
klo 17. Kirkkokahvit seurakuntatalolla 
perhekirkon jälkeen, katso  erill. ilmoi-
tus Oulunsalo -lehdestä.
Raamattu- ja keskustelupiiri ma 2.10. 
klo 19 seurakuntatalon kerhohuonees-
sa. Tervetuloa kaikki yhteyttä ja Sanan 
hoitoa kaipaavat!
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
4.10. klo 13.30.

Sururyhmä pappilassa ke 4.10. klo 
14-15.30.
Lähetysilta pappilassa ke 4.10. klo 
18.
Vanhemman väen juhla seurakunta-
talolla to 5.10. klo 12. ks. erill. ilmoitus 
Oulunsalo-lehdestä 
Messu kirkossa su 8.10. klo 10, Vesa 
Äärelä. Vanhemman väen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Lähetyshetki seurakuntatalolla su 
8.10. klo 16, kahvitarjoilu. Radio-
lähetysjärjestö 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.
Kastettu: Daniel Juhani Apell, Milla 
Maria Kristiina Karvonen, Eemeli 
Oliver Heikkinen, Reetta Maria Lukka, 
Niila Jooseppi Säkkinen.
Vihitty: Petri Rauno Juhani Tauriainen 
ja Mirva Anneli Palosaari.
Salonpään ry: Lauluseurat to 28.9. klo 
18.30 ry:llä. 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 13-15 v 
Immosella. Seurat ry:llä su 8.10. Osmo 
Alamäki, Pentti Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry:  To 28.9. klo 
18 kehitysvammaisten kerhon retki 
Umpimähkään. Lähtö ry:n pihalta oh-
jaajien autoilla. Pe 29.9. klo 19 paikka-
kunnalle muuttaneiden tutustumisilta, 
ry. Su 1.10. klo 12 raamattuluokka I, ry, 
raamattuluokka II; Kylänpuoli ja Kes-
kikylä, ry, Karhuoja: Erkki Alasaarela, 
klo 17 seurat, ry, Markku Seppänen, 
Erkki Alasaarela. Ma 2.10. klo 12.30 
varttuneiden kerhon retki Oulun ry:
lle. Lähtö omilla autoilla ry:n pihalta 
kello 12.30. Ti 3.10. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa; Karhuoja: Ilkka Vänttilä, 
Visakoivunkuja 9. 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 unoh-
tuneita vaatteita voi noutaa kirkko-
herranvirastosta.
Kirkkoherranviraston uudet auki-
oloajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 
sekä ti, to ja pe klo  9-13.
Seurakuntapastori Lauri Kotila vir-
kavapaalla.

Mikkelinpäivän per-
hemessu seurakunta-
kodissa su 1.10. klo 12, 
Kyllönen, Holmström, 
Piirainen, lapsikuoro. 
Lapsityön ja päivä-
hoidon syyskauden avajaiskirkko. 
Kahvi- ja mehutarjoilu. Lapset jotka 
haluavat pukeutua enkelipukuun, 
tulkaa seurakuntakodille klo 11.45. 
Lähetystyö: Kirpputorin aloituspala-
veri talkootuvassa ti 3.10. klo 18. Kaikki 
toiminnasta kiinnostuneet tulkaa 
mukaan suunnittelemaan. Kirpputori 
talkootuvassa ke 4.10. klo 10-13.
Diakoniatyö: Omaishoitajat seu-
rakuntakodissa ma 2.10. klo 12. 
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 4.10. klo 11. Kipuryhmä 
Hilturannassa pe 6.10. klo 17. Teemana 
Vertaistuki ja kokemusten vaihto. Kipu 
mittari - mitä se on?  Vieraina Oulusta 
kipupotilaiden vertaistukiryhmä sekä 
OYS:n kipuklinikalta Raija Korhonen. 
Alkuhartaus, kahvit ja nyyttiarpajaiset, 
lopuksi mahdollisuus makkaranpais-
toon ja saunomiseen (makkarat ja 
pyyhkeet mukaan). Autolliset ajakaa 
16.30 seurakuntakodin kautta, jalka-
miehetkin saavat kyydin. Iin rovasti-
kunnan diakoniapäivä Taivalkoskella 
la 14.10. Päivän aiheena ikääntyvien 
yksinäisyys. Diakoniapäivään kutsu-
taan lähimmäispalvelutyöntekijöitä 
sekä muita diakoniatyön vapaaehtoi-
sia. Kyyti järjestetään. Ilmoittautumi-
nen ke 4.10. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 882 3100.
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
kerhot ovat käynnistyneet viikolla 
39. Tyttökerho (srk-talo) ti 16.30-18, 
Liikuntakerho (Lakarin koulu) ke 
16-17.30, Tyttöjen kokkikerho 3-6 
luokkalaisille (srk-talo) ke 17.30-1. 

Kokkikerhoon otetaan 10 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta. Kysy mahd. 
vapaita paikkoja Tiinalta, p. 040 571 
4636, Monitoimikerho (srk-talo) 
to 15.30-17, Monitoimikerho (Hir-
vaskosken koulu) ke 15.30-16.30. 
Monitoimikerho (Livon koulu) to 
18-19.30. 
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoin-
na pe 29.9. srk-talolla klo 18-22. 
Rippikoululaiset saavat muu käynti-
merkinnän.
Rippikoulutyö: Rippikoulun ryhmä-
jaot ovat nähtävillä Rimmin ruokalan 
ilmoitustaululla. Rippikoulun 1. talvi-
tunnit 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. Isoskoulutusviikonloppu (uu-
det isot) Hilturannassa 30.9.-1.10.
Perhekerho seurakuntakodissa to 28.9. 
ja ti 3.10. klo 10-13 sekä Suvannon 
koululla to 28.9. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
3.10. klo 16.30-17.15.
Kuorot: Kirkkokuoro to 28.9. ja to 
5.10. klo 18, lapsikuoro to 28.9. ja to 
5.10. klo 17,  Vox Margarita ke 4.10. 
klo 18.  
Konserttimatka Suomen Kanttori-
kuoron konserttiin Oulun tuomio-
kirkkoon ti 3.10. Lähtö seurakuntako-
dilta klo 17.30, kyyti ilmainen, ohjelma 
5 e. Ilmoittautuminen viim. pe 29.9.  
kirkkoherranvirastoon, p. 8823 100.
Vanhusten viikon laulutilaisuus seu-
rakuntakodissa ke 4.10. klo 13.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka 
Sarakylässä Antti Kummalalla pe 29.9. 
klo 19. Kodin ilta Kurenalan ry:llä su 
1.10. klo 17, E Piri.
Vihitty: Keijo Veli Granlund ja Leila 
Orvokki Rytinki sekäTuomas Samuel 
Jaara ja Mari Hannele Luokkanen.
Kastettu: Iiro Valtteri Pesälä.
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

To 28.9. klo 13 seura-
kuntakerho Rauha-
lassa ja klo 19 virsi-
lauluilta Kerälän ky-
lällä Anttosen mökillä. 
Aiheena kiitosvirret. 
Ajo-ohje: Jylhänrannantietä noin 9 
km vasemmalla, toinen talo, talon 
nimi Niemelä.
Su 1.10. mikkelinpäivänä klo 10 per-
hekirkko, Lauriala ja Leinonen sekä 
lapsikuorot. Kolehti seurakuntien 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittä-
miseen, Suomen Ev.lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry.  Seurakuntatalon 
salin isossa ikkunassa enkelinäyttely 
mikkelinpäivänä (enkeleitä voi katsoa 
ulkoapäin).
Ti 3.10. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
La 7.10. klo 10-14 syysmarkkinoilla 
lapsikuorolla oma pöytä. Lapsikuorot 
esiintyvät markkinoilla.
Su 8.10. maa- ja kotitalousnaisten 
ja maataloustuottajien kirkkopyhä, 
klo 10 messu, Lauriala ja Leinonen. 
Kolehti lähetystyölle. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus seurakuntatalossa. 
Kahvi- ja arparaha nimikkolähettien 
työn tukemiseen.
Kuorot: Ke 4.10. klo 11 veteraanikuo-
ro, klo 15 tyttökuoro Stellat ja klo 16 
poikakuoro Stellat seurakuntatalolla.  
To 5.10. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla. La 7.10. klo 11-14 
lapsikuorot syysmarkkinoilla liikun-
tahallissa.
Kerhotoiminta:  Ma klo 10-12 per-
hekerho 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 
(pe 29.9. ei ole kerhoa).  
Rauhanyhdistys: Su 1.10. klo 18.30 
seurat ry:llä. Pe 6.10. klo 19 opistoseu-
rat ja myyjäiset ry:llä, Vesa Tahkola.

70- ja 75 -vuotiaiden syntymäpäivillä 
17.9. otettuja valokuvia voi tilata kirk-
koherranvirastosta, jossa mallikuvat 
ovat 5.10. saakka (ma-to).
Minna kiittää sydämellisesti kaikkia 
yhteisistä vuosista ja ihanista muista-
misista sekä toivottaa kaikkea hyvää 
jokaiseen kotiin!
Tutustu: http://www.evl.fi/Rantsila

La 30.9. klo 7 hirvikirk-
ko Hirvelässä. Mukana 
Piispa Samuel Salmi 
ja vaimonsa Hannele, 
Isä Risto Kiiskinen, 
kirkkoherra Reino 
Tanjunen ja kanttori Yrjö Nissinen. 
Järjestäjänä Siikajoen Eräkaverit. 
Hirvelän metsäkirkkoon kutsutaan 
kaikki rippikoululaiset, myös muihin 
rippikouluihin menevät. Läsnäolo 
välttämätön!
Mikkelinpäivänä su 1.10. klo 12 
perhekirkko kirkossa. Kirkkoherra 
Tanjunen ja kanttori Yrjö Nissinen 
sekä lastenohjaaja Jaana Riekki. Huom! 
Kaikki rippikoululaiset kirkkoon.
Ma 2.10. klo 16 jälkeen vaalilautakun-
nan kokous kirkkoherranvirastossa.
Ti 3.10. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 4.10. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 5.10. Huom! Kaikki seurakunnan 
rippikoululaiset, rippikoulua seura-
kuntatalolla klo 16.15-18.15. 
Tiedoksi: To 12.10. klo 13 diakonia/
lähetyspiiri srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 28.9 klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 29.9. klo 19.30
raamattuluokka Ari Kälkäisellä. Su 
1.10. klo 12 pyhäkoulut Olavi Top-
pilalla ja Heikki Haholla sekä klo 17 
jumalanpalvelus kirkossa ja klo 18.30 
lähetysseurat ry:llä. To 5.10 klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma 
klo 12-17, ke ja pe klo 9-12. Virasto p. 
241 113, kirkkoherra p. 044 5541 182, 
kanttori p. 044 5241 209, seurakunta-
mestari p. 044 0241 209, talouspääl-
likkö p. 044 3438 148, lastenohjaaja 
p. 044 5563 542.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
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Tyrnävä

JUHLA-

TARJOUS!

Leikki-ikäisten ja pien-ten koululaisten oma lehti Lastenmaa täyt-tää 20 vuotta! Juhlan kunniaksi Lastenmaanyt juhlahintaan!

0207 54 2333

Tilaukset myös 
puhelimitse tilauspalvelut

@kotimaa.fi
www.kotimaa.fi
/tilaukset

sähköpostilla tai netistä

LASTENMAA-lehdestä löytyy kiehtovia 
kertomuksia, opettavaisia tarinoita, ki-
voja uusia lauluja sekä iloisia runoja. 
Ja mikä tarkeintä, lapsi saa lehden 
kotiin omalla nimellä, 11 kertaa 
vuodessa!

Lehdessä on paljon mielekästä puuhailua, luke-
mista ja värikästä tutkittavaa. Lehden kristillinen 
arvomaailma on turvallinen ja luotettava. Lehden 
päätoimittaja on tunnettu kirjailija ja sanoittaja 
Anna-Mari Kaskinen.

LAHJATILAUKSEN SAAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

TILAAJA / MAKSAJA

(Jos eri kuin tilaaja / maksaja)

KYLLÄ! Tilaan Lastenmaan juhlahintaan:

20 euroa / 12 kk
Kestotilaus*, joka jatkuu niin kauan kuin haluat, 
ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa / 12 kk
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* Kestotilaus on aina edullisin tilausm
uoto. Ti-

laus laskutetaan sovituin (6 kk/12 kk) lasku-
tusvälein 

voim
assa 

olevaan 
hintaan, 

joka 
tällä hetkellä on 39,00 e / 12 kk. Tilaus jatkuu 
toistaiseksi, kunnes tilaaja m

uuttaa tilauksen 
m

ääräaikaiseksi tai irtisanoo sen kirjeellä tai 
puhelim

itse. Irtisanom
inen on tehtävä vähin-

tään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alka-
m

ista. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan 
lupa lehden tilaam

iseen. Ulkom
aan tilauksiin 

lisätään postim
aksu. Osoitteita voidaan käyt-

tää 
suoram

arkkinointitarkoituksiin 
henki-

lötietolain m
ukaisesti. Tarjous on voim

assa 
31.12.2006 asti, ja koskee vain uusia tilaajia. 

20 euroa
(norm. 39 euroa)

ENSIMMÄINEN VUOSI VAIN

VAIN UUSILLE TILAAJILLE!

Työntekijöiden ensi-
apukoulutus 28.-29.9. 
toimistot suljettu, ei 
kerhoja.
To 28.9. klo 18 yh-
teislauluilta Tyrnävän 
srk-talolla.
Su 1.10. klo 10 messu 
Temmeksen kirkossa, 
Ikonen. Klo 12 sanaju-
malanpalvelus Tyrnä-
vän kirkossa. Lasten ja 
vanhusten kirkkopyhä. 
Jp:n jälkeen kirkkokahvi ja enkelinäyttely 
Tyrnävän srk-talolla. Kolehdit seurakun-
tien lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittä-
miseen, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry.
Su 1.10. klo 12 Herättäjäpäivä Eila ja 
Pasi Törmällä, Haapakyläntie 6 a.
Ma 2.10. klo 13 hartaus Punahilkka-
kodissa.
Ti 3.10. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 4.10. klo 13 hartaus Peltolan palve-
lukeskuksessa. Klo 14 ehtoollishartaus 
Mäntyrinteellä.
Vanhustenviikon konsertit: ti 3.10. klo 
18 Temmeksellä Mäntyrinteellä ja ke 
4.10. klo 18 Tyrnävällä kunnantalolla. 
Kirkkokuoro esiintyy kanttori Pentti 
Korkiakosken johdolla.
To 5.10. klo 11-14.30 vanhustenviikon 
pääjuhla Tyrnävän srk-talolla. Ruo-
kailun ja kahvin lisäksi monipuolista 
ohjelmaa. Kyydin juhlaan voi tilata 
Seija Mälliseltä, puh. 044 5767 013. 
Klo 18 yhteislauluilta Temmeksen 
srk-talolla. Klo 19 kylä- ja diakoniatoi-
mikuntien palaveri ja iltapala Tyrnävän 
srk-talolla.
Lähetystyö: Tasaus-keräyksen myynti-
pöytä Tyrnävän perunamarkkinoilla la 
30.9. klo 9-14. Myytävänä leivonnaisia, 
vihanneksia, villasukkia, arpoja ym. 
Lahjoituksia otetaan vastaan pe 29.9. 
srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 29.9 klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Vuoden 2007 rippikou-
luun ilmoittautuminen su 15.10. 
alkaen klo 10 Tyrnävän kirkossa, in-
fotilaisuus srk-talolla. Rippikouluun 

ilmoittautuvat vuonna 1992 tai sitä 
ennen syntyneet, myös muualla kuin 
omassa seurakunnassa rippikoulun 
käyvät nuoret. Nuorten vanhemmat 
toivotaan mukaan.
Kirkkovaltuuston kokous ke 4.10. klo 
19 Tyrnävän srk-talolla. Kokouksen 
asialuettelo nähtävänä khranviraston il-
moitustaululla viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja näh-
tävänä khranvirastossa 6.10.-4.11.
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 tiistaina 10.10. 
klo 13-16 Tyrnävän srk-talolla. Lisä-
tietoja kurssista ja vapaaehtoistyöstä 
antavat Sirpa Pihlajaniemi, p. 0500 
585 410 tai Riitta Pesonen, p. 044 7372 
630. Ilmoittautumiset Riitalle 6.10. 
mennessä.
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, 
puh. 044 7372 630. Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 28.9. 
klo 19 lauluseurat Mika Kokkosella. 
La 30.9. klo 12 myyjäiset ry:llä, järj. 
Kiimingin ry, klo 19 seurat ry:llä. Su 
1.10. klo 18 seurat Tyrnävän kirkossa, 
Jari Latvala, Kalle Lohi, kirkkokahvi 
ry:llä. Ti 3.10. klo 18.30 rippikouluun 
menevien ja heidän vanhempiensa ilta 
ry:llä. Murto: Pe 29.9. klo 19 lauluseurat 
ry:llä. La 30.9. klo 19 vierailu SRK:n 
100 v. juhlanäyttelyssä. Su 1.10. klo 
12 pyhäkoulut Puurusella, Kuitulalla, 
Kokkosella ja J. Lepistöllä, klo 18 seurat 
Tyrnävän kirkossa. Ti 3.10. klo 18.30 
rippikouluun menevien ja heidän van-
hempiensa ilta Tyrnävän ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Timo Matias 
Haaraniemi ja Marita Pauliina Tölli.
Kastettu: Ville Tuomas Alaraappana, 
Arttu Elias Hakala, Mirko Joakim Keski-
Korpi, Angelica Helena Kristiina Kärki, 
Julia Iina Annika Niemelä, Eero Edvard 
Ojala, Emma Ellen Amalia Tikkanen, 
Artturi Frans Eemil Toivonen.

kiinteistöjen valvonta 
paranee kiimingissä

Kiimingin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakun-
nan kirkollisvero säilyisi entisessä 1,5 prosentissa. 

Kirkkoneuvosto myönsi diakonissa Asta Leinoselle eron virastaan 16.10.2006 
alkaen sekä julisti viran haettavaksi 27.10.2006 mennessä. Asta Leinosen läksiäisiä 
vietetään 8.10. 

Kirkkoneuvosto  perusti tiedotusryhmän, johon valittiin Terttu Ukkola, Satu 
Kreivi-Palosaari, Tuulikki Pennanen, Helena Ylimaula, Kimmo Helomaa ja kirk-
koherra Pauli Niemelä. Kirkkomaalle ja seurakuntakeskuksen yhteyteen päätettiin 
hankkia kulunvalvontavälineistöä. Näin parannetaan kirkon ja vanhojen kiinteistöjen 
valvontaa. Lisäksi päätettiin myydä seurakunnan metsiä talvihakkuina metsähoito-
suunnitelman mukaisesti ympäristöhoidolliset näkökohdat huomioiden. 

Kirkkoneuvosto päätti hankkia Jäälin seurakuntakodille ehtoollispikarit. Jo aiemmin 
kirkkoneuvosto linjasi, että Jäälin seurakuntakodilla pidettävät jumalanpalvelukset 
ovat suunnuntaisin päivällä kello 13. Tämän toivotaan soveltuvan kaikenikäisille.

vanhustenhoito -tilaisuus
herättelee kiimingissä

Mitkä ovat vanhustenhoidon kipupisteet yhteiskunnassamme juuri nyt? Aiheesta 
puhuu 5.10. kello 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa sosiaalineuvos Marja-Leena 
Kärkkäinen Oulun lääninhallituksesta.

Vanhustenhoito n y t! -tilaisuudessa puhuva Kärkkäinen on ollut huolissaan huo-
nokuntoisten vanhusten pallottelusta kodin ja terveyskeskuksen välillä. Erityisesti 
tukiasunnoista on tällä hetkellä kova pula. Kärkkäisen mukaan vanhustenhoidossa 
myös asenteet ovat muuttuneet ikävään suuntaan.

Miten käy vanhuksen Kiimingissä? -aiheesta puhuu kiiminkiläinen vanhustyön-
johtaja Päivi Laukkanen.

Vanhustenhoito n y t! -tilaisuudella halutaan herätellä ja antaa tietoa päättäjille, 
omaisille, vanhusten kanssa työskenteleville, omaishoitajille, asiantuntijoille, van-
huksille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuutta varten on sävelletty ja sanoitettu paikallisin voimin uutta aiheeseen 
liittyvää musiikkia. Kanttorina on Jarkko Metsänheimo, ja iltahartauden pitää kap-
palainen Markku Palosaari. 3-vuotias Noora Kontio on myös luvannut laulaa.

Keskustelua ajankohtaisesta aiheesta voi jatka iltateellä ja -kahvilla ohjelmaosuu-
den jälkeen. Tilaisuuden järjestää Kiimingin seurakunta. 
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sanan aika

Siunaa, Jeesus, ihmisiä, maailmaa ja tulevaisuutta. 

Varjele niitä, jotka ovat kuolemaisillaan ja auta nii-

tä, jotka ovat vaarassa.

9-vuotiaan JaSminEn 
rukouSkirJaSta, kirJaPaJa

on enkelien sunnuntai. Sen aiheena on Jumalan sanansaattajat.
400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi 
pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan 
valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Tekstit: Ps. 103: 19-22, 1. lukukappale 
Joos. 5: 13-15, 2. lukukappale Ap.t. 12: 5-11, evankeliumi Matt. 18: 1-6 (7-9) 10.

Mikkelinpäivä

Tuota lapsuuteni kuvaa vielä hetken muistelen,

on harmaantuneet värit enkelin, repaleiset siivet sen.

Voi kuinka voisin paikata edes laudat lahoimmat,

tuon sillan, jonka yli kaikki lapset kulkevat

mikko aLataLo Ja Harri rinnE 
SuoJELuSEnkELi-LauLuSSa

Jotka ovat nähneet taivaan,

eivät haluaisi palata maahan.

He katsovat totisina ja kysyvät:

Onko minulla tosiaan pakko?

Sitten he yhtäkkiä muistavat,

mikä heiltä oli jäänyt kesken,

ja kysyvät: onko ruokaa?

outi rautkaLLio Ja kaiSa raittiLa 
kirJaSSa kaLLiSarvoinEn HELmi, 

SLEY-kirJat

Enkeleille töitä
”Meidän perheessä on riittänyt enkeleille töitä”, tokaisi kolmen rasavillin pojan 

äiti. Silmäkulma on ollut auki joka ainoalla, joskus aivan piirun verran sil-

mästä. Yhden kerran joku veljeksistä tuli portaita alas voltin kanssa. Toisella 

kertaa pesäpallomaila osui pallon sijasta velipojan ohimoon. Monenlaisia 

täpäriä tilanteita on vilkkaiden poikien perheessä piisannut ja niiden myötä 

ovat enkelit olleet äidin mukaan ajoittain täystyöllistettyjä.

Enkelit ja lapset näyttävät kuuluvan yhteen. Monen suomalaislapsen sängyn 

yläpuolella on riippunut taulu, jossa pieni poika ja tyttö kävelevät synkässä 

korvessa suojelusenkelin saattamina.

Tällä viikolla enkelit johdattavat meitä kirkkotielle. Sunnuntaina vietettävä 

mikkelinpäivä on enkelien päivä ja erityisesti lapsia kutsutaan monissa seura-

kunnissa kirkkoon. Jeesus puhuu enkeleistä ja lapsista samaan hengenvetoon, 

sillä kaikkein pienimmät ja hauraimmat tarvitsevat eniten turvaa ja suojaa.

Pienet ja heikot olivat Jeesukselle sydämen asia. Lasten huomaaminen 

aikana, jolloin lapsia ei pidetty arvossa, oli jotakin poikkeuksellista. Pienet 

ovat Jumalalle niin tärkeitä, että hän suuntaa heihin erityisen huomionsa. 

Siksi heillä ovat enkelit ohjaajina ja esirukoilijoina. Näin Jumala itse on heidän 

kanssaan. Pienille ja vähäisille on luvattu ne enkelit, jotka saavat taivaassa 

katsella Jumalan kasvoja, olla kaikkein lähimpänä Jumalaa.

Pieni tarvitsee itseään suurempaa. Hän on riippuvainen suuremman suo-

jasta ja turvasta. Hän elää luottamuksen varassa. Tällaista lapsen kaltaisuutta 

Jeesus odottaa meiltä aikuisiltakin. Hän toivoo, että oppisimme lapsen tavoin 

luottamaan kaikessa Jumalaan. Silloinkin, kun emme saa haluamaamme ja 

petymme tai kolhiudumme. Kenenkään ei tarvitse olla niin iso, että täytyy 

selvitä elämässä yksin. Jumala enkeleineen on suuremmankin suojaverkko.

”Olet enkeli”, on tapana sanoa silloin, kun toinen ihminen on tehnyt jotakin 

hyvää. Myös me ihmiset voimme olla toinen toisillemme enkeleitä. Rukoile-

misen ja lohduttamisen lisäksi voimme toimittaa koko joukon arjen asioita. 

Huolenpitoa ja suojaa vailla olevat pienet tarvitsevat enkeleikseen suurempia. 

Luottamuksen esikuvana pienestä voi puolestaan tulla suuren enkeli. Tässä 

maailmassa enkeleiden töitä on runsaasti tarjolla.

”Herran enkeli on asettunut vartioon.

Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät.”

(Mikkelinpäivän Psalmista 34:8)

tiina rEinikainEn



15

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 m u u t  S E u r a k u n n at

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

S eurakunnissa on ha-
vahduttu kehittämään 
lasten jumalanpalve-

luselämää monella uudel-
la tavalla.

Lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaara sanoo, että tavallinen 
jumalanpalvelus on lapsille 
usein liian raskas ja kapu-
lakielinen. Nykyajan lapset 
kaipaavat virikkeitä.

Kaukovainiolla on pää-
tetty ottaa lapset mukaan 
jumalanpalveluksen valmis-
tamiseen.

Sunnuntaisin kello 12 pi-
detään pyhäkoulu Kauko-
vainion seurakuntakodilla. 
Pyhäkoulussa valmistellaan 
joka kuukaudelle yhdessä 
yksi jumalanpalvelus. Pyhä-
koulukirkon idea on pastori 
Vesa Pöyhtärin.

– Lapset osallistuvat säes-
tykseen, liturgiaan  tai ovat 
ehkä tekemässä saarnaa yh-
dessä papin kanssa. Samalla 
heille tulevat tutuiksi seura-
kunnan työntekijät, Valta-
vaara toivoo.

Sunnuntaina 1.10. on kello 
12 pyhäkoulukirkko, jossa 
avustaa Riina Moilanen. 
Siitä seuraavat pyhäkoulu-
kirkon jumalanpalvelukset 
29.10. ja 3.12.

– Toivon niin, että lapset 
löytäisivät jumalanpalveluk-
sen ja että jumalanpalvelus 
saataisiin eläväksi, sanoo Aila 
Valtavaara sanoo.

mummon ja 
vaarin huomaan

Pyhän Andreaan kirkossa 
Kaakkurissa pidetään  per-

heille kuukausittain uutta 
pyhäkoulua, josta vastaavat 
mummo ja vaari.

– Me ootetaan teitä van-
hanajan mummolaan ky-
läilemään ja menneisyy-
teen kurkkaamaan, lupaavat 
mummo ja vaari Annikki ja 
Pekka Pikkarainen.

Menneisyyteen mummo-
lassa kurkataan niin leikkien 
kuin loruillenkin. Laulujakin 
lauletaan. Mummon ja vaa-
rin lähellä on turvallista olla. 
Mummon ja vaarin kanssa 
voi yhdessä pysähtyä ihmet-
telemään elämää. 

Yhdessä saadaan myös hil-
jentyä ja laittaa kädet ristiin 
- kiittää hyvää Jumalaa.

Perhehetket  
kempeleessä
kuukausittain

Kempeleessä aletaan viettää 
kerran kuukaudessa Perhe-
hetki –nimistä pienoisjuma-
lanpalvelusta, jossa lapsiper-
heet ovat erityisasemassa. 
Perhehetki kestää noin 20 
minuuttia.

– Lapset saavat istua lat-
tialla tyynyllä, ja he saavat 
myös pieniä tehtäviä, dia-
koniatyöntekijä Soile Pak-
kanen kertoo.

Perhehetkessä lauletaan 
aina Mä silmät luon ylös 
taivaaseen –virsi. Jokaiseen 
Perhehetkeen valitaan oma 
teema. Ensimmäisessä hetkessä 
15.10.  teema on Kaverit. 12. 
11. Perhehetken aiheena on 
Isä ja 10.12. hetkeä vietetään 
teemalla Enkelit.

– Lapset saavat kotiin vie-

miseksi pienen teemaan 
liittyvän tuliaisen, joka voi 
olla vaikka heijastin tai vä-
ritystehtävä. Tilaisuuteen 
he voivat osallistua myös 

omilla soittimillaan. Papit 
ovat luvanneet pitää lyhyen, 
ytimekkään ja havainnollis-
tettavan saarnan.

Satu krEivi-PaLoSaari

Pohjanmaan Pipliaseura 
20-vuotias

Suomen Pipliaseuralla on Oulun hiippakunnan alu-
eella kolme alueseuraa. Niistä eteläisin Pohjanmaan 
Pipliaseura vietti viime sunnuntaina 20-vuotisjuhli-
aan Nivalassa. Perustava kokous pidettiin 28.9.1986 
Sievissä. 

Juhlassa oli mukana Suomen Pipliaseuran pääsihteeri 
Markku Kotila, joka kertoi Raamattu Suomen suvulle 
-projektista.

Uusi testamentti on ilmestynyt kymmenen viime 
vuoden aikana udmurtiksi, aunuksenkarjalaksi ja er-
sämordvaksi. Kun Suomen Pipliaseuran vuosijuhla 
järjestetään Pohjanmaan Pipliaseuran alueella Yli-
vieskassa 4.-6.5.2007 voidaan kenties viettää jäleen 
uuden suomensukuisen Uuden testamentin julkis-
tamisjuhlaa. 

Mikko Himangan historiikista käy ilmi, että Poh-
janmaan Pipliaseura on järjestänyt 20 vuoden aikana 
ainakin yhden tilaisuuden jokaisessa alueen 36 evan-
kelis-luterilaisessa seurakunnassa. Hallituksessa on 
ehtinyt toimia 19 henkilöä. Kunniajäseniä on 7. Jä-
senmäärä ja kannatus ovat olleet suhteellisen korkeita, 
mitä historiikissa selitetään tilaisuuksien järjestämisellä 
seurakunnissa ja Suomen suvun raamattulähetyksen 
kokemisella läheiseksi.

Elvi Rehu luki muun muassa raamatunkääntäjien 
Sinikka Saaren ja Kaija Olkkosen juhlaan lähettä-
mät terveiset. Edellinen oli tullut Vienan Karjalasta, 
jälkimmäinen Papua -Uusi-Guinealta.

m u m m o J a ,  va a r E J a ,  k i r k o n  t ö i t ä  J a  ta r r o J a
L a S t E n  J u m a L a n Pa Lv E L u S E L ä m ä n  i L o k S i

Sallikaa lasten tulla

Lasten ja enkelien päivänä 
kirkoissa perhemessuja

Mikkelinpäivä on lasten ja enkelien päivä. Päivää viete-
tään sunnuntaina 1.10. Mikkelipäivänä on perhemes-
suja useissa kirkoissa.

Karjasillan seurakunnassa Mikkelinpäivän vietto aloite-
taan perhemessulla klo 12 Maikkulan seurakuntatalossa. 
Messussa laulaa kolme kuoroa: Maikkulan tenavakuoro 
ja lapsikuoro sekä Oulun seudun virsikuoro.

Esirukouksen messuun valmistelevat iltapäiväkerho-
laiset yhdessä lastenohjaajien kanssa.

Messun jälkeen on tarjolla kirkkomehut ja -kahvit 
sekä voileipää. Kello 13.30 alkaa keskustelutilaisuus, 
jossa Maikkulan alueen työntekijät esittelevät uuden 
teesivihkon Lapsi on ilo, kymmenen teesiä kristillisestä 
kasvatuksesta.  Teesivihko jaetaan kaikille osallistujille. 
Keskustelutilaisuuden ajaksi on järjestetty maksuton 
lastenhoito. Päivä on ajateltu päättyväksi klo 15.

Kastellin kirkossa on enkelinäyttely perjantaina 29.9. 
klo 13–15 ja lauantaina 30.9. klo 10–12. Näyttelyssä voi 
tutustua Raamatun ja tämän päivän enkeleihin.

Tuiran kirkossa vietetään enkeliaiheista jumalan-
palvelusta ”enkelikirkkoa” sunnuntaina 1.10. klo 10. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla kirkkokahvit. 
Esillä on lähialueen päiväkotilasten tekemiä iki-ihania 
enkeleitä.

Jokaisen lapsen 
on saatava löytää 
rakkaat lasten-
virret elämään 
iloksi ja lohduksi.
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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.

iLmoita rauHan 
tErvEHDYkSESSä!
Valtakunnallinen ilmoitusmyynti

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

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

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

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

o P i S k E L i J a m E n o t

Opiskelijajärjestöt: to 28.9. 
OPKOn opiskelijailta la 30.9. 
klo 19 Kirkkok. 5 Kansanlähe-
tyksen 3K-ilta ma 2.10. klo 18.30 
Torik. 9 Lutukan raamattupiiri 
ti 3.10. klo 16 yliopisto Telluskir-
jasto EOn 75-v. juhlakonsertti 
ke 4.10. klo 18.30 Yliopistok. 7

HUOM: Talvitiistai peruttu 
3.10. ti 3.10. 

JakELuHäiriöt/
JakELukiELLot

P. 0207 54 2333 
(arkiSin kLo 8-16)

SäHköPoSti: 
tiLauSPaLvELut@kotimaa.Fi

YNNIN KIRKKOILTA
su 1.10. klo 18.00
Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyvät Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, Mieslaula-
jat ja Vaskiveikot. Puhe Niilo Pesonen. Kirkkokahvit

 TERVETULOA!                   Oulun NMKY ry


