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”Te olette maan suola”, sanoo Jeesus. Sivu 14
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Olisi pieni ihme, jos seurakuntavaaleissa 
ei tänä syksynä äänestettäisi vilkkaammin 
kuin viime kerralla. Ehdokkaita ilmaan-
tui hyvin. Oulussa ehdokasasettelu sujui 
jopa erinomaisesti. Valitsijayhdistysten 
puuhamiesten ja -naisten ahkeruus tuotti 
tulosta.

Oulun ehdokasmäärän huikea kasvu ei 
selity pelkästään ylikiiminkiläisten mukaan-
tulolla. Taustalla on todennäköisesti usei-
den seurakuntalaisten kova työ. Vaaleja 
on myös mainostettu näkyvästi. 

Näissä seurakuntavaaleissa on vaihto-
ehtoja tarjolla. Äänestäjien kannalta on 
vain hieman harmillista, että useimmissa 
seurakunnissa ehdokaslistojen tunnukset 
ovat aina yhtä epäonnistuneita. Sen lisäksi, 
että muutamat niistä ovat kielellisesti 

kammottavia, eivät ne kerro juuri mitään 
listalla olevien ehdokkaiden arvoista tai 
heitä yhdistävistä tavoitteista. Nimet ovat 
liian samankaltaisia, pitkiä ja sisällöltään 
tyhjiä. Valitsijayhdistyksen tunnus on 
kehno, jos tiedotusvälineiden pitää sitä 
avata ja selittää.

Tämä on ikuisuuskysymys eikä muu-
tosta valitettavasti ole näkyvissä, vaikka 
avoimuutta on toivottu kirkon ylimmiltä 
tahoilta.

Ilmeisesti yksikään puolue tai herätys-
liike ei uskalla ensimmäisenä tuoda omaa 
nimeään vaaleihin. Kaikkien pitäisi tehdä 
se samanaikaisesti. Muutamia piristäviä 
poikkeuksia onneksi on eri puolilla Suo-
mea.

Osittain sekavuudet johtuvat siitä, että 

monilla paikkakunnilla listoja ei koota 
ensisijaisesti ehdokkaita yhdistävien 
tekijöiden perusteella vaan vastavoimiksi 
muille valitsijayhdistyksille. Tämä on toki 
sallittua, mutta äänestäjän etu jää silloin 
helposti vähemmälle huomiolle.

Aktiiviseurakuntalaiset tietävät, mitkä 
ryhmät valitsijayhdistysten taustalla ovat, 
mutta suurelle joukolle nimet ovat epä-
selviä. Jos tunnusten merkitykset eivät 
selviä Internetistä parin hakuyrityksen 
jälkeen, äänestäminen jää helposti koko-
naan väliin.

Seurakunnat eivät voi nimiä oikoa. Muu-
tos tapahtuu vasta, kun listoja kokoavat 
ryhmät uskaltavat avoimesti tunnustaa 
värinsä.

o lemme lähdössä syysmarkki-
noille. Viisivuotias poikani kie-
murtelee jännityksestä. Hän 

on saanut käyttöönsä ensimmäisen 
kerran omaa rahaa, peräti 20 sillois-
ta markkaa. 

Ja setelinä!
Poika suunnittelee innolla, millaisen 

lelun hän rahalla hankkiikaan.
Kun pääsemme ruuhkaiselle torille, 

tervehtii meitä ensimmäisenä haikean 
kaunis haitarinsoitto. ”Metsään on 
tullut jo syys...”

Poika pysähtyy kuin  naulittuna 
kuuntelemaan.

Vanha ahavoitunut mies  soittaa. 
Kasvojen uurteet ja väsynyt katse pal-
jastavat, että mies on nähnyt elämää. 
Ehkä enemmän kuin olisi yhden ihmi-
sen tarvinnutkaan: ”Yksinäin, allapäin, 
saavun kukkien luo...”

Yhtäkkiä poika lähtee kävelemään 
haitarinsoittajaa kohti.

Katsomme kuin hidastetusta elo-
kuvasta, kuinka poika kaivaa sete-
lin taskustaan, pudottaa sen miehen 
avoimeen haitarinkoteloon, ja palaa 

paikalleen.
– Voi hyvänen aika, se oli sinun ainoa 

raha. Nyt et voi ostaa lelua, kuiskaan 
pojalle hätääntyneenä.

Haitarinsoittaja seuraa meitä hämil-
lisen näköisenä. Pitäisikö raha antaa 
takaisin? Loukkaantuisiko lahjan 
antaja, pieni poika?

Lähdemme jatkamaan matkaa. Poika 
vilkuttaa iloisesti haitarinsoittajalle.

En uskalla katsoa soittajaa, mutta 
itselleni tulevat kyyneleet silmiin.

Haitarin sävelet jäävät taaksemme: 
”Anteeksi saan, tien onnelaan, tunnen 
taas löytänein...”

Autuaampi on antaa kuin ottaa, 
sanoi Jeesus ja käski luottaa Jumalan 
huolenpitoon.

Ostan pojalle metrin lakritsia. Jousi-
pyssy jää sitten seuraavaan kertaan.

Eikä tapaus jätä minua rauhaan.
Ei aikuinen ihminen voi toimia niin, 

vakuutan mielessäni. 
Lakritsia nakertavan  pikkumiehen 

iloinen olemus puhuu muuta.
Miksei voi? 

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

Satu kreivi-palosaari

Opetusneuvos Veikko Pöyhönen pohtii 
Crux-lehden numerossa 4/2006, miten 
kirkon pitäisi toimia yhteiskunnan muu-
tosten keskellä.

Mitä ilmeisimmin kirkko on uuden 
kynnyksellä. On aika katsoa rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti tosiasioita suoraan 
silmiin. Tärkeä kysymys on: Voiko kirkko 
itse vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa? 
Luultavasti voi. Voisiko kirkko saada laajan 
jäsenistönsä puolelleen?

Kirkko joutunee tulevaisuudessa tekemään 
töitä vähenevillä voimavaroilla. Meitä 
odottanee tilanne, jossa nykyistä pienem-
mällä henkilöstöllä on saatava enemmän 
aikaan. Tehokkuuden lisääminen edellyt-
tää nykyistä keskittyneempää johtamista ja 
työyhteisöjen yhteistyökyvyn huomattavaa 
lisäystä. Johtajuus tulisi nostaa kirkossa sille 
kuuluvalle tasolle.

Myös seurakuntien ja kirkon kaikkia 
työmuotoja ja toimintatapoja tulisi voida 
arvioida kriittisesti. Miten uudistaa kirkon 
keskeisintä ja kokoavaa toimintamuotoa, 
jumalanpalvelusta, siten, että se tavoit-
taisi vaikkapa vuoden aikavälillä nykyisen 
vähemmistön sijasta huomattavan enemmis-

tön? Miten messu voisi olla monille itsensä 
yksinäisiksi kokeville nykyajan ihmisille myös 
kohtaamispaikka? Miten kaikki työmuodot 
keskinäisellä työnjaolla sopien voisivat huo-
lehtia siitä, että kaikki seurakunnan jäsenet 
vuoden aikana kohdataan ja että he kokevat 
kuuluvansa yhteydenpidon piiriin? 

On myös aika kysyä, tarvitaanko meillä 
Suomessa lähetystyötä. Onko parempi, että 
teemme sen itse, ennen kuin muut tulevat? 
Esimerkiksi Helsingissä haaste seurakuntien 
lähetystyölle on ilmeinen. Kirkon tulisi olla 
avoin myös muille uusille haasteille. 

Lahja Pyykönen korostaa 15.9. Kirkko ja 
koti -lehdessä maallikoiden merkitystä 
seurakunnissa.

Kuilu maallikoiden ja työntekijöiden välillä 
nousee syvältä. Kirkossa on liian kauan totuttu 
työntekijäkeskeiseen malliin. Rahaa on ollut 
käytössä mielin määrin eikä maallikoita ole 
välttämättä tarvittu. Epäluulot elävät silloin-
kin kun niihin ei olisi aihetta.

Köyhtyvä kirkko selviää jos myös malli-
koilla on todellista mahdollisuutta vaikuttaa 
ja halua tulla mukaan ”oikeisiin töihin”.

aatoksia

Soittaja

ehdokkaita löytyi, mutta tunnukset hämäävät
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Kertokaa, että olette 
olemassa! 

k ehotus koskee kaikkia seura-
kuntavaaleissa ehdolla olevia 
ryhmiä ja henkilöitä. Limin-

ka lienee poikkeuksellinen seura-
kunta, koska siellä yksi ryhmä ker-
toi itsestään ja etsi ehdokkaita leh-
ti-ilmoituksella.

Päätimme kokeilla lehti-ilmoi-
tusta elokuun lopulla. Oikeastaan 
pienimuotoinen ilmoituskampanja 
olisi pitänyt aloittaa jo alkukesäl-
lä, Keskustan Limingan kunnal-
lisjärjestön puheenjohtaja Matti 
Kamula sanoo.

Yhden ilmoituksen teho oli pie-
nehkö, mutta tuotti sentään joitakin 
yhteydenottoja. Kamulan mielestä 
periaate on kuitenkin hyvä ja selkeä: 
tiedotetaan avoimesti vaihtoehdon 
olemassaolosta ja ryhmän poliitti-
sesta väristä.

Ryhmässä ei tarvinnut kauan 
pohdiskella, kannattaako ilmoi-
tukseen satsata. Limingassa on niin 
paljon uusia asukkaita, että heitä 
on pelkän tuttavuuden perusteella 
mahdotonta tavoittaa.

– Mitä suurempi paikkakunta 
sitä selkeämmin jokaisen ryhmän 

ehdokkaiden on tultava näkyviksi
on pidettävä itseään esillä ja saatava 
näkyvyyttä, Kamula ajattelee.

Toistaiseksi henkilökohtainen  lä-
hestyminen on parhaiten rohkaissut 
ihmisiä lähtemään ehdokkaiksi.

kasvotkin julki

Kirkon Tiedotuskeskuksen laati-
missa vaaliohjeissa sanotaan mm: 
Luottamustoimi on julkinen teh-
tävä, joka edellyttää näkyvyyttä ja 
avoimuutta. Ehdokkaiksi asettuneet 
suostuvat olemaan julkisesti esillä. Si-
ten ehdokastietojen ja kuvan julkai-
seminen kuuluvat asiaan. Valituksi 
tuleminen edellyttää yleensä ehdok-
kaiden aktiivista vaalityötä.

Matti Kamula on samoilla lin-
joilla.

– Jos kaikki ovat hiljaa, miten 
tehdä henkilövalinta. Ja henkilö-
vaalistahan on kyse. Olen kehot-
tanut ehdokkaita laatimaan itses-
tään lyhyet elämäkertatiedot ja 
kertomaan myös, millaisia arvoja 
he edustavat.

– Esitettä jokainen voisi jakaa 
omalla asuinalueellaan. Tällainen 
mainostaminen ei olisi rahallisesti 
kovin suuri panostus.

Kunnallisjärjestö ei ole suunnitel-
lut yhteismainoksen julkaisemista Matti kamula on iloinen saatuaan ryhmänsä listalle yhden 25-vuotiaan 

ehdokkaan.

ehdokkaistaan, mutta kannattaja-
joukkoja ehdokkaat voisivat koota 
tuekseen samalla tavoin kun kun-
nallisissakin vaaleissa.

Tulevaisuus netissä

Kamula uskoo ihmisten vähitellen 
tottuvan seurakuntavaaleja koske-
vaan mainontaan. Ihmiset tarvitse-
vat ja haluavat tietoja ja tulevat saa-
maan niitä yhä enemmän esimer-
kiksi Internetin välityksellä.

Tämän päivän ehdokkaat ja ää-
nestäjät eivät ehkä kohtaa toisiaan 
netissä, mutta luultavasti jo neljän 
vuoden kuluttua ryhmillä on omat 
kotisivunsa.

– Nuoret ja keski-ikäiset osaavat 
hakea tietoa sähköisestä verkosta, 
jos informaatiota siellä tarjotaan. 
Ikäihmiset ovat siinä asiassa nyt 
väliinputoajia. Siksi tietoa pitää 
jakaa monin keinoin, Matti Ka-
mula sanoo.

Hänellä on tuntuma, että mo-
net ihmiset ovat kiinnostuneita 
uuden asuinkuntansa asioista, 
myös seurakuntaa koskevista. Siksi 
koko vaalikauden ajan olisi hyvä 
asennoitua niin, että uudet vaalit 
tulevat aikanaan.

pirkko paakki

v iime viikolla koolla ollut piispainko-
kous korostaa, että ratkaisuja nais-
pappeuteen liittyviin työyhteisölli-

siin ongelmiin etsitään ensisijaisesti pasto-
raalisten keskustelujen ja piispallisen kait-
sennan avulla.

Muut toimet tulevat kyseeseen vasta sen 
jälkeen.

– Surullista, jos sanktioiden tielle lähdetään, 
kommentoi piispainkokouksen selontekoa 
Timoteus-yhteisön pappi Janne Koskela.

Karjasillan seurakunnan kappalainen Vesa 
Pöyhtäri toteaa, että päätös ei lisännyt yhtään 
juridista pykälää itse asian käsittelyyn.

– Päätös myös tunnusti kaltevan perustansa. 
Se totesi vasta tulevien tuomioistuinkäsitte-
lyiden tuovan valoa itse ongelmaan.

Naisteologiyhdistys on parhaillaan val-
mistelemassa kannanottoaan liittyen piis-
pankokouksen selontekoon. 

Piispainkokous toteaa selonteossaan, että 
naispappeuspäätöksen yhteydessä hyväksytty 
ponsi haastaa kaikkia osapuolia vaalimaan 
kirkon ykseyttä.

Piispainkokouksen mielestä ponsi ymmär-
retään väärin  kun sen katsotaan antavan pa-
pille, muulle viranhaltijalle tai työntekijälle 
oikeuden olla tekemättä yhteistyötä toisen 
viranhaltijan kanssa. Ponnen perusteella ei 
voi kieltäytyä työtehtävistä.

– Vihdoinkin otettiin kantaa vanhaan 
ponteen, jota on tulkittu mielivaltaisesti. 
Nyt kirjoitettiin  myös selkeästi auki, mitkä 
ovat piispan, mitkä työnantajan ja mitkä 
työntekijän velvoitteet ongelmatilanteissa, 
Naisteologiyhdistyksen puheenjohtaja Pirk-
ko Poisuo iloitsee.

k e S k u S T e l u a  J a  k a i T S e N Ta a
N a i S pa p p e u S k Y S Y M Y k S e e N

rangaistuksen tielle 
viimeiseksi

kirkko kunnioittaa
torjujien vakaumusta

Selonteon mukaan kirkko kunnioittaa myös 
naispappeuden torjujien vakaumusta ja ar-
vostaa heidän sitoutumistaan kirkon perin-
teeseen. Toisaalta heidän odotetaan tunnus-
tavan kirkon naispappeuspäätöksen merki-
tys ja sitovuus kirkon elämässä.

Sanktiot ovat viimeinen keino, kun kes-
kusteluin ei enää voida edetä.

– Kirkon työntekijältä edellytetään, että hän 
hoitaa kaikki virkaansa kuuluvat työtehtävät. 
Pappi ei voi virkaansa hoitaessaan kieltäytyä 
yhteistyöstä toisen papin kanssa. Hänellä on 
velvoite suostua esimerkiksi alttariyhteistyö-
hön toisen papin kanssa. Yhteistyön velvoite 
koskee kaikkia työtilanteita ja myös kaikkia 
työntekijöitä, selonteossa sanotaan.

Pirkko Poisuon mukaan enää ei voi kukaan 
omassa päässään tulkita, mikä on työnteki-
jän oikeus.

– Yhteistyövelvoite ei ole pakottamista eikä 
uhkaamista. Kirkon työntekijöiden toimin-
tavapautta rajoitetaan samalla tavalla kuin 
muuallakin työelämässä.

Selonteossa huomautetaan, että esimiehen 
tai toimivaltaisen kirkon elimen lisäksi esi-
merkiksi työsuojelupiirit saattavat puuttua 
virkakäsityksestä johtuvaan syrjintään. Sekä 
syrjintä että työnantajatahon puuttumatto-
muus syrjivään tilanteeseen voivat kärjis-
tyneissä tilanteissa johtaa jopa rikosoikeu-
dellisiin seuraamuksiin. Vastuuseen voivat 
joutua sekä kaikki esimiesasemassa olevat 
että luottamushenkilöt.

kT/SaTu kreivi-paloSaari

Valitsijayhdistykset onnistuivat täl-
lä kerralla keräämään seurakunta-
vaaleihin ehdokkaita paremmin 
kuin neljä vuotta sitten. Alusta-
vien arvioiden mukaan ehdokas-
määrät nousivat valtakunnallises-
ti. Samalla sukupuolten lukumää-
räiset erot kaventuivat.

Parhaiten ehdokashankinnassa 
onnistuttiin Oulussa. Edellisiin 
vaaleihin verrattuna ehdokkaita 
saatiin 82 prosenttia enemmän. 
Yhteisen kirkkovaltuuston jäse-
nyyttä tavoittelee kaikkiaan 274 
ehdokasta. Alle 30-vuotiaita heistä 
on liki viidennes.

Nuoret lähtivät liikkeelle myös 
Oulun ympäristössä. Esimerkiksi 
Kiimingissä heitä on 9 kaikkiaan 
52 ehdokkaasta. Haukiputaallakin 
mukaan lähtee 10 nuorta.

Muutamissa seurakunnissa naiset 
ovat vahvasti liikkeellä. Pudasjärvellä 
naisten osuus kaikista ehdokkaista 
on 60 prosenttia. Rantsilassa naisten 
osuus on melkein 64 prosenttia.

Tutut ryhmät taustalla

Ehdokaslistojen taustaryhmät ovat 
pitkälti samoja kuin aiemmin-
kin seurakuntavaaleissa. Merkit-
tävä ryhmä on niin sanottu sitou-
tumaton seurakuntaväki. Lisäksi 
sitoutumattomia ehdokkaita on 
mukana monilla listoilla, joiden 
taustaryhmänä on jokin poliitti-
nen puolue.

Nuorilla on eri puolilla maata 
omia listojaan.

Puolueista eniten listoja on kes-
kustalla, kokoomuksella ja sosia-
lidemokraateilla. Myös vihreillä 
tai heitä lähellä olevilla on omia 
listoja esimerkiksi Vantaalla, Lah-
dessa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, 
Espoossa ja Helsingissä.

Herätysliikkeistä useimmin omalle 
listalleen ovat järjestäytyneet van-
hoillislestadiolaiset.

Ehdokaslistat vahvistetaan vaalilau-
takunnissa viimeistään 2. lokakuuta. 
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 
järjestetään 30.10–3.11. ja varsinai-
set vaalipäivät ovat 12.–13.11.

Ehdokkaita aiempaa 
enemmän

oulun 
valitsijayhdistysten 

tunnukset ja taustat: 
Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä (ESLI) on tavallisten seu-
rakuntalaisten muodostama 
laajapohjainen yhteenliitty-
mä, joka rakentaa oululaisten 
ev.-lut. seurakuntien toimintaa 
kansankirkon hengessä.

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta -valitsijayhdistyksen eh-
dokkaita yhdistävä tekijä on 
vanhoillislestadiolaisuus.

Kirkko keskelle arkea -valit-
sijayhdistyksen taustavoima-
na ja vaalityön tukijana on 
Suomen Keskusta. Mukana 
on myös muita keskiryhmi-
en kannattajia ja sitoutumat-
tomia henkilöitä, jotka halua-
vat olla tukemassa valitsijayh-
distyksen ajatuksia.

Seurakunta ihmistä varten – 
välittämistä ei voi ulkoistaa 
-valitsijayhdistys nojaa ko-
koomuslaisiin arvoihin. Va-
litsijayhdistyksessä on ehdol-
la sekä kokoomuslaisia että si-
toutumattomia ihmisiä.

Toimivat seurakuntalaiset 
(TS) on seurakuntaväen al-
oitteesta perustettu puoluei-
siin sitoutumaton valitsijayh-
distys, johon on kutsuttu mu-
kaan myös herätys- ja lähetys-
järjestöjen jäseniä.
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21.9.-28.9.2006

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

Oulujoen kirkossa su 24.9. 
klo 10 messu. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Piispa Ola-
vi Rimpiläinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit 
Myllyojan seurakuntatalolla 
messun jälkeen. Päiväseurat Ari 
Lukkarinen ja Riitta Kentala. 
Järjestää Oulujoen seurakunta 
ja SLEY. 

Tuomiokirkossa: Pe 22.9. klo 
8.30 messu. Toimittaa Pekka 
Asikainen, kanttorina Raimo 
Paaso. Lastenohjaajien valta-
kunnalliset päivät.
Su 24.9. klo 10 messu. Toimit-
taa Martti Pennanen, saarnaa 
Ulla-Christina Sjöman, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
urkurina Maija Tynkkynen, ja 
kuoronjohtajana Hanna Savela, 
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti 
nuoriso- ja opiskelijatyöhön 
KRS:n kautta.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 24.9. klo 12 messu. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Hanna Savela.

Karjasillan kirkossa: Su 24.9. 
klo 10 messu. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Juha Soranta. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Kansan Raa-
mattuseuran Säätiön kautta.
Kastellin kirkossa su 24.9. klo 
10 messu. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustavat Sirpa Kemp-
painen ja Marjo Heikkinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasiltakvartetti. 70-vuotiaiden 
juhlakahvit messun jälkeen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan seurakuntatalossa 

su 24.9. klo 12 messu. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Jenni Rautakoski. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntatalos-
sa su 24.9. klo 12 messu. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
24.9. klo 12 Perhemessu. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa su 24.9. klo 18 Arabian-
kielinen jumalanpalvelus. 

Tuiran kirkossa su 24.9. klo 
10 messu. Toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikuoro. Kolehti 
nuoriso- ja opiskelijatyöhön 
Kansan Raamattuseuran Sääti-
ölle. Radiointi Radio Dei.
Su 24.9. klo 18 messu. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Anu Vuorenmaa. Kolehti ks. 
edellinen.
Ke 27.9. klo 18 messu. Toimit-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
katastrofiapuun Kirkon Ulko-
maanavun kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 24.9. klo 10 perhemes-
su. Toimittaa Stiven Naatus, 
avustavat Lauri Kujala ja Päivi 

Jussila, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Kolehti ks. Tuiran kirkko. 
Kutsujumalanpalvelus alueen 
uusille asukkaille, vietetään 
perheen sunnuntaita.
Pateniemen kirkossa su 24.9. 
klo 12 messu. Toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuiran kirkko.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
24.9. klo 12 messu. Liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Riitta 
Heino, avustavat Olavi Heino, 
Satu Saarinen, Anneli Kauppi 
ja Tarja Oja-Viirret, kanttorina 
Anu Vuorenmaa. Amani kuoro. 
Kolehti Heinojen nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta. Nimikkolähettien Riitta 
ja Olavi Heinon tulojuhla.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -raamattu ja rukous-
ilta pe 22.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 23.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Sanan ja rukouksen ilta la 23.9. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Ulla-Christina Sjöman.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 23.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Kansanlähetyksen päiväseurat 
su 24.9. klo 16, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Ekumeeninen iltahartaus ma 
25.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Johtaa piispa Samuel 
Salmi, toteutuksessa mukana 
luterilaiset ja metodistiset 
delegaatit. Kirkkokahvit Kes-
kustan seurakuntatalossa ja 
teologisten asioiden sihteeri 
Matti Repo kertoo ekumenian 
nykytilanteesta.
Aamurukous ke 27.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 27.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 27.9. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Puhujana Ossi Ylipekkala.
Kristillinen miestenpiiri ke 
27.9. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Torstain raamattupiiri to 28.9. 
klo 14, Keskustan seurakunta-
talo. Jes. 54. Pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Lauantain aamupiiri 20 v la 
30.9. klo 10–15.30, Keskustan 

seurakuntatalo. Ohjelmassa 
Martti Pennasen tervehdys, 
Hannu Kipon raamattutunti, 
Olavi Karjalainen kertoo Isra-
elista ja Arvi Seppänen  kuulu-
misia Venäjältä.

karjasillan seurakunta

Oulun Rauhanyhdistyksen 
raamattuluokka pe 22.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 22.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 22.9. klo 18.30, Kaukovaini-
on seurakuntatalo. 
Pe 22.9. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Päiväraamattupiiri ti 26.9. 
klo 12–13, Kastellin kirkko. 
Aloitamme taas kesätauon jäl-
keen. Mukana aluepappi Liisa 
Karkulehto. 
Miesten raamattupiiri ke 27.9. 
klo 18.30, Kaukovainion seura-
kuntatalo. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 27.9. klo 18.30, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 28.9. klo 18, 
Kastellin kirkko ja Maikkulan 
seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 22.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 22.9. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Herännäisseurat su 24.9. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Naisten rukous- ja ylistysilta 
ma 25.9. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kristina Turner, Kansallisen 
Aglow ry:n puheenjohtaja 
luennoit vapaudu murehtimi-

sesta. Mukana myös Saila Lehto 
Seinäjoen Aglow-ryhmästä, 
Hilkka Nivukoski sekä pastori 
Päivi Jussila Tuiran seurakun-
nasta. Tilaisuuden päätteeksi 
esirukouspalvelua. Järjestä-
mässä Kansallinen Aglow ry. 
Lisätietoja www.aglow.fi.
Hiljaisuuden ilta ma 25.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ke 27.9. klo 18, 
Niittyaron kerhohuone. 
Hartaus to 28.9. klo 14.30, 
Mäntykoti. 
Naisten raamattupiiri to 28.9. 
klo 18–20, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri to 21.9. ja 28.9. 
klo 15–16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. Mukana 
Pasi Kurikka.
 
OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat 
pe 22.9. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ma 25.9. klo 
18.30, Hintan seurakuntatalo. 
Miesten raamattupiiri to 28.9. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Konsertti su 24.9. klo 16, Oulun 
tuomiokirkko. Petrus Schrode-
rus laulu, Oulun poliisilaulajat 
joht. Tibor Garanvölgyi ja Maija 
Tynkkynen urut. Liput 20 e 
(ennakolta 18 e) yhteyshenkilö 
Matti Pajala 040 506 5150.

karjasillan seurakunta

Urkukonsertti Virsimuunnel-

mia, Ismo Hintsala to 21.9. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Urkuviikon päätöskonsertti 
Soi kunniaksi Luojan su 24.9. 
klo 15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Projektikuoro ja soitinyhtye, 
johtaa Olli Heikkilä, urut Juha 
Soranta.

Diakonia
Kuppila pe 22.9. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Juttuseuraa, kahvia, 
yhdessäoloa.
Naisten ilta ma 25.9. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, sau-
nomista ja iltahartaus

karjasillan seurakunta

Maikkulan eläkeläisten kes-
kustelukerho ma 25.9. klo 
12.30, Maikkulan seurakunta-
talon takkahuone. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 25.9. klo 12, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 
Juttutupa ti 26.9. klo 9, Kau-
kovainion seurakuntatalo, 
ystävänkamari. Kahvittelun 
lomassa keskustelemme mieli-
runoistamme. 
Ystävän kamari ti 26.9. klo 12, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Vapaata keskustelua kahvittelun 
ja hiljentymisen lomassa.
Maikkulan diakoniapiiri ti 
26.9. klo 14.30, Maikkulan seu-
rakuntatalo. Seurakuntalaisille 
tarkoitettu keskustelu- ja palve-
luryhmä diakonian hengessä.
Seurakuntakerho to 28.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kaukovainon seurakuntaker-
ho to 28.9. klo 13, Kaukovainion 
seurakuntakoti. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvit ti 

26.9. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Mukana diakonia-
työntekijä Saila Luukkonen p. 
0405747092. 
Työttömien ateria ti 26.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Lämmitä lähimmäistä-ilta ti 
26.9. klo 18, Koskelan seura-
kuntakodilla. Tarkoituksena 
on saada aikaan riepumattoja. 
Joten miehet ja naiset, tervetu-
loa  leikkaamaan matonkuteita. 
Omat sakset mukaan! Myös 
neulojat tekemään lasten sukkia 
ja lapasia. 
Diakoniapiiri ti 26.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Huonesuon kuntopiiri ma 
25.9. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Lapinkangas-Sanginsuun Dia-
koniapiiri ti 26.9. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. 
Martantupa ti 26.9. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 26.9. klo 17, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri to 
28.9. klo 12, Kaskella.

Yhteinen seurakuntapalvelu 
Kehitysvammaiset:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 26.9. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Kuulovammaiset:
Aabrahamin poppoo - huono-
kuuloisten päiväpiiri ti 26.9. klo 
13.30, Diakoniakeskus. Kuu-
routunut, olet tervetullut Aab-
rahamin poppooseen. Ilmoita 
Eijalle tulostasi, tekstipuh. 373 
200 tai 040 591 2657, kirjoitus-
tulkkausta varten. 
Kuurojen eläkeläisten päivä-

piiri ke 27.9. klo 12, Diako-
niakeskus.
Runolan ystäväilta to 28.9. 
klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Runolan asukkaiden ja kaupun-
gilla asuvien kuurojen yhteinen 
ohjelmallinen ilta. 
Kehitysvammaiset:
Keskustelukerho ti 26.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti.
Näkövammaiset:
Kerho ke 27.9. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 28.9. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Vanhusten viikon juhla pe 
6.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tarvitsetko opasta juh-
laan? Ota yhteys työntekijään 
p. 3161 322. Pyhän Tuomaan 
kirkon osoite on Mielikintie 3.
Näkövammaisten retki Iin 
Haminaan su 15.10. Lähtö 
tuomiokirkon edestä klo 9. 
Osallistutaan jumalanpalve-
lukseen, ruokaillaan Iin seura-
kuntakodilla ja tutustutaan Iin 
Haminan historiaan. Retken 
hinta 10 e. Ilmoittaudu 5.10. 
mennessä p. 3161322.
Päihdetyö:
Naistenryhmä pe 22.9. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 25.9. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 26.9. klo 
13–14, Kirkkokatu 5, 3.krs. 

lähetys
Lähetyssoppi to 21.9. ja 28.9. 
klo 10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tansaniasta palanneet 
Riitta ja Olavi Heino vierailevat 
klo 12.
Nimikkolähettien Riitta ja 
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Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kari Juhani Vesterinen ja Irja 
Marketta Sääskilahti, Perttu 
Samuli Niemelä ja Emma-Ka-
tariina Inkeri Tuokko, Henri 
Aarne Aleksi Lumme ja Tiina 
Maria Keränen, Marko Sakari 
Hemmi ja Anne Orvokki Niva, 
Ville Petteri Mehtälä ja Mari 
Anita Mähönen, Valtteri Tapani 
Suonperä ja Linda Kristiina 
Nikander. 
Karjasilta: Ville Matias Kimpi-
mäki ja Annika Maria Kosunen, 
Tommi Petteri Pasma ja Riikka 
Ilona Huttunen, Markku Sakari 
Kivelä ja Leena Eliisa Salminen, 
Jouni Petteri Heikkinen ja 
Marja-Liisa Karppinen, Jussi 

Olavi Heinon tulojuhla su 
24.9. klo 12–16, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messu alkaa klo 
12, jossa saarnaa Riitta Heino. 
Lähetyslounas ja tulojuhla, 
mukana Amani, Olavi Heino 
sekä rovastikunnan lähetystyön 
väkeä.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 27.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ihmisviisaus ja Jumalan viisaus 
(1. Kor. 2), Pasi Kurikka. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
26.9. klo 18–20, Kaukovaini-
on seurakuntatalo. Vanhuus 
arvoonsa. Diakonissa Asta 
Leinonen.
Mikkelinmarkkinat - Lähetys-
myyjäiset la 30.9. klo 10–13, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Alkuhartaus klo 10. Lounaana 
lohikeitto ja porkkanasosekeit-
to. Voit ostaa keittoa mukaan 
omaan astiaan. Myynnissä syk-
syn satoa, leivonnaisia, käsitöitä 
ja arpoja. Lahjoituksia otetaan 
vastaan pe 29.9 klo 10-16. Kau-
kovainion seurakuntatalolla. 
Tuotto seurakunnan nimikko-
lähetystyölle SLS:n kautta.

tuiran seurakunta

Lähetyksen syysseurat ma 25.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vieraana Kansanlähetyksen Ja-
panin lähetti Jorma Pihkala.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Heinäpään perhekerho ke 
27.9. klo 10. Aiheena enkeleitä 
ja lapsia. Pastori Anna-Mari 
Heikkinen ja lastenohjaaja 
Heleena Hietala.
Intiön perhekerho to 28.9. klo 
10. Aiheena enkeleitä ja lapsia. 
Lastenohjaaja Outi Metsikkö 
ja nuorisotyönohjaaja Kaija 
Siniluoto.
 
karjasillan seurakunta

Pyhäkoulut su 24.9. klo 12:
Kaukovainion seurakuntatalo ja 
Maikkulan seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Sarasuontien perhekerho ma 
25.9. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. 
Kastellin perhekerho ke 27.9. 
klo 9.30, Kastellin kirkon seu-
rakuntasali. 
Maikkulan perhekerho ke 27.9. 
klo 9.30, Maikkulan seurakun-
tatalo. 
Kaakkurin perhekerho ke 27.9. 
klo 10, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Kaukovainion perhekerho ke 
27.9. klo 9.30, Kaukovainion 
seurakuntakoti. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut su 24.9. klo 12:
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Pateniemen kirkko, Niittyaron 
seurakuntakoti ja Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 27.9. klo 9.30:
Koskelan seurakuntakoti, Kui-
vasjärven seurakuntakoti, Meri-
Toppilan Monipalvelukeskus, 
Pateniemen kirkko, Rajakylän 
seurakuntakoti ja Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Perhekerho to 28.9. klo 9.30: 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Kirkkoretki ke 20.9. klo 18. 

pyhäkoululaisille ja heidän 
vanhemmilleen Oulujoen kirk-
koon
Lasten kirpputori la 23.9. klo 
10–16, Myllyojan seurakun-
tatalo. Tässä tilaisuus päästä 
eroon ylimääräisestä tavarasta. 
Myytäväksi voit tuoda kaikkea 
lasten elämään liittyvää tavaraa. 
Pöydän hinta 10 e. Pöytävara-
ukset ja -maksut kirkkoherran-
virastoon to 21.9. mennessä, 
p. 5313500. Tuotto  nuorten 
missioklubille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen 040 558 3294.
Pyhäkoulu su 24.9. klo 12:
Huonesuon seurakuntakoti, 
Myllyojan seurakuntatalo ja 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Talvikankaan perhekahvila ti 
26.9. klo 9.30–11, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotilat. 
Huonesuon perhekerho ke 
27.9. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Myllyojan perhekerho ke 
27.9. klo 9.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Olemme retkellä 
Tervarannassa Tiilitien päässä. 
Omat eväät, säävaraus.
Perhekerho ke 27.9. klo 9.30:
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan Väliaikaistilat, 
Saarelan seurakuntakoti ja 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Puuhakerho 1-3 lk tytöt ja pojat 
ma 25.9. klo 18–19, Myllytulli. 
Keramiikkakerho 3-6 lk tytöt 
ja pojat ti 26.9. klo 16–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Liikuntakerho 3-6 lk tytöt ja 
pojat ti 26.9. klo 16–17, Kasar-
min liikuntasali.
Askartelukerho 3-5 lk tytöt ja 
pojat to 28.9. klo 13.30–15, Myl-
lytullin ala-aste/luokkatila. Ota 
mukaan pienen välipalan. 

karjasillan seurakunta

Kokkikerho 3-6 lk ma 25.9. 
klo 18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Puuhakerho 1-6 lk ma 25.9. klo 
18–19, Maikkulan seurakunta-
talon päiväkerhotila. Lisätietoja 
p. 040 730 4118.
Toimintakerho 1-6 lk ti 26.9. 
klo 17–18, Kastellin kirkko, 
alakerta. Lisätietoja p. 040 
8315932.
Askartelukerho 1-6 lk ke 27.9. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
seurakuntatalo, päiväkerhotila. 
Lisätietoja p. 040 5752 713. 
Kokkikerho 1-6 lk ke 27.9. klo 
17.30–19, Kastellin kirkko, ala-
kerta, sisäänkäynti kirkon takaa. 
Lisätietoja p. 040 831 5932.
Sählykerho 1-6 lk to 28.9. klo 
16.30–17.30, Sarasuon koulu. 

Nuoret
Isoskoulutus-päivä su 24.9. klo 
12–16, Heinätorin seurakunta-
talo. Ryhmä B:n koulutuskerta. 
Järjestää Karjasillan seurakunta 
ja tuomiokirkkoseurakunta.
Nuortenilta ke 27.9. klo 18–20, 
Öbergin talo.

karjasillan seurakunta

Hjelppi-palveluryhmä ma 
25.9. klo 17–18, Kastellin kirkko, 
alakerta, sisäänkäynti kirkon 
takaa. Tervetuloa auttamaan 
uudet ja vanhat ryhmäläiset! 
Lisätietoja Katja Ylitalolta p. 
040831 5932 tai Terttu Rahkolta 
p. 040 5752 712.
Karjasillan lähetysnuoret ti 
26.9. klo 17–18, Öbergin talo. 
Uusien lähetysnuorten aloi-
tustapaaminen, jossa alamme 
koota ryhmää vuonna 2008 
toteutettavaa vierailu- ja avus-
tusmatkaa varten seurakunnan 
lähetyskohteeseen Afrikassa 
tai Aasiassa. Ilta jatkuu klo 18 
Päivi ja Ilkka Revon esitelmän 
ja kahvittelun merkeissä.
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 26.9. klo 18–20.30, 

Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuortenilta ti 26.9. klo 18–
19.30, Maikkulan seurakun-
tatalo. 
Sporttikerho to 28.9. klo 17.30–
18.30, Lintulammen koulun 
liikuntasali. Sisäpelejä rennossa 
seurassa. Olitpa sitten aktiivi-
harrastaja tai vasta-alkaja, voit 
tulla mukaan ilman suurempia 
paineita. Pääasia on urheilu ja 
yhdessä liikkumisen ilo. 

tuiran seurakunta

Seniorinuorten oma takkailta 
la 23.9. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Sinä vanhempi 
Tuiran seurakunnan nuori, jo 
isoskoulutuksen käynyt, oman 
seurakunnan ja takan lämpö 
kutsuu mukaan toimintaan!
Nuorten gospelryhmä ke 27.9. 
klo 18. Tule mukaan iloiseen 
ryhmään laulamaan tutumpia 
ja oudoimpia hengellisiä lauluja. 
Uusia laulajia otetaan mukaan! 
Lisätietoja Kaisu Boutellier p. 
040 5104529.

Nuoret aikuiset
Ison kirjan ilta to 21.9. ja 28.9. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Messu su 24.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 24.9. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Peli- ja saunailta ti 26.9. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus.
Alfa-kristinuskon peruskurssi 
to 28.9. klo 18–21, Karjasillan 
kirkko.

Seniorit
Vanhusten viikon juhla pe 6.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kaupungin tervehdyksen 
tuo vanhustyön johtaja Anna 
Haverinen, Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro ja Weljet-kuoro 
esiintyvät. Lisäksi Runo-esitys 
sekä runsaasti yhteislaulua. 
Hartauden pitää pastori Päivi 
Jussila. Juhlan järjestelyissä ovat 
mukana myös Oulun kaupunki, 
alueellinen vanhustyö ja diako-
nia-ammattikorkeakoulu.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toivoniemen seurakunta-
kerho ke 27.9. klo 13, Domus 
Botnica. Mukana diakonissa 
Outi Vaarala.
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 28.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 28.9. klo 12. 

karjasillan seurakunta

Kastellin seurakuntakerho to 
28.9. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali.  Päivä-
kahvit.
Vanhuslinja ke 27.9. klo 9–11, 
Kaukovainion seurakuntatalo/ 
p. 336080. Vanhuksille suun-
nattu puhelinpäivystys.

tuiran seurakunta

Seurakuntapiiri torstaisin 
klo 13-14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Kangastien palvelutalon ker-
ho, Kangastie 1, ti 26.9. klo 14. 
Kerhossa ovat mukana pappi ja 
diakoniatyöntekijä Aino-Liisa 
Ilkko, p. 040 751 0064. 
Seurakuntakerho to 28.9. klo 
13.30, Palokan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 21.9. ja 28.9. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo.
To 21.9. klo 14, Laanila, Hoikan-
tien palvelutalo. 
Ma 25.9. klo 10, Väliaikaistilat, 
Hintantie 89. 
Ma 25.9. klo 13, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ti 26.9. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti.
To 28.9. klo 14, Metsolan Hovi
Sanginsuun porinapiiri ma 
25.9. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 

leirit ja retket
Nuisku-leiri I pe 20.– 23.10. 
Vasamon leirikeskus. Elämä toi-
mii, kun ihmissuhteet toimivat. 
Leirillä opiskellaan ihmissuhde-
taitoja nuoren näkökulmasta. 
Leiri sopii peruskoulu- ja 
lukioikäisille. Leirin aikana 
käsitellään mm. omia tunteita 
ja arvoja, ystävyyttä ja perheen 
ihmissuhteita sekä tulevaisuu-
den suunnittelua. Lyhyiden 
luento-osuuksien lisäksi run-
saasti käytännön harjoituksia. 
Leirin hinta 30 e (täysihoito, 
materiaalit, ohjelmat ja kulje-
tukset). Ilmoittautumiset 5.10. 
mennessä www.oulunseura-
kunnat/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Työttömien leiri ma 9.–12.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusija Kar-
jasillan seurakuntalaisilla. Lei-
rin hinta 17 e (täysihoito, mat-
kat ja vakuutus seurakunnan 
jäsenille). Ilmoittautuminen 
diakoniakeskukseen 22.9. men-
nessä p. 3161321. Perheleiri pe 
6.–8.10, Juuman leirikeskus. 
Ohjelmassa mukavaa yhdessä 
oloa niin ulkona kuin sisällä. 
Hinta aikuiset 41 e ja lapset 27 
e, (seuraavista lapsista sisara-
lennus –25 %) sis. täysihoito 
ja kuljetus. Ilmoittautumiset 
29.9. mennessä ensisijaisesti 
sähköpostilla tiina.huurre@
evl.fi. puhelimitse Tiinalle 050 
4334 094.
Veteraanileiri 2.–5.11. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautumiset 
diakoniakeskukseen 16.10. 
mennessä p. 08 3161 321.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron har-
joitus to 21.9. ja 28.9. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastel l in  kir kkokuoron 
harjoitus maanantaisin klo 
18.30-20.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 27.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
torstaisin klo 16–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. 1-6 lk tytöt ja 
pojat, uudet ja vanhat laulajat, 
tervetuloa laulamaan. Johtaa 
kanttori Sanna Leppäniemi 050 
525 1882.
Maikkulan tenavakuoro tors-
taisin klo 16.30–17.15, Maikku-
lan seurakuntatalo. 
Maikkulan lapsikuoro torstai-
sin klo 17.30–18.30, Maikkulan 
seurakuntatalo. 
Oulun seudun virsikuoro ma 
25.9. klo 18.30, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 
Mieskuoro Weljet ti 26.9. klo 
18.30–20, Kastellin kirkko. 

Muut menot
Sururyhmä itsemurhan kaut-
ta läheisensä menettäneille 
ti 10.10. klo 18. Ryhmään 
osallistuminen edellyttää il-
moittautumista 29.9. mennes-
sä sairaalapastori Annamaija 
Mattilalle, p. 040 5797 803. 
Vaatekirpputori vanhustyön 
hyväksi la 23.9. klo 10–13, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Tuotto 
käytetään oman seurakunnan 
vanhustyöhön diakoniatyön 
kautta. Lisätietoja Riku-Matti 
Järvi p. 0405747149
Suhteemme mahdollisuudet 
-iltapäivä parisuhteelle su 24.9. 
klo 16–19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lastenhoidon ja tarjoi-
lun järjestämiseksi ilmoittaudu 
20.9. mennessä johanna.kero-
la@evl.fi tai p. 3161 321.
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus, kasvihuoneen kellari. 
Tehdään puutöitä. 
Miesten piiri ti 26.9. klo 18, 

Tuiran kirkko. Jorma Pihkala ai-
heesta Jumalan sanansaattaja.
Kanssasi naimisissa -ilta viime 
kesän vihkipareille ke 27.9. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miltä tuntuu olla naimisissa? 
Tule mukaan etsimään eväitä 
parisuhteen kestävään raken-
tamiseen. Syömme iltapalaa ja 
keskustelemme parisuhteesta. 

kansainvälisyys
English Service su 24.9. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiak-
si su 24.9. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kaisu Aili Kaarina Kinnunen 
s. Pelttari 66 v, Kaarlo Olavi 
Inkala 85 v.
Karjasilta: Ritva Kaarina Rissa-
nen s. Hyväri 58 v, Paul Henrik 
Lenkkeri 83 v, Markku Kalevi 
Tapio 50 v.
Tuira: Yrjö Mikael Käkelä 83 
v, Uuno Mikael Heino 88 v, 
Helmi Eliisa Jussila s. Sormu-
nen 77 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Eino Elvis Tapio Haapala.
Karjasilta: Pinja Helmi Tuulia 
Heikkinen, Kati Anna Olivia 
Karjalainen, Elle Anneli Kokko, 
Martta Aili Matilda Kuusisto, 
Kasper Jesse Johan Matero, 
Miikka Antero Mäntykenttä, 
Joona Emil Rössi, Matias Ben-
jamin Tissari, Fanny-Maria 
Adalmiina Ylönen.
Tuira: Joona Alex Härkönen, 
Lotta Sofia Fonsén, Ronja Ilona 
Klemetti, Edith Aava Aurora 
Koskelo, Lumi Hilla Tuulikki 
Moilanen, Alva Helena Män-
tylä, Annika Olivia Nätynki, 
Väinö Aatos Peltola, Elise 
Josefiina Päiväläinen, Anja Mar-
gareeta Rink, Elsa Unna Elmiina 
Snicker, Anni Elina Vesa, Tommi 
Ilmari Värttö.
Oulujoki: Lauri Johannes Hih-
nala, Suvi Maaria Hyväri, Antti 
Petteri Jacklin, Miia Jenniina 
Leskelä, Eeva-Lotta Ingegerd 
Pöyhtäri, Valtteri Aaro Johan-
nes Sirkko. 

Tuomas Konttinen ja Arja 
Hannele Ylikoski, Ilkka Mikael 
Korkiakoski ja Erika Emilia 
Kaikkonen, Risto Samuli Kujala 
ja Katri Annikki Lohilahti, Jan-
ne Olavi Rautio ja Kati Johanna 
Tuomela, Kimmo Jyri Mikael 
Voutilainen ja Merja Johanna 
Kiiskinen.
Tuira: Sami Kristian Anttila ja 
Deborah Myriam Rüegg, Jukka 
Pekka Ruottinen ja Annariika 
Vähälä, Jani Antero Korhonen 
ja Ulla Katariina Leinola, Joni 
Aleksi Kurtti ja Mona Kristiina 
Uutinen, Pasi Juhani Nätynki 
ja Tanja Johanna Tolonen, 
Marko Tapani Selin ja Laila 
Marita Lähtevänoja, Jani Antero 
Värttö ja Minna Maria Rinne, 
Tero-Tapio Vahtola ja Aija Si-
nikka Heikkinen, Marko Tapani 
Kumpulainen ja Ulla Marketta 
Pyörälä.
Oulujoki: Veli-Matti Harju ja 
Maarit Sisko Mäkikyrö, Terho 
Kristian Kololuoma ja Jenni 
Karoliina Ukonsaari.

petite Messe 
Solennelle 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja 
opettajat esittävät Oulussa ja Haukiputaalla Gioa-
cchino Rossinin teoksen Petite Messe Solennelle, 
Pieni juhlamessu.

Teos kuullaan alkuperäisessä muodossaan. Nimes-
tään huolimatta teos on varsin laaja ja kestoltaan noin 
puolitoista tuntia. Konsertissa esiintyvät OAMK:n 
kamarikuoro, laulajat Sinikka Kuismin sopraano, 
Airi Tokola mezzosopraano, Veli-Matti Rautakoski 
tenori, Ari Rautakoski basso sekä pianistit Airi Hir-
vonen ja Outi Nissi ja Raakel Pöyhtäri harmoni. 
Teoksen johtaa Markku Liukkonen. 

Konsertit pidetään Oulun seudun ammattikor-
keakoulun konserttisalissa, Kotkantie 1, 27.9. klo 
19 ja Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 28.9. 
klo 19. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Haukiputaan 
konsertissa ohjelman hinta on 5 euroa.

kanssasi naimisissa
Kanssasi naimisissa -ilta alkaa Pyhän Tuomaan kirkossa kes-
kiviikkona 27.9. klo 18. Miltä tuntuu olla naimisissa? Tule 
mukaan etsimään eväitä parisuhteen kestävään rakentami-
seen. Syömme iltapalaa ja keskustelemme parisuhteesta.
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Rokua
20.-23.10. 7-luokkalaisten tyttöjen TUUNAUS- leiri. Vetäjinä Katja Ylitalo p. 040 831 5932, 
Maire ”Mono”  Kuoppala p. 040 5747 124 ja Paula Rosbacka p. 040 5747 147.  Leirin hinta 36 e.
23.-25.10.  1-3-luokkalaiset tytöt ja pojat. Vetäjänä Esa Harju p. 040 5752 713 ja Anssi Putila  
p. 050 3408 982. Leirin hinta 27 e.
25.-27.10. 1-3-luokkalaiset tytöt ja pojat. Vetäjinä Kaija Siniluoto p. 050 5249 779 ja
Sanna Heikkinen p. 040 5747 069.  Leirin hinta 27 e.
Rokua, uusipuoli
21.-24.10. Nuorten DRAAMA-leiri.  Vetäjinä Juha Vähäkangas p. 040 5747 158
ja Terhi-Liisa Sutinen p. 040 7245 446.  Leirin hinta 10 e.
Juuma
22.-25.10. 4-6-luokkalaiset tytöt ja pojat. Vetäjinä Pertti ”Purtsi” 
Putila, p. 040 5062 883 ja Anna-Leena Ylänne p. 040 745 1469.

Leireille ilmoittautuminen 29.9. mennessä Yhteisen 
seurakuntapalvelun toimistoon p. 3161 347, ma–pe klo 9-16.

Su 24.9. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Petteri Tuulos, kantto-
rina Heikki Jämsä. Psalmikuoro laulaa.
Su 24.9. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa Terttu 
Aakko puhuu aarteista.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 27.9. klo 16.15 Naapurimaamme kansankodissa 

uskontoa ei opeteta kouluissa, millainen haaste se on seurakunnille? 
Ruotsista muuttanut lastenohjaaja Noora Savolainen Marja Blomste-
rin vieraana.
To 28.9. klo 16.15 Kuinka Jumala on pitänyt huolta sairauden kes-
kellä? Pyhästä arkeen -sarjassa pastori Ulla Säilää haastattelee Marja 
Blomster.

Su 17.9. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulu. Lasteno-
hjaaja Outi Metsikkö puhuu kiitollisuudesta.
Su 17.9. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.

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

Oulujoen seurakunnassa on haettavana 

KANTTORIN VIRKA

Seurakunnassa on noin 18 000 jäsentä. Kanttorin virkoja on 
kaksi. Seurakuntaan kuuluu sekä kaupunkimaisia alueita että 
maaseutua. Väkiluvun odotetaan lähivuosina kasvavan mer-
kittävästi. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja kasvatustyöhön 
on panostettu voimakkaasti. Laajalla alueella on kattava toi-
mitilaverkosto. Viikoittainen jumalanpalveluselämä keskittyy 
pääkirkkoon. Kussakin sivutoimipisteessä jumalanpalveluksia 
pidetään harvemmin.

Seurakunnassa toimii kirkkokuoro, kamarikuoro, lapsikuoro 
sekä nuorten musiikkiryhmä. Virkaan valittavalta kanttorilta 
odotamme halua ja kykyä rikastuttaa jumalanpalveluksen 
musiikillista toteutusta, osallistua musiikkikasvatustyöhön 
sekä kehittää kirkkokuoron toimintaa ja seurakunnan kon-
serttitoimintaa.

Virkaa hakevalta edellytämme kirkon säädöskokoelman n:o 89 
mukaista piispainkokouksen hyväksymää ylempää korkeakoulu-
tutkintoa tai vastaavaa tutkintoa. Viran palkkaus määräytyy hin-
noitteluryhmän A 04 mukaan H33–H 35 (2075–2719 e/kk).

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä ote rikosre-
kisteristä (RLL 6 § 2 mom.) ja seurakuntayhtymän osoittamalta 
lääkäriltä saatu todistus terveydentilastaan.

Tiedustelut: kanttori Lauri Nurkkala, puh. 040 574 7095 tai 
kirkkoherra Paavo Moilanen, puh. 040 510 2837.

Hakemukset tulee lähettää Oulun hiippakunnan tuomioka-
pitulille 17.10.2006 klo 16 mennessä, osoite Ojakatu 1, PL 85, 
90101 OULU.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä seurakuntaa, 

yhtymän johto ja kolme palveluyksikköä.

Jäsenmäärä on noin 108 000. 

Päätoimisia työntekijöitä on noin 280.

www.oulunseurakunnat.fi

Syyslomaleirit

Mistä 
kristinuskossa 

on kyse?
Alfa-kurssi alkaa osoitteessa Iso-
katu 11 A (käynti pihan puolel-
ta) 21.9. klo 18. Alfa-kurssilla on 
mahdollisuus tutustua kristinus-
koon rennolla ja mukavalla taval-
la kymmenellä kerralla.

A = avoin jokaiselle, joka halu-
aa tietää, mistä kristinuskossa on 
kysymys. L = luentoja, keskuste-
lua ja hauskaa yhdessäoloa aterian 
ääressä. F = fanaattisuus ei kuulu 
asiaan. A = avoimuus on Alfan 
perusarvoja. Alfassa saa kysyä ja 
kyseenalaistaa.

Kurssien aiheita: Kuka Jeesus on? 
Miksi Jeesus kuoli? Miten voin olla 
varma uskostani? Miksi ja miten 
luen Raamattua? Miksi ja miten 
rukoilen? Parantaako Jumala yhä? 
Miten Jumala johdattaa meitä? Py-
hän Hengen olemus, Miten Pyhä 
Henki toimii? Miten voin vastustaa 
pahaa? Jumalan seurakunta. Miksi 
ja miten kerron muille? Miten käy-
tän loppuelämäni hyvin?

Kursseille mahtuu kerrallaan noin 
20 henkeä. Ilmoittautumiset Kimmo 
Kieksille, p. 050 3105 001 tai netin 
kautta osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/tulemukaan.

ruokaa vähävaraisille
Vähävaraisten syystapahtuma järjestetään Oulun torilla torstai-
na 28.9. alkaen klo 11. Jaossa on mm. hernekeittoa soppatykistä 
ja ruokapaketteja. Jako alkaa klo 11.30 ja kestää niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Hakijan tulee todistaa vähävaraisuutensa.

Ohjelmasta vastaavat trubaduuri Tuomo Karppinen ja taikuri 
Sampo Karjalainen. 

Tapahtuman järjestää HFU ry (Help for the Underprivileged), 
joka kerää apua varattomille ja vähävaraisille lääninhallituksen 
luvalla ja paikallisten yritysten tuella.

HFU järjestää asunnottomien yön Oulussa Rotuaarilla tiistaina 
17.10. kello 19.

Sanaa ja rukousta Jäälissä
Sanan ja rukouksen ilta järjestetään Jäälin seurakuntatalossa mik-
kelinpäivän iltana 1.10. kello 18. Anneli ja Sauli Ojalehto käyttä-
vät henkilökohtaisen puheenvuoron. Musiikista vastaa Risto Ai-
nali. Illan aikana voi jättää esirukouspyyntöjä.

Schroderus ja poliisilaulajat 
tuomiokirkossa

Oulun Poliisilaulajat järjestää kirkkokonsertin Sinisellä sydämel-
lä Oulun tuomikirkossa sunnuntaina 24.9. kello 16.

Pääesiintyjä on oopperalaulaja, tenori Petrus Schroderus. Mai-
ja Tynkkynen soittaa urkuja ja Oulun Poliisilaulajat esiintyvät 
Tibor Garanvölgyin johdolla. Ohjelmassa on mm. Sibeliuksen, 
Merikannon ja Hannikaisen lauluja. 

Seurakunnat eteenpäin 
-messuilla

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat mukana Ouluhallissa 27.-28.9. 
pidettävillä koulutus- ja työelämämessuilla. Seurakuntien osas-
tolla päivystää vuorollaan teologeja, diakoniatyöntekijöitä, kant-
toreita ja nuorisotyöntekijöitä kertomassa seurakunnista ja nii-
den toiminnasta sekä seurakuntien tarjoamista työmahdollisuuk-
sista ja koulutuksesta.

Nuorisotyönohjaaja kaija Siniluoto esittelee 
nimikylttiä, josta seurakunnan työntekijän 
ja hänen työalansa voi tunnistaa.

Nimityksiä
Piispainkokous perusti työryhmän, 
jonka tehtävänä on laatia syksyn 
2007 piispainkokoukselle ehdo-
tus ekumeenisten jumalanpalve-
lusten saarna- ja ehtoolliskäytän-
nöksi. Työryhmään valittiin mm. 
pastori Päivi Jussila Oulusta.

Piispainkokous nimesi kirkon 
teologi- ja kanttorikoulutustoimi-
kunnat vuosiksi 2007-2008. Kant-
torikoulutustoimikuntaan valittiin 
mm. lehtori Ari Rautakoski Oulun 
seudun ammattikorkeakoulusta.

Naisten 100 
vuotta

Suomalaiset naiset saivat vaalikel-
poisuuden ja äänioikeuden sata 
vuotta sitten. Oulussa naisjärjes-
töt suunnittelevat toimintapäiviä 
viikonlopulle 30.9.-1.10. 

Lauantaina 30.9. Edenissä kes-
kustellaan hyvinvoinnista. Sun-
nuntaina 1.10. naiset toimittavat 
jumalanpalveluksia Oulun kirkoissa. 
Pohjoisen naisen ääni -pääjuhla on 
kirjaston Pakkalan salissa. Ohjel-
massa on myös kaupungin juhla-
vastaanotto.

Pohjoissuomalaisia naiskansan-
edustajia ja kansalaisvaikuttamista 
esittelevä näyttely on avoinna kir-
jastossa kahden viikon ajan
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
To 5.10. klo 15–18      
Oulun tuomiokirkossa, käynti pääovesta
                                     .
KARJASILLAN SEURAKUNTA
To 5.10. klo 15–18
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihau-
kantie 6

TUIRAN SEURAKUNTA
To 5.10. klo 16–18
Tuiran kirkko, Myllytie 5

Vuonna 1992 tai aikaisemmin syntyneet!

Rippikouluun
ilmoittautuminen 

OULUJOEN SEURAKUNTA
Ke  4.10. klo 16–18
Huonesuon seurakuntakoti, 
Leväsuontie 19
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti, Sangintie 5
To 5.10. klo 16–18
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Heikkilänkankaan seurakuntakoti, 
Kyytipojantie 2A
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
 

www.oulunseurakunnat.fi

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu 5.10. mennessä ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteessa: www. oulunseurakunnat.fi/rippikoulut.
Voit käydä ilmoittautumassa myös henkilökohtaisesti omassa seurakunnassasi alla 
olevissa osoitteissa.
Myös muualla rippikoulunsa käyvän tulee ilmoittautua, koska kaikkien rippikoululaisten 
on tutustuttava kotiseurakuntaansa ennen leirijaksoa. 

a frikkalaiset djembe-rum-
mut kumisivat, mukaan tu-
livat rytmipalikoiden, ka-

nanmunaa muistuttavien shake-
reiden, bassopalojen ja tamburii-
nin rytmit sekä kitaroiden ja syn-
tetisaattorin melodia.

Kun yli kaksikymenpäinen kuoro 
yhtyi laulamaan Pekka Simojoen 
säveltämää ja Anna-Mari Kaskisen 
sanoittamaa laulua Elämä on nyt, 
koko luokkahuone raikui.

Myllytullin 6 A-luokan oppi-
laat harjoittelivat osuuttaan kou-
lulaisjumalanpalvelukseen, joka 
pidettiin Oulun hiippakunnan 
kirkkomusiikkipäivien yhteydessä 
viime tiistaina. Tuomiokirkkoon 
siirrettiin koko instrumenttika-
lusto, ja laulajia kirkossa oli yli 60. 
Koululaiset saivat omannäköisensä 
jumalanpalveluksen kun saarnakin 
toteutettiin draamana.

virret 
kuuluvat yleis-
sivistykseen

Koululaisjumalanpalveluksis-
sa lapset ja nuoret ovat paitsi 
juhlavieraita myös esiintyjiä. 
Koulukirkon valmistelu ja to-
teuttaminen yhdessä on erin-
omainen tapa opettaa lapsil-
le jumalanpalveluksen sisäl-
töä ja merkitystä.

Koulukirkot rakennetaan 
kestoltaan ja sisällöltään lap-
sille ja nuorille sopiviksi.

Oulun kirkkomusiikkipäi-
villä puhuttiin seurakunnan 
ja koulun yhteistyöstä. Kirkon 
uskontokasvatuksen projek-
tisihteeri Helena Lindfors 
sanoi, että koulukirkot ovat 
tärkeitä myös tukemaan ko-
tien kasvatustyötä. 

Koulujen virsikasvatussuo-
situkseen kuuluu käydä ensin 
läpi kirkkovuoden juhlapyhien 
perusvirret. Isommille lapsille 
opetetaan myös kaste- hää- 
ja hautajaisvirsiä. 

– Suomalaisten virsien tun-
teminen kuuluu suomalaiseen 
yleissivistykseen. Virret myös 
tukevat lapsen hengellistä 
elämää, Lindfors totesi.

Koululaisjumalanpalvelus 
on kattavin jumalanpalvelus-
kasvatuksen muoto. Vuosittain 
noin miljoona lasta osallistuu 
lukukausien alkuihin ja pää-
töksiin, kristillisiin juhlapyhiin 
ja muihin tärkeisiin aikoihin 
sijoittuviin koululaisjuma-
lanpalveluksiin. 

Koululaiset tekivät 

jumalanpalveluksen
– Kuutosluokkalaiset ovat innok-
kaita musikantteja. Ja kelpaa kuoro 
yläluokkalaisillekin, musiikinopet-
taja Anu Arvola-Greus sanoo. Lap-
set laulavat ihan mielellään virsiä 
ja hengellisiä lauluja kun ne esite-
tään heille sopivalla tavalla. Opet-
taja tarkoittaa soinnutusta, soitti-
mien ottamista elävöittämään lau-
luja sekä rytmiä.

Myllytullin koululaiset ovat tot-
tuneita jumalanpalveluksen järjes-
täjiä. Koulun ohjelmaan kuuluvat 
yleensä kevään, joulun ja pääsiäisen 
jumalanpalvelukset ja tänä vuonna 
vielä kirkkomusiikkipäivien juma-
lanpalvelus.

Jumalanpalveluksia varten opetel-
laan kirkkovuoden pyhiin liittyviä 
virsiä. Kirkkomusiikkipäivien aikana 
teemana oli kiitollisuus.

pirkko paakki

Jemina Sbai (vas.) ja Milla rajanti 
lauloivat koululaiskuoron solis-
teina. Jeminan soittimena oli syn-
tetisaattori ja Millan tamburiini.

esko Saarinen (vas.) ja Hannu 
kyngäs löivät djembe-rummuista 
kumeat rytmit. 

apokryfikirjoista 
uusi 

suomennos
Piispainkokous katsoo, että 
apokryfikirjat on hyvä saada 
jatkossa perinteisellä tavalla 
osaksi Raamattuja. Vanhan 
testamentin apokryfikirjat on 
käännetty aiemmin jokaisen 
Raamatun käännöksen yhte-
ydessä, mutta vuoden 1992 
Raamatun käännöksessä ne 
jäivät kustannussyistä kään-
nöstyön ulkopuolelle. Edelli-
sestä, vuoden 1938 Raamatun 
käännöksestäkin ne löytyvät 
vain erillispainoksista tai suu-
rista perheraamatuista.

Apokryfikirjat ovat yh-
teisnimitys eräille Vanhan 
testamentin varhaiseen krei-
kankieliseen käännökseen 
sisältyville kirjoille, jotka 
puuttuvat hepreankielisestä 
perustekstistä.

Kirkolliskokouksen käsi-
kirjavaliokunta valmistelee 
parhaillaan apokryfikirjojen 
uutta suomennosta.

rauhanruko-
uksen päivä

Kansainvälistä rauhanrukouk-
sen päivää vietetään 21. syys-
kuuta. Tänä vuonna kristityt 
kokoontuvat rukoilemaan 
teemana Ja yhä etsimme rau-
haa. Kirkkoja pyydetään ru-
kouksissaan muistamaan eri-
tyisesti Latinalaisessa Ame-
rikassa esiintyvää väkivaltaa 
ja sen ehkäisyä. Keskeistä on 
myös muistaa Lähi-idän kär-
siviä ihmisiä. 

Hallinto 
kahdelle 
tasolle

Mikkelin hiippakunnan piis-
pan Voitto Huotarin mieles-
tä seurakuntien hallinto voi-
taisiin rakentaa kahdelle ta-
solle: perustasolle ja yhteis-
työtasolle. 

Perustasolla eli seurakunnissa 
voisivat parhaiten toteutua 
ihanteet yhteisöllisyydestä, huo-
lenpidosta, seurakuntalaisten 
aktiivisuudesta, tuttuudesta 
ja läheisyydestä. Yhteistyö-
taso eli seurakuntayhtymät 
ja rovastikunnat vastaisivat 
esimerkiksi taloudenhoidosta, 
henkilöstöhallinnosta, kiinteis-
tönhoidosta ja väestörekisterin 
ylläpidosta. 

– Vaikka verotulot kerät-
täisiinkin seurakunnittain, 
niiden hallinto hoidettaisiin 
kokonaisvaltaisesti yhteistyö-
yksikössä seurakuntayhtymässä 
tai rovastikunnassa. Kullekin 
seurakunnalle sen itsenäiseen 
käyttöön annettaisiin sille 
kuuluva osa. 

– Nykyisin työvoiman käyttö 
yli seurakuntarajojen on kovin 
työlästä ja yllättävänkin mer-
kittävä syy myös seurakunta-
liitoksiin. Henkilöstön olisikin 
parasta kuulua seurakuntayh-
tymälle tai rovastikunnalle 
hallinnollisesti. Jokaiselle 
seurakunnalle olisi tietenkin 
osoitettava nimikoidut ja pit-
käjänteisesti seurakunnassa 
toimivat perustyöntekijät, 
Huotari kaavailee.

ku
va

T:
 p

ir
kk

o 
pa

ak
ki



8

e hdotan Petri Laaksoselle, että haas-
tattelun otsikoksi tulee ”Tehkää pa-
rannus!”

Mies purskahtaa nauruun.
– Apua, se on liian...  Ei , ei, ehkä se johtaa 

ajatukset harhaan...
Helsingissä perustetun Tulkaa kaikki 

-liikkeen keulahahmoihin kuuluva Laak-
sonen myöntää kuitenkin, että siitä juuri 
on kyse.

Tehkää parannus!
– Tulkaa kaikki -liike taistelee farisealai-

suutta vastaan. Kirkollisen keskustelun ja 
päätöksenteon on oltava avointa. 

”Me kristityt olemme asettaneet esteitä 
evankeliumille. Siitä meidän on tehtävä 
parannus”, sanotaan liikkeen nettisivuilla 
täsmällisesti.

Tulkaa  kaikki -liike ilmoittaa haluavansa 
kirkon lähimmäisenrakkauden ja oikeu-
denmukaisuuden yhteisöksi. Naispappien 
syrjiminen on lopetettava, seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvat on toi-
votettava ehdoitta seurakuntien jäseniksi. 
Eronneiden, avoliiton valinneiden ja yksin-
elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava, 
kuuluvat julistukset.

kirkon voima
voittaa

Liikkeen viimeinen teesi, ”Eri tavoin ajat-
televien kirkollisten ryhmien välille on ra-
kennettava luottamusta ja sovintoa.” saat-
taa olla se vaikein.

– Kirkko on näyttäytynyt viime vuosina 
monessa asiassa jonkinlaisena EI-liikkeenä 
niin, että siihen on saattanut suivaantua kerta 
toisensa jälkeen. Toisaalta kirkon voima, itse 
evankeliumi, lähimmäisenrakkaus, ja monet 
mahtavat tyypit työntekijöinä, ovat yhdessä 
painaneet vaa´assa enemmän.

Laaksosen kirkko, se, jonka puolesta hän 
haluaa tehdä työtä, tarjoaa ihmisille toivoa 
ja lohdutusta. 

Kun taiteilijaa pyydettiin neljä vuotta 
sitten kirkollisvaaliehdokkaaksi, hän joutui 
miettimään asiaa jonkin aikaa.

– En todellakaan ole mikään kokous-
tyyppi.

Aikalainen kokoustyyppi miehestä on 
tullut, sillä hän istuu Helsingin tuomiokirk-
koseurakunnan neuvostossa ja yhteisessä 
kirkkovaltuustossa.

Varsinkin neuvostotyöskentelyssä olen 
saanut vaikuttaa tärkeinä pitämiini asioi-
hin. Neuvosto valitsee myös työntekijät, ja 
se taas heijastuu suoraan siihen, millaisena 
kirkko näyttäytyy kentällä.

olen saanut
sivistystä

Petri Laaksosen pitää tärkeänä sitäkin, että 
hän on saanut tutustua uudella tavalla seu-
rakuntatyöhön.

– Monien asioiden suhteen olen kerta 
kaikkiaan sivistynyt!

44-vuotias Laaksonen arvelee, että 10 
vuotta aiemmin hän ei olisi ehkä lähtenyt 

p e T r i  l a a k S o N e N  T o i v o o ,  e T T ä  e i - l i i k k e e N ä
N ä Y T T ä Y T Y N Y T  k i r k k o  va i H Ta i S i  S u u N Ta a

kristuksen kirkko kuuluu kaikille

ehdokkaaksi.
– Ehkä ikään liittyy se ajatus, että nyt on 

jo minun vuoro ottaa vastuuta.
Kun Petri Laaksonen arvioi kauttaan kirk-

kovaltuutettuna, hän uskoo voineensa toimia 
parhaiten  mielipidevaikuttajana.

– Minua kiinnostaa ehkä eniten seura-
kuntien toiminnallisuus. Se, mitä kentällä 
oikeasti tapahtuu.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan mes-
sutarjonta on monipuolista, mistä Laakso-
nen iloitsee. On Lähetysmessua ja Wanhan 
kaavan messua.

Hän itse on ollut alusta asti muusikkona 
Tuomasmessuja järjestävissä porukoissa, ja 
myös Mukulamessu on hänen käsialaansa.

– Sateenkaariväen vesperin muuttaminen 
messuksi on ollut myös tärkeää, Laaksonen 
miettii.

Hänen on vaikea ymmärtää, miksi kirkolle 
on ylivoimaista kaikki, mihin liittyy ihmisen 
seksuaalisuus. Siitä on Laaksosen mukaan 
kyse niin naispappeusasiassa, seksuaalivä-

petri laaksosesta on sukeutunut varsinainen kokoustyyppi, vaikka sitä hän ei olisi itsestään aiemmin uskonut.

hemmistöjen syrjimisessä kuin piispan eron 
skandaaliotsikoissa.

–  Ja kuitenkin meistä jokainen ihminen 
on myös seksuaalinen olento,  mies tai nai-
nen, eikä siitä pääse mihinkään.

Mitä he oikeasti
ajattelevat?

Petri Laaksonen toivoo, että vaaleissa ihmis-
ten näkemykset tulisivat aidosti esille.

– Kun listan nimi on  vaikkapa ”Seura-
kuntalaisten parhaaksi” ei kukaan voi tietää, 
mitä nämä ihmiset oikeasti ajattelevat.

Laaksonen keräsi ihmisiä listalleen, ja Tul-
kaa kaikki -ehdokkaita kertyi lopulta 20. 

– Se on mahtavasti Helsingissä, jossa ihmiset 
eivät tunne edes omaa seinänaapuriaan.

Petri Laaksonen on haastatteluhetkellä 
suuntamassa keikalle Pudasjärvelle.

– Mielenkiintoista! Siellä en ole koskaan 
ennen ollut.

Pudasjärven jälkeen on vuorossa Haaparan-
ta, sekin uusi paikka Laaksoselle.

– Vietin kunnon kesäloman, kuukausia 
mökillä, ja nyt taas tuntuu hyvältä kiertää. 
Toki alkuaikojen gloria on keikkaelämästä 
ajat sitten kadonnut.

Laaksoselta on tulossa rakkauslaulujen ko-
koelmalevy, jossa on mukana myös muutama 
uusi kappale. Anna-Mari Kaskisen sanoihin 
tulee ensi keväänä levyllinen Laaksosen sä-
veltämiä uusia lauluja.

– Laulujen tekeminen ja laulaminen ovat 
minun intohimoni. Haluan koskettaa ih-
mistä, saada tunteet liikkeelle. Eräänlaista 
heittäytymistä on pidetty vahvuutenani 
esiintymistilanteissa.

Laaksosen haaveet tulevaisuudelle ovat 
sangen mutkattomia.

– Kun saisi tehdä sitä, mitä olen tähänkin 
saakka tehnyt. Merkityksellistä musiikkia.

SaTu kreivi-paloSaari

SeurakuNTavaaliT 
varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja 
maanantai 13.11.
ennakkoäänestys 

30.10.–3.11.
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a ina silloin tällöin kuulee naureske-
lua, kuinka papit juovat ylijääneen 
ehtoollisviinin makoisasti heti kir-
konmenojen jälkeen.

Näin onkin usein, ja sitä pidetään teolo-
gisesti jopa toivottavana. Toinen suuntaus 
tosin katsoo, että viemäri on oikea paikka 
yli jääneelle ehtoollisviinille.

Yliopistolehtori Heikki Leppä Helsingin 
yliopiston käytännöllisen teologian laitok-
selta sanoo, että jumalanpalvelusuudistuksen 
myötä ehtoollisaineiden käsittely on ylipää-
tään mennyt asiallisempaan suuntaan.

– Kun kolehti- eli uhrivirsi siirrettiin esi-
rukouksen jälkeen, ehtoollispöydän katta-
minen tuli selkeämmin osaksi ehtoollisen 
viettoa.

Monissa kirkoissa on sivupöytä, jossa eh-
toollisvälineet ovat kauniisti odottamassa 
messun alkua. Yhdessä ehtoollisrukouk-
sista pyydetään ’siunaa nämä lahjat, leipä 
ja viini’.

– Nämä sinänsä pienet muutokset vai-
kuttavat siihen tunnelmaan, jolla ehtool-
lisaineita käsitellään jumalanpalveluksessa, 
ja välillisesti ehtoollisaineiden käsittelyyn 
muutenkin.

käsitykset
vaihtelevat

Tiedekunnassa tulee esille, kuinka kirkon 
kentässä on erilaisia käsityksiä siitä, miten 
toimia ylijääneiden ehtoollisaineiden kans-
sa. Toisten mielestä ehtoolliselta yli jääneen 
viinin voi laittaa viemäriin. Toiset pitävät 
sitä loukkaavana, ja haluavat, että pyhitet-
ty viini kaadetaan kirkon kivijalkaan tai et-
tä pappi tai suntio juovat sen, mitä maljaan 
jää ehtoollisvierailta.

– Kyse ei ole niinkään käytännöllisestä 
asiasta, vaan pohjimmiltaan ehtoollisteo-
logiasta, Leppä toteaa.

Asiassa on monta opettajaakin. Ensim-
mäinen ohje tuleville nuorille papeille on 
kuitenkin yksinkertainen ’pienimmän riesan 
tie’: ”Tehkää niin kuin seurakunnassa on 
tapana tehdä, niin vältätte ongelmia.”

– Jos juuri vihitty pappi ja kirkkoherra 
ovat asiasta eri mieltä, niin jälkimmäisen 
kanta voittaa arkitodellisuudessa.

Matalalla
profiililla

– Jos ette ole tyytyväisiä seurakunnan toi-
mintaan asiassa, toimikaa kuitenkin mata-
lalla profiililla, Leppä jatkaa opetusta.

Seurakunnissa kirkkoherra viime kädes-
sä sanelee sen, mitä esimerkiksi ylijääneelle 
viinille tehdään.

– Asia kuumentaa joskus tunteita opiske-
lijoidenkin keskuudessa. Toiset pitävät liian 
”katolilaisena” viinin erityistä käsittelyä, ja 
haluavat korostaa ”antikatolisuuttaan” kaa-
tamalla viinin näyttävästi viemäriin.

Yliopistolehtori Heikki Lepän mielestä 
on kaikkein parasta, jos pappi mittaa eh-
toollisviinin määrän niin tarkasti – samoin 
leipien kappalemäärän – että ylimääräistä 
ei juurikaan jää.

– Jos viiniä jää kuitenkin vielä yli, itse en 
kaataisi sitä viemäriin, vaan mielestäni on 
kaunista,  jos joku tai jotkut palvelusvuoros-
sa olevat juovat sen sakastissa. Itse toivon, 
että ollessani selebranttina eli messua joh-
tavana pappina voin toimia oman ihanteeni 
mukaan. Reilu peli edellyttää, että ollessani 
avustajana kunnioitan omasta puolestani 

k u u l u u k o  Y l i J ä ä N Y T  e H T o o l l i S v i i N i  v i e M ä r i i N ,
k i r k o N  k i v i J a l k a a N  va i  pa p i N  Ta i  S u N T i o N  S u u H u N ?

Mielipiteet jakaantuvat
ehtoollisaineiden käsittelystä

senkertaisen selebrantin linjaa.
Heikki Leppä huomauttaa, että jos seura-

kunta on yksimielinen, niin silloin voi olla 
tapana sekin, että kaikki käytetään messus-
sa. Mutta tämä vaatii yhteen hiileen puhal-
tavan työntekijäjoukon ja seurakunta- tai 
kirkkoneuvoston.

Heikki Leppä pitää asiassa tärkeimpänä 
hienotunteisuutta. Jos jotakuta loukkaa 
pyhitetyn viinin kaataminen viemäriin, voi 
asian jättää tekemättä, vaikka ei itse ajatte-
lisikaan samalla tavalla.

– Viinin mittaaminen huolella ei ainakaan 
loukkaa ketään.

pyhitetyt
leivät?

Teologisesti rinnakkainen ilmiö on kysy-
mys ylijääneistä pyhitetyistä ehtoollisleivis-
tä. Osa niin papeista kuin seurakuntalaisis-
ta kokee ikävänä, jos pyhitetyt leivät kaade-
taan takaisin leipärasiaan pyhittämättömi-
en joukkoon.

Enemmistölle käytäntö lienee itsestään-

selvyys.
– Tässäkin asiassa voisi olla hienotuntei-

nen ja jättää leipien kaatamisen leipärasiaan 
sakastiin. Itse kuulun niihin, joille ehtoollis-
leipiä ei jää, Heikki Leppä huomauttaa.

kaksi pulloa
Malagaa...

Leppä muistelee huvittuneena 1970-luvul-
la kerrottua tarinaa, jonka mukaan suntio 
kaatoi ehtoollismaljaan kaksi pulloa Mala-
gaa, väkevää viiniä. Messun toimitti kaksi 
katolista pappia eikä muuta seurakuntaa ol-
lut paikalla. Katoliselle papille messun toi-
mittaminen on osa päivittäistä hartauselä-
mää, joten seurakunnan läsnäolo ei ole vält-
tämätöntä. Eikä pyhitetyn viinin kaatami-
nen viemäriin tullut katolisessa kirkossa ky-
symykseenkään...

– Tästä asiasta vitsaillaan, mutta joillekin 
kysymys on todella suuri. Ongelmia eivät ai-
heuta erilaiset teologiat, vaan jääräpäisyys.

SaTu kreivi-paloSaari

kirkkoherra Matti keskinen, 
Hailuoto

– Suntiot käsittelevät meillä ehtool-
lisaineet. En ole antanut muuta oh-
jeistusta kuin mitä kirkon ohjeissa sa-
notaan: ”Ehtoollisaineet on hävitettä-
vä sopivalla tavalla.” Hailuodossa on 
hyvin ennakoitavissa se määrä, mitä 
ehtoollisviiniä menee, joten ylijäämä-
ongelmaa ei yleensä edes ole.

kirkkoherra Markku Tölli, 
lumijoki

– Minä tai suntio kaadamme sen vii-
nin, mikä maljaan jää, kirkon kivi-
jalkaan.  Vanha kaunis tapa.

kirkkoherra Jaakko kaltakari, 
Haukipudas

– Ymmärtääkseni ylijäänyt viini  kaa-
detaan asiallisesti lavuaarista alas. Näin 
toimittiin myös Tyrnävällä, missä olin 
24 vuotta kirkkoherrana.

Minne 
ylijäänyt viini 
päätyy teillä?

vai lavuaariin?

kuuluuko ylijäänyt 
siunattu viini papin 

suuhun..

...vai kirkon kivijalkaan?
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16.15-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja perjantaisin klo 15-16 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
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 Sekakerho 8-10 -vuotiail-
le. 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. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6-luokkalaisille tytöille ja pojille, 
keskiviikkoisin klo 17.30-19 Sekaker-
ho 7-10-vuotiaille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 21.9. klo 19-
21Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
22.9. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Tyttöjen ilta yli 13-vuotiaille ke 
27.9. 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 21.9. 
klo 19 kotiseurat itäpuoli, Irma ja Pekka 
Äijälällä, Maanolantie 2 A, länsipuoli 
Susanna ja Eino Hintsalalla, Savitie 5. 
Pe 22.9. klo 18 raamattuluokat ala-
aste Raimo Pajalalla, Savikorventie 
62, yläaste Martti Jokelaisella, Savitie 
11. La 23.9. klo 11 myyjäiset ry:llä. Su 
24.9. klo 17 seurat ry:llä. To 28.9. klo 
19 kotiseurat itäpuoli Annikki ja Pauli 
Lehdolla, Välitie 8.
Murron rauhanyhdistys: Pe 22.9. klo 
19 lauluseurat ry:llä. Pe 22.9. klo 19  
nuortenilta Markku Heikkalalla. La 
23.9. klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 
24.9. klo 10 kirkkopyhä Kempeleen 
kirkossa. Su 24.9. klo 16 seurat ry:llä. 
Ma 25.9. klo 18 sisarilta ry:llä.
Kastetut: Aada Johanna Haapaniemi, 
Henna Kristiina Lepistö, Samu-Veikko 
Johannes Siuruainen.
Kuollut: Pekka Otto Olavi Etelä, 56 v. 
Paavo Kalervo Kalevi Seliö, 56 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

17-18.30, srk-keskuksessa/ Wirk-
kulassa 7-12 v. torstaisin klo 17-18.30. 
Poikien kokkikerhoista vastaa nuori-
sotyönohjaaja Pekka Rintamäki, p. 040 
5436 960, 5471 362.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (8-12 v.) srk-keskuksen 
pienryhmä tilassa (Kirkkotie 10 C) 
tiistaina 26.9. 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: Armon aalloilla. 
Raamattu- ja lähetyspäivät Kellon 
kartanossa 23.-24.9. Jukka Norvanto, 
Juha Auvinen.
Rauhanyhdistys: Kirkkoseurat 23.-
24.9. Puhujat: Osmo Sarajärvi, Juhani 
Pitkälä, Toivo Määttä, Pekka Hintikka, 
Jaakko Kaltakari. La 23.9. klo 18, seu-
rojen jälkeen kahvitarjoilu. Su 24.9. 
messu kirkossa (HPE) klo 10, jonka 
jälkeen kahvitarjoilu. Seurat klo 13 ja 
klo 18, seurojen jälkeen kahvitilaisuus, 
Haukipudas: sisarpiiri Niemelällä 
(Rannantie 185) to 21.9. klo 18.30, 
aiheena Itsetunto, lauluseurat Mar-
tinniemen seurakuntatalolla (järj. 
Heidi ja Heikki Parkkinen)  ke 27.9. 
klo 18.30, Jokikylä: seurat hoivaosas-
tolla su 24.9. klo 16, Timo Karsikas, 
päiväkerho ry:llä tänään to 21.9., ke 
27.9. ja to 28.9. klo 17.30-19. Kello: 
huutokauppaompeluseurat ry:llä pe 
22.9. klo 18.30, sisarilta Takkulalla to 
28.9. klo 18.
Avioliittoon kuulutettu: Teppo Ilmari 
Alakärppä ja Marika Tuulia Vihelä.
Kastettu: Johan Anton Olavi Musta-
kangas, Essi Saana-Susanna Ikonen, 
Pertti Olavi Heikura, Elsa Alisa Kaarina 
Hast, Elli Sofia Katariina Kenttälä.

Hailuoto

21.-28.9.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä M ä  v i r S i

(kaNSaNSävelMä SkåNeSTa, liNa SaNDell 1865. 
SuoM. 1900. virSikirJaaN 1938.)

Alakylässä asuva Irma Vesa on pitänyt rippikouluajasta läh-
tien erityisesti iltavirrestä 552.
-Tykkään kyllä myös virrestä 555, mutta kyllä 552 on vielä 
parempi. Virsi on aina tuntunut jotenkin omalta.  Sanat ovat 
puhuttelevat.
Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus, Herrani, suojassas suo mun 
olla, jos kuinka kävisi. Sä kaikeks tule mulle valollas, neuvoillas, 
suo joka päivä elää mun yksin armostas.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

tiistaina 26.9. 
klo 18.00 

Mirja Lassilan 
levynjulkistamiskonsertti 
Temppeliaukion kirkossa. 

jotain aivan muuta

tervetuloa!

vapaa pääsy. (ohjelma 5 €)

Saarenkartanon 
hartaus to 21.9. 
klo 14.30.
Kirkkokuoro to 21.9. 
klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 24.9. klo 10, Juha Valppu.
Eläkeliitto ti 26.9. klo 11.
Saaren Sirkut ke 27.9. klo 14.45.
Perhekerho to 28.9. klo 9.30.
Hautausmaan siivoustalkoot pe 29.9. 
klo 9. Kahvi- ja voileipätarjoilu srk-
salissa alkaen klo 10.
Tulossa: Kolmen polven kirkko mikke-
linpäivänä su 1.10. klo 10. Jos tarvitsette 
kyytiä jumalanpalvelukseen ottakaa 
yhteyttä Marjaan pe 29.9. mennessä, 
p. 040 743 0382!
Avioliittoon vihitty: Sirpa Sinikka 
Miettinen ja Juha Ilmari Salmi.

Messu kirkossa su 
24.9. klo 10, liturgia 
Kaltakari, saarna ro-
vasti Juhani Pitkälä, 
kanttorina Niemelä, 
jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 21.9. klo 13, 
Jokivarren vanhustentalolla ma 25.9. 
klo 13 sekä Kellon srk-kodissa ti 26.9. 
klo 13 (Huom. päivä). Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636.
Lähetysilta Marja-Liisa ja Arvo Ala-
perällä, Välitie 16, tänään to 21.9. klo 
18, Kaltakari.
Musiikki: Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset Kellon srk-kodis-
sa tänään to 21.9. klo 18.30. Kuorosta 
kiinnostunut, ota yhteyttä kanttori 
Hannu Niemelään, p. 040 5471 660, 
e-mail: hannu.niemela@evl.fi. Seu-
rakunnan lapsikuoron harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 21.9. klo 
17.  Eläkeläisten musiikkipiirin syys-
kauden ensimmäinen kokoontuminen 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
28.9. klo 13. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät, tervetuloa!
Lähetysilta Kellon srk-kodissa ke 
27.9. klo 18. Vieraana vuosikymmeniä 
Japanissa työskennellyt matematiikan 
lehtori Jorma Pihkala.
Raamattupiiri srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa ke 27.9. klo 18.
Juttukahvila Martinniemen srk-kodil-
la to 28.9. klo 13-14.30. Juttukahvilassa 
on alussa hartaushetki, jonka jälkeen 
kahvit ja vapaata keskustelua. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
G. Rossini: Petite messe solennelle 
(Pieni juhlamessu) srk-keskuksessa 
to 28.9. klo 19. Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun kamarikuoro, johtaa 
Markku Liukkonen, solistit Sinikka 

Kuismin, Airi Tokola, Veli-Matti Rau-
takoski, Ari Rautakoski. Airi Hirvonen 
ja Outi Nissi piano, Raakel Pöyhtäri 
harmoni. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Vapaaehtoistoimijoiden ilta srk-kes-
kuksen monitoimisalissa to 28.9. klo 
18. Aiheena voimavarat -vapaaehtois-
työssä jaksaminen. Ilmoittautumiset 
tarjoilun järjestämistä varten 25.9. 
mennessä diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9-11, puh. 5472 636 tai Helena 
Seppäselle, puh. 040 5819 316.
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.
Työnhakijoiden retki koulutus- ja 
työelämämessuille Ouluhalliin to 
28.9. Messuilta saamme tietoa koulu-
tusmahdollisuuksista ja työelämästä. 
Matka maksaa 2 e. Ilmoittautuminen 
Haukiputaan työnhakijat ry:n Linkki-
kirppikselle pe 22.9. mennessä. Lähtö 
to 28.9 Linkin pihalta klo 11 ja paluu 
n. klo 15.30.
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 29.9. mennessä diakonia-
toimistoon pe klo 9-11, puh. 5472 636 
tai Helena Seppäselle, puh. 040 5819 
316. Ilmoittautuneille postitetaan lei-
rikirje, 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 
29.9. mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9-11, puh. 5472 636 
tai Laila Rantakokolle, 040 8668 319. 
Ohjaajana To, Tro Teija Veikkola.
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 
diakoniatyön lähimmäisiä ja vapaa-
ehtoisia, diakoniatyön johtokunnan 
jäseniä, viranhaltijoita ja pappia. Il-
moittautumiset ja erikoisruokavaliot 
viim. 4.10 mennessä diakoniatoimis-
toon 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.
Vanhan seurakuntatalon uudeksi ni-
meksi kirkkoneuvosto valitsi nimieh-
dotuksista Vakkurilan. Uudistettu talo 
toimii lapsi- ja nuorisotyötilana.
Kaikissa poikien kokkikerhoissa on 
vielä tilaa. Ilmoittautuminen suoraan 
kerhopaikalla: Kellon srk-kodissa 7-9 
v. maanantaisin klo 16-17.30, 10-12 v. 
torstaisin klo 16.30-18, Martinniemen 
srk-kodissa 7-12 v. maanantaisin klo 

Sanajumalanpalvelus 
su 24.9. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Riihimä-
ki, kantt. Savolainen. 
Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Kolehti Kansan 
Raamattuseuran Säätiölle nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön.
Sanan ja rukouksen ilta su 24.9. klo 
18 kirkossa. Vieraana Pentti Olkkonen 
Suomen Raamattuopiston Säätiöstä. 
Jaakko Tuisku ja versot. Rukouspal-
velua.
Herännäisseurat su 24.9. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Naisten piiri to 21.9. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Timo Riihimäki. 
Päiväkerhoja ei ole to 21.9. eikä pe 
22.9.
Sairaalavierailuryhmän suunnittelu-
palaveri ti 26.9. kokoushuoneessa klo 
13 ja sairaalavierailu ti 3.10. klo13.
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset, ko-
koonnumme ti 26.9. klo 18 kirkon-
kylän srk-kodilla. 
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.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 27.9. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 28.9. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 27.9. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 28.9. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 

Messu kirkossa su 
24.9. klo 10, Raimo 
Salonen, saarnaa Ra-
diolähetysjär jestö 
Sanansaattajat ry:n 
pääsihteeri Juha Au-
vinen, Helena Ylimaula, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Kolehti Kansan 
Raamattuseuran Säätiön nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön. Messun päätyttyä 
kirkkokahvit ja lähetyshetki seurakun-
takeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 24.9. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla Raimo 
Salonen, Jarkko Metsänheimo, kolehti 
kuten yllä. 
Pyhäkoulu su 24.9. klo 12 kirkko-
pirtillä.
Rukouspiiri to 21.9. klo 18.30 lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Kirkkokuoro to 21.9. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rauhan Sanan seurat su 24.9. klo 15 
kirkkopirtillä, Vesa Pöyhtäri.
Pianokonsertti seurakuntakeskuk-
sessa su 24.9. klo 19, Risto Lauriala. 
Ohjelma 7/4 euroa.
Jäälin diakoniapiiri ma 25.9. klo 12.30 
seurakuntakodilla.
Diakoniapiiri ma 25.9. klo 18.30 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-

huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 26.9. 
klo 13 Vanhalla koululla.
Seurakunnan toimistot suljettu 
ke 27.9. klo 9-16 koulutuspäivän 
vuoksi.
Omaisryhmä psyykkisesti sairaiden 
omaisille ke 27.9. klo 17-19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Äänenkäytön peruskurssi (toinen 
kerta) ke 27.9. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa. Kouluttajana Jarkko 
Metsänheimo.
Herättäjän seurat ke 27.9. klo 19 
Vanhalla koululla.
Viikkomessu to 28.9. klo 14 Jaaran-
kartanossa (Huom! päivä), Markku 
Palosaari.
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 kir-
kossa.
Kertomus siirtolaisnaisesta - Ruutin 
kirja,  lausuntaryhmä pe 29.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Aili 
Heikkinen, hartaus Pauli Niemelä.
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. Hailuotoon 
lähtö klo 8.30 paluu klo 16.30, hinta 10 
e. Ilmoittautumiset to 12.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 816 1003. 
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö: Nuor-
ten ilta to 21.9. klo 19 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Avoimet ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin 
Huttukylän nuorisoseuralla keski-
viikkoisin klo 17-20. Tyttöjen juttu 
ti 26.9. 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 parisuhdekurssille 
etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. Jos 
olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään, p. 040 
560 9678.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 24.9. 
klo 12 Seurat : su 24.9. klo 17, Risto 
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Nevala ja Pauli Niemelä.
Kastettu: Jenna Juulia Alarauhio, 
Aleksi Matti Mikael Jansson, Kalle 
Ilari Väärä, Eeli Juhana Kujala, Vil-
ma Adeliina Turpeinen ja Jenna Ida 
Väisänen.
Kuollut: Jouko Oskari Soini 71 v, Kalevi 
Johannes Honkanen 75 v, Jussi Heikki 
Keränen 44 v.
Tulossa: Perhemessu ja vanhusten 
kirkkopyhä su 1.10. klo 10 kirkossa, 
kuljetus. Perhemessu su 1.10. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla. Sanan ja 
rukouksen ilta su 1.10. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodilla.

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu to 21.9. hen-
kilökunnan opinto-
matkan vuoksi.
Kuoroharjoituksia 
ei ole tänään.
Messu su 24.9. klo 10 kirkossa. Saarna 
Kerttu Inkala, liturgia Elina Hyvönen, 
kanttorina Kotkaranta. Virret: 342:1 ja 
4, 135, 462, 517:1-, 229, 332. Kolehti ke-
hitysvammaisten hengelliseen työhön 
omassa seurakunnassa. Kehitysvam-
maisten ja SPR:n kirkkopyhä. Dia-
konissa Maisa Hautamäki ja Toimin-
takeskuksen väki avustavat. Mukana 
Tähdet. Jumalanpalveluksen jälkeen 
diakoniatyö tarjoaa kirkkokahvit.
Pyhäkoulut: su 24.9. klo 15 Koti-Pie-
tilässä. Ti 26.9. klo 18 Kimpimäellä 
Tupoksessa Kotilehto 1B.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 25.9. 
klo 12 srk-talolla. Vertaisryhmässä jae-
taan uusinta tietoa/Maisa ja Minna.
Perheraamattupiiri ti 26.9. klo 18 
srk-talolla. Lastenhoito.
Siioninvirsiseurat ti 26.9. klo 19 
Arvioilla, Asemakatu 1. Mukana uusi 
aluesihteeri Jouni Riipinen.
Seurakuntakerho ke 27.9. klo 12 
srk-talolla. Aiheena Iloa liikunnasta. 
Mukana Sinikka.
Lähetyksen ilta ke 27.9. klo 18 tasa-
uksen merkeissä srk-talolla. Illassa: 
Tasausmateriaalia, diakuvia Nepalista, 
tasausteetä, arvontaa ja myyjäiset.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 27.9. klo 18-19 lähe-
tysvintillä.
Lähimmäispalveluilta to 28.9. klo 
18.30 entisille ja uusille asiasta kiinnos-
tuneille diakoniatoimistossa. Mukana 
Sinikka.
Kirkkoherranvirasto ja muut toi-
mistot suljettu to 28.9. henkilöstön 
suunnittelupäivän vuoksi.
Tulossa vanhustenviikko 1.-8.10. 
Seuraa ensiviikon lehteä.
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.
Tulossa kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 24.9. omassa kirkossa. 
Tarkemmin ensiviikolla.
Lähimmäispalveluilta ke 27.9. klo 
18.30 tukihenkilöinä toimiville tai siitä 
kiinnostuneille diakoniatoimistossa. 
Uudet ja entiset mukaan. Mukana 
Sinikka.
Huomio! Vapaaehtoisia pareja, ta-
vallisia tallaajia, etsitään ensivuonna 
alkavaan Virtaa välillämme -pari-
suhdeprojektin erilaisiin tehtäviin ks. 
www.evl.fi/virtaa. Antaessaan saa, ota 
yhteys pikimmiten Sinikka Ilmoseen, 
puh. 044 7521 226.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä 
maanantaisin klo 12-14. Tervetuloa 
kaikenikäiset tutustumaan toimin-
taamme!
Perhekerhot: Kirkonkylän perhekerho 
seurakuntatalolla ti 26.9. klo 9.30-11. 
Satunalle -tuotteiden esittelyä. Tupok-
sen kerho alkaa ke 4.10. Vanamossa.
Nuoret: Seurakunnan, kunnan ja 
4H-yhdistyksen kerhot syksy 2006: 
Vanamo/Tupos: Tupoksen puuha-
kerho 1-3 lk tiistaisin klo 16-17 ja 
4-6 lk klo 17.15-18.15. Tupoksen 
kokkikerho 1-6 lk maanantaisin klo 
16.30-18. Tupoksen koulu: Tupoksen 
liikuntakerho 1-6 lk tiistaisin klo 17-18. 
Tupoksen liikuntakerho 1-6- lk alkaa 
18.9. maanantaisin klo 15.30-17. Ko-
tikolo: Kirkonkylän puuhakerho 1-3 
lk tiistaisin klo 16.30-18. Nuorisotalo: 
Kirkonkylän puuhakerho  4-6 lk tiis-
taisin klo 16.30-18. Linnukan koulu: 
Kirkonkylän liikuntakerho pojat  
torstaisin klo 16-17.30.  Kirkonkylän 
liikuntakerho, tytöt maanantaisin 
klo 16-17.30. Hannu Krankan kou-
lu: Kirkonkylän kokkikerho 4-6 lk 
maanantaisin klo 17.30-19. Kirkon-
kylän kokkikerho 1-3 lk torstaisin 
klo 16.30-18. Mattila, Erilänperäntie 
6: Lapinkankaan puuhakerho 1-6 lk 
torstaisin  klo 16.30-18. Rantakylän 
koulu: Rantakylän puuhakerho 1-6 
lk  tiistaisin klo 16-17.30. Lakeuden 
koulu: Ala-Temmeksen puuhakerho 
1-6 lk torstaisin klo 16.30-18. Ketun-
maan koulu: Ketunmaan puuhakerho 
1-6 lk alkaa myöhemmin. Kerhoihin ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen vaan 
tule suoraan kerhoon! Kerhot ovat 
kerholaisille maksuttomia. Kerhot 
alkavat viikolla 36. Lisätietoja saat soit-

tamalla 4H-toimistoon, puh. 0400 803 
837/Heli Hietala. Nuorten ja nuorten 
aikuisten raamattupiiri ke 27.9. klo 
18-19 srk-talolla.
Partio: Pe 22.9. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Tilaa 
lippukunnan vihreä partiopaita 
syyskuun loppuun mennessä. Hinta 
44 euroa. Pe 22.9. klo 18-20.30 Su-
denpentujen Torikanjärven vaellus. 
Retkikirje jaossa laumanjohtajilla. 
Su 24.9. Kirkkopalvelussa Kärpät. Ke 
27.9. Vartionjohtajien peruskurssi 
Mafeking 06-07. Kurssilaisille tulee 
kutsut, jossa tarkemmat tiedot. To 28.9. 
klo 18 Partiohauskaa sudenpentujen 
vanhemmille Kotikololla. Lisätietoja 
laumanjohtajilta. Pe 29.9. ei ole päivys-
tystä. Pe-su 29.9.-1.10. Vaeltajaosaston 
Havas Rover 06 Hossassa. Tarkemmat 
tiedot Makelta ja varjoilta. Su 1.10. 
Kirkkopalvelussa Lumikot. Uusia jäse-
niä otetaan vastaan partiotoimintaan 
lokakuun loppuun asti. Tule mukaan! 
Partiotoimisto/Markku Korhonen.  
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 

M onesti tulee mieleen, että ehkä en jak-
sakaan, myöntää Maija Jokela, jääliläi-
nen omaishoitaja, mutta jatkaa: – Sii-

nä vaiheessa kun mies kysyy intervallihoito-
paikassa, että ”vieläkö saan tulla kotiin?” tun-
tuu  kuitenkin tavattoman hyvältä vastata, että 
”saat tulla kotiin.”

Maija Jokela on hoitanut puolisoaan Vilho 
Jokelaa viitisen vuotta. Miehen toinen jalka 
jouduttiin amputoimaan diabeteksen vuoksi. 
Nyt häntä vaivaa myös altzheimerin tauti.

– Hän tarvitsee hoivaa joka hetki. Oikeas-
taan yölläkin kuuntelen toisella korvalla, onko 
kaikki hyvin.

Kerran kuukaudessa Maija saa viikon vapaata, 
jolloin voi tehdä kotitöitä, kylästellä, levätä ja 
käydä esimerkiksi omaishoitajien leireillä.

– Vertaistuki on tavattoman tärkeää. Siitä saa 
voimaa, kun voi keskustella toisten samassa ti-
lanteessa olevien kanssa. Kun ymmärtää, että 
vaikeaa on muillakin.

voi vain
kuunnellakin

Maija Jokela rohkaisee kaikkia omaishoitajia 
mukaan ryhmään. – Keskustelut ovat luotta-
muksellisia, eikä omasta elämästä tarvitse ker-
toa sen enempää kuin haluaa. Voi olla ihan 
kuuntelemassakin.

o M a i S H o i Ta J a  M a i J a  J o k e l a :

Miten tärkeää on jakaa 
ajatuksia toisten kanssa

Maija Jokela on hoitanut puolisoaan siitä läh-
tien kun jäi eläkkeelle. Muu vaihtoehto ei käy-
nyt oikein mielessäkään.

– Nytkin hän ikävöi intervallijaksolla koko 
ajan kotiin.

Jokelaa hirvittää, kuinka vähällä väellä vanhus-
työntekijät joutuvat tulemaan toimeen. Joskus, 
kun omaistaan vie hoitoon, tuntuu, että kyse on 
todella säilöstä.

Paitsi seurakunnan omaishoitajaryhmästä 
myös kotisairaanhoidosta hän on saanut pal-
jon tukea. 

– Ei tätä muuten jaksaisikaan. Omaishoitajan 
arki on yksinäistä.

Jäljellä olevien ystävien vierailut piristävät 
paljon sekä hoitajaa että hoidettavaa.

– Lyhytkin vierailu on mukava. 

SaTu kreivi-paloSaari

omaishoitaja Maija Jokela ei voi sanoa työtään helpoksi, mutta palkitsevaa on sanoa puolisolle, 
että  hän saa olla vielä kotona.

Jäälin omaishoitajaryhmä kokoontuu maanan-
taina 23.10. ja 20.11. klo. 14.00 - 15.30 Jäälin 
seurakuntakodilla Rivitiellä.

Ryhmän vetäjinä kotisairaanhoitaja Ulla Pil-
tonen ja diakonissa Eeva Mertaniemi.

Kiimingin kirkonkylän omaishoitajaryhmä 
kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 2.10. 
ja 6.11. klo. 14.00 - 15.30  Lähimmäisen tuvassa 
Kirkkotie 6. Ryhmän vetäjinä kotisairaanhoitaja 
Irmeli Roininen ja  diakonissa Ulla Junttila.

tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 22.9. klo 18 Lake-
uden alueen puhujien ja puolisoiden 
virkistysilta Salonpään ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 
23.9. klo 11 Salonpään ry:n myyjäiset 
Limingan ry:llä ja klo 18 iltaohjelma 
ry:llä. Su 24.9. klo 11.30 pyhäkoulut ja 
klo 13 seurat Niitypirtin palvelutalolla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Ke 27.9. klo 
18.30 lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden 
virkistys- ja keskusteluilta ry:llä. Vart-
tuneiden kerho ti 26.9. klo 12 ry:llä.

Lumijoki
To 21.9. klo 10-11.30 
perhekerho srk-talos-
sa (isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella. Klo 17 
rippikoulun aloitus 
srk-talolla, kaikki rip-
pikoulun v. 2007 suorittavat tervetuloa, 
myös muualla leirinsä käyvät!

Su 24.9. klo 10 sanajumalanpalvelus  
kirkossa, kolehti Kansan Raamattu-
seuran Säätiölle, nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähetys-
johtokunnan kokous sakastissa.
Ma 25.9. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla (pienten ryhmä).
Ti 26.9. klo 10-11 päiväkerho 3-vuo-
tiaille  ja  klo 12.30-14.30 päiväkerho 
4-vuotiaille kerhohuoneella. 
Ke 27.9. Klo 10 päiväkerho 5-vuotiaille 
kerhohuoneessa. Klo 14 hartaushetki 
Lumilyhdyssä. Klo 14 kokkikerho ker-
hohuoneella. Klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset  srk-talolla.
To 28.9. klo 10 perhekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 13.15 hartaus Li-
mingan terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla. Klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 18 kirkkoneu-
voston kokous virastossa.
Partio:. Sudenpentulaumat  Ketut (po-
jat 7-10v) ja Punatulkut (tytöt 7-10v) 
toimivat seurakuntatalolla johtajana 
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Su 24.9. klo 11.30 
(huom.aika!)  tasa-
uspäivän lähetysti-
laisuus seurakunta-
talolla. Kuvaesitys. 
Arpa- ja kahviraha 
lähetystyölle.
Su 24.9. klo 19 (huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Olavi Palo-
vaara ja Varonen. Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön, Kansan Raamattu-
seuran säätiö. 
Ti 26.9. klo 19 raamattuopiston ilta 
seurakuntatalolla, Pentti Olkkonen ja 
Olavi Palovaara.
To 28.9. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
To 28.9. klo 19 virsilauluilta Kerälän 
kylällä Anttosen mökillä. Aiheena kii-
tosvirret. Ajo-ohje: Jylhänrannantietä 
noin 9 km vasemmalla, toinen talo, 
talonnimi Niemelä.
Su 1.10. perhekirkko, Lauriala ja 
Leinonen.
Kuorot: To 21.9. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 27.9. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. 
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12 per-
hekerho Pallerot Nuppulassa ja klo 
14-16 Hovin varhaisnuoret joka toinen 
viikko (alk. 25.9.). 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).  Uusi lapsi- ja nuo-
risotyönohjaajamme on Tanja Vähä, 
puh. 044 518 1141 tai 250 175.
Rauhanyhdistys: Pe 22.9. klo 19 
Siikatörmän myyjäiset ry:llä. Pe 23.9. 
alustusilta peruttu. Osallistutaan alu-
eelliseen nuorten iltaan Vihannin ry:
llä alkaen klo 19.
Kastettu: Ella Linnea Latvalehto, 
Oulusta.
Tutustu: http://www.evl.fi/Rantsila

Siikajoki

Rantsila

Pudasjärvi

OSTETAAN PUHELINOSAKKEITA
Ostamme käteisellä eri puhelinyhtiöiden osakkeita
(Oulun Puhelin ym.) Maksamme reilun hinnan ja 

huolehdimme kauppakirjoista ym. tarvittavista 
asiakirjoista. Soita puh. 044 255 7157

Muhos

Oulunsalo

To 21.9. klo 19 kon-
sertti puupuhaltimilla 
kirkossa, Johanna Ki-
viharju, huilu; Petri 
Aho, klarinetti; Sanna 
Moilanen, klarinetti; 
Ossi Kajava, urut. Iltahartaus, Heik-
kinen.
Su 24.9. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Kyllönen, kanttori 
Kajava. Kolehti nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön, Kansan raamattuseuran 
säätiö. 

Ti 26.9. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiirin syyskauden aloitus 
rukoushuoneella, Leena Leskelä. Klo 
13 hartaus ja ehtoollinen palveluasun-
noilla, Heikkinen. Klo 18.30 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala. 
Ke 27.9. klo 11.30 keskipäivänkerhon 
syyskauden aloitus seurakuntatalolla, 
Pekkala, Kajava. Klo 13 hartaus Päi-
väkeskuksessa, Kyllönen. Klo 13.30 
Rivilän kerho, Pekkala, Sari Mustonen. 
Klo 17.45 rukouspiiri srk-talon kappe-
lihuoneessa, Marja Leena Savolainen.
Tulossa: Su 1.10. vanhemman väen 
kirkkopyhä, johon Muhoksen rotaryt 
järjestävät kirkkokyydityksen. Mikäli 
tarvitset kirkkokyytiä, ilmoittaudu 
viim. to 28.9. klo 12 mennessä kirkko-
herranvirastoon, puh. 533 1284!
Diakoniatoimistossa puhelinpäivys-
tys tiistaisin klo 14-15 ja torstaisin klo 
9-10, puh. 533 2862. Muulloin dia-
koniatyöntekijät tavoitettavissa matka-
puhelimista: diakonissa Leena Leskelä, 
puh.  040 547 0785 ja vs. diakoni Sari 
Mustonen, puh. 040 547 0784.
Kuorot: Ke 27.9. 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, keskiviikkoisin klo 
13-15 srk-talossa ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuorten kerhot alkavat 
viikolla 38 seuraavasti: Maanantai-
sin näytelmäkerho 1-3 lk klo 15-16 
srk-talo, sählykerho 5-9 lk klo 17-18 
Mäntyrannan koulu, kokkikerho 3-6 
lk klo 17-18.30 kirkonkylän koulun 
kotitalousluokka (alk. 25.9.). Tiistaisin 
liikuntakerho 3-6 lk klo 16.30-17.30 
Päivärinteen koulu, toimintakerho 1-3 
lk klo 17-18 Laitasaaren koulu, liikun-
takerho 4-6 lk klo 18-19 Laitasaaren 
koulu. Keskiviikkoisin kerho 1-2 lk klo 
12.30-14.30 Kylmälänkylän kappeli, 
tanssikerho 3-6 lk klo 16-17 lukion 
sali, tanssikerho 7-9 lk klo 17-18 luki-
on sali, liikuntakerho 3-6 lk klo 17-18 
Huovilan koulu, pienoismallikerho 3-6 
lk klo 17-18 srk-talo (alk. 27.9.), näy-
telmäkerho 3-6 lk klo 18-19 Honkalan 
koulu. Torstaisin liikuntakerho 3-6 lk 
klo 16.30-17.30 kirkonkylän koulu, lii-
kuntakerho 1-3 lk klo 17-18 Korivaaran 
koulu, askartelukerho 1-3 lk klo 17-18 
srk-talo, luovan kirjoittamisen kerho 
4-6 lk klo 18-19 srk-talo, liikuntakerho 
4-6 lk klo 18-19 Korivaaran koulu. 
Kerhot ovat ilmaisia lukuun ottamatta 
pienoismallikerhoa. Ilmoittautumiset 
ensimmäisellä kerhokerralla. Lisätieto-
ja Tuula Väänäseltä, puh. 040 524 6534 
tai sähköpostitse tuula.vaananen@
evl.fi. Kerhot järjestetään yhteistyössä 
kunnan nuorisotoimen kanssa.
Nuoret: Kerhonohjaajakoulutus la 
23.9. klo 10-16 ammattikoulun salissa, 
aiheena liikunta.
Partio: Ma klo 18-19 poikalauma 7-
10 v, ti klo 18-19 poikavartio 12-14 v, 
ke klo 18-19 poikavartio 10-11 v, to 
klo 18-19 tyttölauma 7-10 v, vaeltajat 
ke klo 19-20.30. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella Katilta, puh. 050 554 2469 
ja Riitalta, puh. 040 573 3315. 

Lapsi- ja perhetyön 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyön 
toimintaa: katso erill. 
ilm. Oulunsalo -leh-
destä!
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 21.9. klo 11, 
Lahja Rautiola.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 21.9. 
klo 11.30, Tuomo Kangas.
Piispantarkastus seurakunnassa pe 
22.9. klo 9 alkaen.
Piispanmessu 24.9. klo 10 kirkossa, 
piispa Samuel Salmi. Saarna khra Tapio 
Kortesluoma, avustaa kappalainen 
Vesa Äärelä. Tilaisuuden jälkeen lou-
nas seurakuntatalolla. Messun jälkeen 
piispa pitää yleisen tarkastuksen.
Pyhäkouluja ei ole 24.9.
Herännäisseurat  su 24.9. klo 18.30 
Kempeleen keskustan seurakunta-
kodissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri seu-
rakuntatalon kerhotilassa ma 25.9. 
klo 19.
Virsilaulupiiri Salonpäässä Varjakan 
kerhotilassa ti 26.9. klo 13.30, Vesa 
Äärelä.
Partiolaisten vanhempainilta seura-
kuntatalolla ti 26.9. klo 18.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
27.9. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 28.9. klo 11, arkilounas, 5 e. henk. 
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. 
Messu kirkossa su 1.10. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Mikkelinpäivän perhekirkko su 1.10. 
klo 17.
Salonpään ry: Lauluseurat to 28.9. klo 
18.30 ry:llä
Oulunsalon kk:n ry: To 21.9. klo 14 
seurat Salonkartanossa, Pertti Lahti-
nen. Pe 22.9. klo 17 myyjäistavaroiden 
vastaanotto ja ruokailu, ry, klo 18.30 
myyjäiset, ry, klo 19.30 nuortenilta, 
ry, Jumalan anteeksiantamus, Mark-
ku Seppänen.La 23.9. klo 12 seurat 
Teppolassa, Erkki Alasaarela. Su 24.9. 
klo12 raamattuluokka I, ry, raamat-
tuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä, 
ry, Karhuoja: Heino Määttä, klo 17 
seurakuntailta, ry, alustus Oikea ja 
väärä, Matti Lääkkö. Ti 26.9. klo 19 lau-
luseuroja kodeissa; Kylänpuoli: Tauno 
Hiltunen, Marjakuja 29, Keskikylä: 
Tenho Tuomela,  Tolpankuja1.
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.
Kastettu:  Samu Armas Heikinpoika 
Martikainen, Veeti Johannes Ohta-
maa, Sari Marika Kummu, Ella-Reetta 
Korhonen.
Vihitty: Orrin William Hannus (USA) 
ja Kristiina Elisa Ravaska.
Kuollut: Mauri Johannes Santaniemi 
60 v.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 24.9. klo 10, 
Kyllönen, Piirainen, Vox 
Margarita.
Sarakylä: Ehtoollisju-
malanpalvelus Sarakylän kappelissa su 
24.9. klo 13, Kukkurainen, Piirainen. 
Muistakaa mahdollisuus käyttää taksia 
kirkkokyytiin, matkan edestakainen 
hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus Puhoksen 
koululla su 24.9. klo 19, Kukkurainen, 
Piirainen.
Diakoniatyö: Iin rovastikunnan 
diakoniapäivä Taivalkoskella la 14.10. 
Päivän aiheena ikääntyvien yksi-
näisyys. Diakoniapäivään kutsutaan 
lähimmäispalvelutyöntekijöitä sekä 
muita diakoniatyön vapaaehtoisia. 
Kyyti järjestetään. Ilmoittautuminen 
ke  4.10. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. (08) 882 3100. 
Lähetys: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
25.9. klo 18.
Rippikoulutyö: Rippikouluryhmät 
nähtävillä Rimmin ruokalan ilmoi-
tustaululla pe 29.9. klo12 alkaen. 
Nuorisotyö: Rönön iltakahvila 
käynnistyy taas pe 22.9. klo 18-22. 
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
kerhot käynnistyvät viikolla 39. Tyt-
tökerho seurakuntatalolla ti 16.30 
- 18. Liikuntakerho Lakarin koululla 
ke 16 - 17.30. Tyttöjen kokkikerho 
3-6 -luokkalaisille seurakuntatalolla 
ke 17.30 - 19. Kerhoon otetaan 10 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautuminen Tiina, p. 040 571 4636. 
Monitoimikerho seurakuntatalolla 
to 15.30 - 17. Monitoimikerho Hir-
vaskosken koululla ke 15.30 - 16.30. 
Monitoimikerho Livon koululla to 
18-19.30. 
Perhekerho seurakuntakodissa to 21.9. 
ja ti 26.9. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
26.9. klo 16.30-17.15.
Kuorot: Kirkkokuoro to 21.9. klo 18 ja 
to 28.9. klo 18, lapsikuoro to 21.9. klo 
17 ja to 28.9. klo 17,  Vox Margarita ke 
27.9. klo 18. Eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 27.9. klo 13.
Omaishoitajien retki Kangasjärvelle 
Osuuspankin mökille ke 27.9. Lähtö 
linja-autoasemalta klo 9.30, paluu n. 
klo 14.30. Sitovat ilmoittautumiset 
23.9. mennessä Railille, puh. 040 542 
1269.
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat  
Metsälässä Annikki Lasasella pe 22.9. 
klo 19, Ervastissa ry:n mökillä la 23.9. 
klo 19 ja seurakuntakodissa su 24.9. 
klo 17, T. Peijari ja J. Majuri. Seurat 
Kollajalla Pauli Pähtilällä su 24.9. klo 
13, P. Ihme ja J. Jaakkola. Sarakylä: 
Käsityöilta Eeva Puhakalla pe 22.9. 
klo 19, lauluseurat Elsa Puhakalla su 
24.9. klo 19.
Haudattu: Aino Raiskio 91 v ja Eino 
Antero Mäntykenttä 58 v.
Vihitty: Juha Sakari Kellokoski ja 
Hanna Maarit Luokkanen.
Kastettu: Arttu Jyriel Ekdahl,  Hen-
na-Riikka Manninen ja Sari Susanna 
Lohilahti.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukuni-
mi@evl.fi. Seurakunnan kirkolliset 
jo maanantaisin nettisivuilla:www.
pudasjarvi.fi/seurakunta

Telle Kalaoja. Mukaan otetaan uusia 
sudenpentuja. Laumakokoukset seu-
raavasti: Punatulkut tiistaisin klo 17-
18.15. Ketut tiistaisin klo 18.30-19.45 
Vartiot  kokoontuvat partiokololla ja 
Naskun laavulla. Maanantaisin klo 
17.30- 19 kokoontuvaan Katajanmar-
joihin otetaan uusia vartiolaisia. Mesi-
marjat kololla tiistaisin klo 17.30-19, 
Meri- ja Metsähanhet Naskun laavulla 
keskiviikkoisin klo 18-20.
Diakonissalla ei varsinaista vas-
taanottoaikaa, joten parhaiten tavoi-
tat Marjon puhelimitse p.387512/ 
0456381973. Etsimme vapaaehtoisia 
ensi vuonna toteutettavaan Virtaa 
välillämme -parisuhdeprojektiin. 
Luvassa on, yhdessä muiden rovasti-
kuntamme seurakuntien kanssa, ensi 
kevään ja syksyn aikana iso iltata-
pahtuma, parisuhdekurssitoimintaa 
sekä iltamessu. Näihin toivoisimme 
monia vapaaehtoisia avuksemme! 
Soittele Marjolle diakoniatoimistoon 
mahdollisimman pian ja kysele lisää, 
p. 045 638 1973. Katso myös www.
evl.fi/virtaa.
Rippikoulu: To 21.9. klo 17 (Huomaa 
muuttunut alkamisaika!) rippikoulun 
aloitus srk-talossa. Kaikki rippikoulun 
v. 2007 suorittavat tervetuloa, myös 
muualla leirinsä käyvät!
Lumigospel la 23.9. Lumijoen Nuo-
risoseuran talolla, alkaen klo 18. Gos-
pel-musiikkia ja lyhyitä puheita. Katso 
lisää netistä, www.lumigospel.net. 
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!
Rauhanyhdistys: Pe 23.9 klo raa-
mattuluokka Töllillä. Su 24.9 klo 12 
pyhäkoulu I=Nikula II=Myllynen 
III=Alakärppä klo 16 hartaus Lu-
milyhdyssä Kullervo Riekki klo 18 
seurat ry:llä Kullervo Riekki ja Teuvo 
Tanhua. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-
19 I ti 26.9 II ke 27.9 III to 28.9. To 
28.9 klo 13 varttuneidenkerho H & V 
Kiviahteella.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, diakonissa 045 
638 1973. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net
Kastettu: Anni-Sofia Alasuutari.

Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perhe-
kerho torstaisin klo 10-12. Seurakun-
tapiirin syyskauden aloitus ti 26.9. 
klo 12, Leena Leskelä. Kirpputori ke 
4.10.  klo 18-20 nimikkolähetti Pirjo 
Lehtiniemen työn tukemiseksi. 
Rauhanyhdistys: Pe 22.9. klo 18 seurat 
kirkossa. Su 24.9. klo 12 pyhäkoulut: kk 
Pirnes, Korivaara Mehtälä, Pälli Lohi, 
Suokylä O. Keränen. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo18 ry:llä. Ma 
25.9. klo 18 päiväkerho. Ti 26.9. klo 
13 lauluseurakerho. Ke 27.9. klo 9.30 
perhekerho. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 
22.9. klo 18.30 raamattuluokka Lou-
hisalmella. Klo 18 seurat Muhoksen 
kirkossa. La 23.9. klo 11 syysmyyjäiset. 
Su 24.9. klo 12 pyhäkoulut S. Ihmeellä 
ja O. Karhumaalla.
Kastettu: Alex Nikolai Karppinen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Su 24.9. klo 18 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa. Tanjunen.
Ti 26.9. klo 13 virsihet-
ki Puistolassa.
Ke 27.9. klo 8.30 työn-
tekijöiden kokous virastolla.
La 30.9. klo 7 hirvikirkko Hirveläs-
sä. Mukana Piispa Samuel Salmi ja 
vaimonsa Hannele sekä Isä Risto Kiis-
kinen ja kirkkoherra Reino Tanjunen.
Järjestäjänä Siikajoen Eräkaverit. Tule 
mukaan yhteiseen metsäkirkkoon
Hirvelään!
Rauhanyhdistys: To 21.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 22.9. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. Su 24.9. klo 12 py-
häkoulut Kari Hyvärillä ja Jouko Pieta-
rilalla. Ke 27.9 klo 18.30 ompeluseurat 
ry:llä. To 28.9 klo 17.30 päiväkerho ry:
llä klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Jaettavaksi tarkoitettuja  EU-elin-
tarvikepaketteja saatavana maanan-
taisin  klo 16-17 pappilan alakerrasta, 
vanhan viraston tiloista ja muina 
aikoina elintarvikkeita saatavana  
kirkkoherranvirastosta, sen aukiolo-
aikoina. Poikkeuksellisesti jaamme ko. 
elintarvikkeita kirkkoherranvirastosta 
ma 25.9. klo 16-17. Sinä, joka tunnet 
tarvitsevasi ko. tukea. Ota rohkeasti 
yhteyttä! Paketit on tarkoitettu kaikille, 
jotka tukea tarvitsevat.
Seurakunta kiittää kaikkia Siikajoen 
Maataloustuottajia, Siikajoen Maa-
ja Kotitalousseuraa ja Siikajoen 
4H-yhdistyksen vastuunkantajia ja 
järjestelyistä vastanneita kirkkopyhän 
järjestelyistä.
Kuollut: Pentti Eino Johannes Ho-
lappa 55 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
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Ti 26.9. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Tulossa: 1.10. mikkelinpäivän messu, 
Piri, Määttä. Kesän sadon kiitosjuhla, 
Piippolan maa- ja kotitalousnaiset, 
ristisaatto, kahvitarjoilu seurakunta-
kodilla lähetyksen hyväksi.

pulkkila 
To 21.9. klo 13 eh-
toollishartaus Koivu-
lehdossa, klo 19 lau-
luseurat Junnonojan 
rukoushuoneella.  Reijo 
Arkkila.
Pe 22.9. klo 18 nuortenilta.
Su 24.9. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Ke 27.9. klo 10 palvelupäivä. Lähetti 
Annikki Juujärvi esittelee työtään, So-
taorvot ry kertoo toiminnastaan.
To 28.9. klo 19 kuoro.
Rauhanyhdistys: Pe 22.9. klo 10 raa-
mattuluokka ry:llä.
Kuollut: Heikki Vilhelm Oja 35 v.

pyhäntä
To 21.9. klo 10 virsihet-
ki Nestorissa. Klo 11 
päiväkerho srk-talon 
kh. Klo 12 veteraani-
kuoro. Klo 17 lapsi-
kuoro. Klo 18 kirkko-
kuoro srk- talossa.
Su 24.9. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Janne Kopponen, Pekka Kyöstilä. 
Kolehti  nuoriso- ja opiskelijatyöhön, 
Kansan Raamattuseuran Säätiö.
Ke 27.9. klo 10 perhekerho srk-talon 
kh. Klo 12 varttuneen väen kerho. Klo 
15-16.30 sekakerho 0-6 lk srk-talon kh. 
Klo 17 Tavastkengän kerho.
To 28.9. klo 11 päiväkerho srk-talon 
kh. Klo 12 veteraanikuoro. Klo 17 
lapsikuoro. Klo 18 kirkkokuoro srk- 
talossa.
Pe 29.9 seurakuntatoimisto suljettu.
Tulossa: 30.9. 5-vuotiaitten synttärit. 
1.10. mikkelinpäivänä  pyhäkoulu-, 
rippikoulu- ja varttuneenväen kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit ja rippikoululais-
ten ilmoittautuminen srk-talossa.
Rauhanyhdistys: To 21.9. klo 17.30 
päiväkerho srk-talon kh. Ti 26.9. klo 
17.30 päiväkerho srk-talon kh. Ke 27.9. 
klo 18.30 lauluseurat Helena ja Arto 
Töllillä. To 28.9. klo 17.30 päiväkerho 
srk-talon kh.

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.
Ma 25.9. klo 18 kirkkoneuvoston 
kokous Kestilässä.
Pe 29.9. klo 13 työntekijäkokous 
Piippolan srk-kodilla.

kestilä
Pe 22.9. klo 11 seura-
kuntakerho Keräsellä, 
lähtö srk-kodilta klo 
10. Klo 13 seurakun-
nan ohjelmaa Pihla-
jistossa.
Su 24.9. klo 10 messu, Piri, Määttä. 
Kolehti nuoriso- ja opiskelijatyöhön, 
Kansan Raamattuseuran Säätiö.
Ma 25.9. klo 18 kirkkoneuvosto Kes-
tilässä srk-kodilla.
Ti 26.9. klo 10.30-13 päiväkerho 4-5 v  
kerhokodilla. Klo 15.30-17 sekakerho 
0-2 lk kerhokodilla. Klo 19 kirkko-
kuoro alkaa.
Ke 27.9. klo 10-12 ystävänkammari 
kerhokodilla.  Klo 15.30-17 sudariker-
ho 3-6 lk, ohjaa Hannamari Arbelius 
ja Marjut Pellikka. Klo 16-17.30 käsi-
kellokuoro.
Rauhanyhdistys: Su 24.9. klo 12 
seurat ry:llä, Aaro Vatanen, Markku 
Pikkarainen.
Kastettu: Matias Pentti Eino Kerä-
nen.

piippola 
Su 24.9.klo 12 sa-
najumalanpalvelus, 
Piri, Määttä. Kolehti 
nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön, Kansan 
Raamattuseuran Säätiö.
Ma 25.9. klo 11 veteraanikuoro. Klo 
14.30 kirkkokuoro. Klo 16 käsikel-
lokuoro.

TyrnäväSiikalatva
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Sukunimi Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin sähköposti

Eafons Oy
maksaa 

postimaksun

KYLLÄ KIITOS!
Tilaan lehden(t) -50% alennuksella!

 Tilaan A&K-lehden
6 numeroa (5 lehteä, joista yksi tuplanumero) /vuosi/ 
kestotilauksena vain 21 euroa! (norm. 42 euroa). 
Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

Tilaan Sinä Osaat-lehden
6 numeroa (5 lehteä, joista yksi tuplanumero)/vuosi/
kestotilauksena vain 21 euroa! (norm. 42 euroa). 
Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

Tilaan Askartelu-lehden 
         ruotsinkielisenä (Pysselidéer) 
6 numeroa (5 lehteä, joista yksi tuplanumero) /vuosi/ 
kestotilauksena vain 19 euroa / SEK 167.50! (norm. 38 euroa/ 
SEK 335). Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

Tilaan Taitaja-lehden 
6 numeroa (5 lehteä, joista yksi tuplanumero)/vuosi/
kestotilauksena  vain 21 euroa! (norm. 42 euroa). 
Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

Tarjous on voimassa 2006 vuoden loppuun asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Tunnus 5013012
30003 Vastauslähetys

Kestotilauksen 1. jakso. Tilausmaksu 
laskutetaan sovituin laskutusvälein 
voimassa olevaan kestotilaushintaan. 
Kestotilaus jatkuu 12 kk jaksoissa kunnes 
tilaaja irtisanoo tai muuttaa tilauksensa 
määräaikaiseksi. Tilauksen voi keskeyttää 
puhelimitse tai kirjeitse. Peruutus on 
tehtävä vähintää kaksi viikkoa ennen uu-
den tilausjakson alkamista. Mikäli peruutus 
tehdään myöhemmin, laskutetaan tilaajan 
saamat lehdet irtonumerohintaan.

Voit tilata lehdet myös ottamalla 
yhteyttä asiakaspalveluumme  
(03) 4246 5500 tai  tilaamalla 
osoitteesta www.eafons.com

ASKARTELU  . SISUSTUS  . KÄDENTAIDOT  
ANTIIKKI  . KERÄILY  . TAIDE

UUTUUS!
Pro Hevonen. 
www.eafons.com.

-50%Tilaajaetu!

HUOM! Mainitse tilatessasi tunnus “Kotimaa”.

To 21.9. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 14 hartaus Ala-
temmeksen vanhain-
kodilla.
Su 24.9. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Kolehti 
nuoriso- ja opiskelija-
työhön, Kansan Raa-
mattuseuran Säätiö.
Ti 26.9. klo 12.30 seu-
rakuntakerho Tyrnä-
vän srk-talolla.
Ti 26.9 klo 19 ilosanomapiiri Tyrnävän 
srk-talolla.
To 28.9. klo 18 yhteislauluilta Tyrnä-
vän srk-talolla.
Su 1.10. klo 12 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa. Lasten ja vanhus-
ten kirkkopyhä. Kirkkokahvi ja enkeli-
näyttely srk-talolla. Kirkkokyydin voi 
tilata 27.9. mennessä khranvirastosta, 
puh. 5640 600.
Lähetystyö: Tasauskeräyksen myynti-
pöytä Tyrnävän perunamarkkinoilla la 
30.9. klo 9-14. Myytävänä leivonnaisia, 
vihanneksia, villasukkia, arpoja ym. 
Lahjoituksia otetaan vastaan pe 29.9. 
srk-talolla.
Kuorot: Ke 27.9. lapsikuoron harjoitus 
klo 17 ja kirkkokuoron harjoitus klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Uudet ja nykyiset 
laulajat tervetuloa!
Nuoret: Nuortenilta pe 22.9 klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Vapaaehtoistyöntekijöitä kaivataan! 
Olisiko sinulla kiinnostusta alkaa ys-
täväksi 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). En-
simmäinen koulutus tiistaina 10.10. klo 
13-16 Tyrnävän srk-talolla. Lisätietoja 
kurssista ja vapaaehtoistyöstä antavat 
Sirpa Pihlajaniemi, p. 0500 585 410 tai 
Riitta Pesonen, p. 044 7372 630. Ilmoit-
tautumiset Riitalle 6.10. mennessä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 21.9. 
klo 19 lauluseurat Riitta Liukolla. Su 
24.9. klo 14 seurat Lepolassa ja klo 16 

seurat ry:llä, Martti Kupsala. Murto: 
Pe 22.9. klo 19 lauluseurat ry:llä ja klo 
19 nuortenilta Markku Heikkalalla. La 
23.9. klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 
24.9. klo 10 kirkkopyhä Kempeleen 
kirkossa ja klo 16 seurat ry:llä. Ma 25.9. 

klo 18 sisarilta ry:llä.
Kuollut: Veikko Henrik Vesala 85 v.
Avioliittoon vihitty: Jussi Antti Sakari 
Aitjärvi ja Hannele Elisabet Kaakinen, 
Heikki Tapani Latvanlehto ja Tiina 
Anita Hynninen.

lähetysmuseo juhlii 
näyttelyin

Suomen Lähetysseuran Lähetysmuseo viettää 75-vuotisjuhla-
vuotta. Osa vuoden ohjelmaa on näyttely Siirtymiä. 

Se on Hannele Rantalan ja Elina Salorannan interventio, 
teos, joka koostuu kahdesta installaatiosta ja julkaisusta, jonka 
nimi on Tietosanakirja. 

Nykytaiteessa sanaa interventio käytetään esimerkiksi teok-
sista, joissa taiteilijat penkovat museoiden komeroita. 

Kirjan rakenne noudattelee perinteisen tietosanakirjan 
muotoa. Hakusanat on muodostettu pääosin Lähetysmuseon 
kuva-arkistossa olevien valokuvien pohjalta. Kuvat on otettu 
Kiinassa ja Afrikassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alku-
puoliskolla.

Rantalan ja Salorannan interventiot käsittelevät museoins-
tituutiota sekä sitä miten taiteesta puhutaan. Yhtenä teemana 
on säilyttämisen ajatus. 

Lähetysmuseossa avataan myös toinen uusi näyttely Nyt 
matkaan. Näyttely kertoo valokuvin vaiheikkaista matkoista eri 
aikakausina, eri matkustusvälineillä ja eri puolilla maailmaa. 

Lokakuussa ilmestyy museonjohtaja Liisa Hovila-Helmisen 
toimittama matkoista kertova kirja Aika matka. 

Siirtymiä on koettavissa Suomen Lähetysseuran Lähetysmu-
seossa ja Ateneumin taidemuseossa 29.9.2006-25.2.2007.

elina Salovaara ja Hannele rantala.
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sanan aika

Pyhä Jumala,

Kaikilla ei ole kotia,

kaikki eivät ole kylläisiä.

Kai Sinä näet lapsen, jolla juuri nyt on 

nälkä, ja kylmä.

Näethän!

Aiheena on Jumalan huolenpito. Jeesus opettaa, että Jumalaan uskovan ihmisen 
ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivaallinen Isä pitää hänestä 
huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeintä: Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskauttaan. Tekstit: Ps. 86: 1, 3-7, 1. lukukappale 2. Moos. 16: 
11-19, 31, 35. 2. lukukappale Ap.t. 20: 32-35 tai 1.Tim. 6: 17-19. Evankeliumi 
Matt. 6: 19-24.

ensi sunnuntai

Jumala on turvamme ja linnamme,

Auttajamme hädän hetkellä.

Pslami 46:2

Nytkin tajuan, että kyllä Jumalan tarvitsee 

kulkea vieressä koko ajan. Tahti on kova, ja 

vaatii paljon. Kyllä sitä kovasti toivoo johda-

tusta jatkossakin, kun ei tiedä, mitä kaikkea 

on tulossa vastaan.

 Tuore TaNGokuNiNGaS eliNa veTTeNraNTa
NuoTTa-leHDeSSä

aarre maan alla
Vierailin äskettäin Krakovan kaupungin lähellä olevassa Wieliczkan 

suolakaivoksessa. Kylä on pieni, mutta aarre löytyykin sata metriä 

maanpinnan alapuolelta. 700 vuotta vanha kaivos pitää sisällään 

pitkiä käytäviä, erilaisia saleja, monumentteja, taideteoksia ja jopa 

kolme kappelia.

Erikoista on se, että kaikki on tehty suolasta. Se tuntuu uskomat-

tomalta, kun katselee taidokkaasti tehtyjä veistoksia, pylväitä ja por-

taikkoja. Jopa käytävien lattialaatat ovat suolasta. Keittiön lattiaksi 

ne eivät soveltuisi kovin hyvin!

Myös suolasta tehty krusifiksi jaksoi hämmästyttää. Monesta eri-

laisesta materiaalista tehtyjä krusifikseja ja ristejä olen nähnyt muun 

muassa meripihkasta, mutta en koskaan suolasta. Suolainen Kristus 

oli tuomassa elämään makua.

Suolalla on ollut perinteisesti säilyttävä tehtävä. Ennen vanhaan 

kun jääkaappeja ja pakastimia ei ollut, suola oli niin lihan kuin kalan-

kin säilyttävä mauste läpi vuoden. Syksyllä pyydetyt kalat säilyivät 

puisissa nelikoissa hyvin suolattuina ja kivellä painotettuina kevää-

seen saakka, kunnes jäät olivat lähteneet ja päästiin avovesille jäl-

leen kalastamaan. Hyvin suolattu palviliha säilyi ja säilytti makunsa 

suolan avulla. Suola säilyttää näin tuoreuden.

”Te olette maan suola”, sanoo Jeesus. Miten ihmeessä? Tehtävämme 

on olla Jumalan todistajia maailmassa. Valtakunnan salaisuuden 

suola ei ole peräisin meistä, meidän hyvistä saarnaajan lahjakkuuk-

sista, erinomaisista teoista tai hurskaasta vaelluksesta, vaan siitä, että 

Jumala on hyvä meitä kohtaan. Suola-sanomaa julistava Kristus on 

meidän turvamme ja pelastajamme. Me saamme suolana olemisen 

voiman yksin häneltä.  Mutta silloin onkin pois suoritususkonnol-

lisuus, näyttämisen halu ja kamppailu paremmuudesta. Jäljellä on 

vahva tunne samassa veneessä olemisesta ja yhdessä elämällämme 

sekä sanoillamme Kristuksesta todistamisesta.

Kenen kuuntelijaksi sinä voisit tänään mennä? Kuka tarvitsee 

pientä palvelusta, jonka sinä voit tehdä? Jumalan rakkaus Kristuk-

sessa avartaa sydämemme näkemään suolan paikan maailmassa. 

Suola-Kristus lähettää suolalähettiläiksi meidät maailmaan. Suola-

Kristus on syntisen aarre, siis sinunkin.
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pa lv e l u H a k e M i S T o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

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

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

M Y Y T ä v ä N ä
KIIMINGIN SEURAKUNNASSA 
HAETTAVANA

Kappalaisen virka

Tule kappalaiseksi kasvavaan ja nuorekkaaseen Kiimin-
kiin, jossa on yli 12 000 asukasta. Seurakuntaorgani-
saatiomme on kasvava, papinvirkoja meillä on viisi. 
Viran hinnoitteluryhmä A 01. Työalana on julistustyö. 
Tied. kirkkoherra Pauli Niemelä p. 040-5793246 ja 
valt. pj. Pekka Laukkanen 0400-586481.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut 
hakemukset tulee jättää 17.10.2006 klo 16 mennessä. 
PL 85, 90101 Oulu tai tuomiokapitulin käyntiosoit-
teeseen Ojakatu 1, 90100 Oulu

Virkaa valittu velvoitetaan esittämään rikosrekisteriote 
(rikosrekisterilaki 6 §) ennen valtakirjan antamista.

Diakonian virka

Etsimme yhteistyökykyistä ja oma-aloitteista henkilöä 
työhön 1.1.2007 tai sop. muk. Edellytämme piispain-
kokouksen hyväksymää diakonian virkatutkintoa. 
Seurakunnassa on kaksi muuta diakonian virkaa ja uu-
den viran tehtävä- ja työalue määritellään viranhaltijan 
kanssa. Palkkaus hinnoitteluryhmän A 06 mukainen.

Hakemuksen tulee olla perillä pe 27.10.2006 klo 
15.00 mennessä osoitteella: Kiimingin seurakunnan 
kirkkoneuvosto, PL 5, 90901 KIIMINKI. 
Kuoreen merkintä ”diakonian virka”. 
Tiedustelut p.  040-5793247 / Ulla Junttila, vastaava 
diakoniatyöntekijä 040-8611784  /  Markku Palosaari, 
diakoniapappi.

Valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydenti-
lastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosre-
kisteriote ennen viran vastaanottamista.

pa i k k o J a  av o i N N a

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

Körttiopiskelijoiden seurat to 
21.9. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Ison kirjan ilta to 21.9. ja 28.9. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Peli- ja saunailta ti 26.9. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus.
Aamurukous ke 27.9. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli.
Opiskelijajärjestöt: 

Lutukan raamattupiiri ti 26.9. 
klo 16 Yliopistolla, Tellus-kirj. 
EO:n opiskelijailta ke 27.9. klo 
18.30, Yliopistokatu 7. 
Oulun Rauhan Sanan ilta to 
28.9. klo 19 Koulukatu 10 C.

Miehen Matka
Kalajoen seurakunta ja Pohjanmaan miehet järjestävät per-
jantaina 29.9. Kalajoen hiihtokeskuksessa miehille tarkoi-
tetun tapahtuman Miehen Matka.

Tarkoituksena on ollut järjestää hengellinen tapahtuma 
ilman osallistumiskynnystä. Tilaisuuteen ei ole pukupakkoa, 
vaan jokainen saa tulla paikalle sellaisena, kuin on. Tapah-
tuma ruokailuineen on osallistujille ilmainen. 

Kello 15 on mahdollisuus liikuntaan, vaikkapa sauvakäve-
lyyn Erkki Liikasen seurassa, Olavi Himangan ja kumppa-
neiden laatima pieni suunnistusreitti tai lenkki hiekkasärkille 
Simo Törnvallin ja Antti Haapakosken tahdissa.

Saunan ja ruokailun jälkeen klo 18 alkaa miehen matka 
-teeman käsittely. Puhujavieraiksi on kutsuttu europarla-
mentaarikko Hannu Takkula, emerituspiispa Olavi Rim-
piläinen, eläkkeellä oleva yritysjohtaja Tauno Pihlava sekä 
julistustyöntekijä Heikki Mäki-Pesola. Musiikkia tarjoaa 
viihdetaiteilija Erkki Liikanen. Ilta päättyy vielä yhteiseen 
ehtoollishetkeen hiihtokeskuksessa.

Nuorille aikuisille
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY alkaa pi-
tää nuorten aikuisten iltoja Oulussa perjantaista 29.9. klo 
18 alkaen Heinätorin seurakuntakeskuksessa. Iltoja on syys-
kaudella joka toinen perjantai.

Naistenpäivät 
lapiosalmella 

Naistenpäiviä vietetään Lapiosalmen Eräleirikeskuksessa 
Posiolla 29.9.-1.10. Teemana on Luotu luomaan. 

Päivien aiheeseen johdattelevat toimistonhoitaja Eeva 
Kauppi, kasvatussihteeri Marja Kopperoinen ja lähetys-
työntekijä, eräopas, kanttori Anni Pätsi. Päivien aikana 
tehdään patikkaretki maastoon.

Päivien hinta on omin liinavaattein 75-95 e majoitustasosta 
riippuen. Oulusta järjestetään edestakainen linja-autokul-
jetus (35 e). Tiedustelut Oulun hiippakunnan lähetystoi-
mistoon, p. 535 8521, oulu.sls@mission.fi.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

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

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

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

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

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

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

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

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

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

Tunnelmaa ja tarjoilua

JakeluHäiriöT / JakelukielloT
p. 0207 54 2333 (arkiSiN klo 8-16)

SäHköpoSTi: TilauSpalveluT@koTiMaa.Fi


