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Jumala on tullut kansansa avuksi.  Sivu 14
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muut lehdet

vastarannan Kiiski

h op hop, nukkumaan! Kello on 
jo kohta yhdeksän! Näin meillä 
arki-iltoina.

Me vanhempina pidämme huolen 
siitä, että lapset saavat hyvät unet jo-
ka yö. Riittävän yöunen tärkeyttä ei 
voi koskaan lapsen elämässä koros-
taa liikaa.

Vaan siihenpä se minun viisauteni 
ja päättäväisyyteni loppuukin. Tai 
loppui ainakin vielä muutama aika 
sitten, kunnes huomasin mielenkiin-
toisen asian.

Saatuamme lapset sänkyihinsä ja il-
tasuukkojen jälkeen nukkumaan, löy-
sin itseni illasta toiseen iltasiivouksen 
jälkeen telkkarin äärestä aivottomana 
tuijottamassa ihan mitä vaan. Kaikki 
kelpasivat ja kun vihdoin sain itseni 
raahatuksi ylös sohvalta, kello kävi jo 
seuraavaa päivää.

Näin olin kiireisen ja työntäyteisen 
päivän jälkeen saanut omaa ”laatuai-
kaa” ja samalla pilannut jo seuraavan 
päivän.

Juttelin sitten kerran monessa asi-
assa viisaan ystäväni Ahdin kanssa 
tästä ja hänen ajatuksensa herättivät 
minutkin. Illalla voi itse useimmiten 
valita, koska sänkyyn menee, mutta 
aamulla on lähes aina pakko herätä 
aikaisin tiettyyn aikaan.

Hei, eikös asia olekin yksinker-
tainen!

Jos ja kun illalla menee aikaisin 
nukkumaan, niin voi sitten aamulla 
kiireettömästi lukea päivän lehdet tai 
katsoa vaikka uutiset telkkarista.

Toisaalta jos vielä nukuttaa tai muu-
ten vaan on kivaa olla sängyssä, niin 
senkin voi tehdä. Silti ehtii laittaa lapset 
kouluun ja itse lähteä mihin askareisiin 
itse kukin sitten lähteekään.

Ja vähän niin kuin TV-shopissa: eikä 
tässä vielä kaikki...  Näin löytyy myös 
kiireessä hukassa ollut aika kirjojen lu-
kemiseen, päivän asioiden läpikäymi-
seen ja seuraavan päivän suunnitteluun 
itselle omassa mielessä ja mutta myös 
petikumppanin kanssa.

Vaimoni on aina ollut minua vii-
saampi. Tässäkin asiassa hän on aina 
osannut asettaa asiat tärkeysjärjestyk-
seen. Ennen hän oli huonoimmassa 
tapauksessa ehtinyt nukkua jo kolme 
tuntia, kun meikäläinen hiippaili pime-
ässä omalle puolelle parisänkyä.

Eipä siinä sitten paljoakaan muu-
ta, kuin varovainen pusu ja pää tyy-
nyyn.

Mikä riemu ja yhteinen ilo on men-
nä yhtä aikaa sänkyyn. Ehtii porista 
ja tehdä monia asioita ennen kuin 
valot sammutetaan ja hyvät yöt toi-
votetaan.

Ja aamulla virkeänä kiireettömästi 
voi jatkaa siitä mihin illalla jäätiin.

Ystävät hyvät ihan täydestä sydä-
mestäni: suosittelen!

Kyösti Salmijärvi, laulava kasvattaja

Merja Laaksamo kirjoittaa Crux-lehdessä 
4/2007, että seurakuntarakenteiden muu-
toksiin kannattaa suhtautua ennakkoluu-
lottomasti.

– Moni seurakunnan työntekijä puurtaa yk-
sin työssään, kollegoja ei syrjäseuduilla vilise. 
Useamman pienen seurakunnan yhteenliitty-
minen antaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 
työn suunnitteluun yhdessä. Virkistysmahdol-
lisuudetkin kasvavat, kun koolla on useampia 
saman alan ihmisiä.

Taustalla vaanii pelko työpaikkojen vähe-
nemisestä. Yhdistymisillä tavoitellaan useim-
miten säästöjä, ja joskus yhdistyneessä seura-
kunnassa tullaan toimeen entistä pienemmällä 
määrällä työntekijöitä. Silloin on järkevästi 
katsottava, mikä määrä on seurakunnan toi-
minnan kannalta tarpeellinen. Sekään ei ole 
tarkoituksenmukaista, että yksi työntekijä 
tekee viiden henkilön työt. Priorisointia jou-
dutaan opettelemaan, kun työskentelyalueena 
on yhden surakunnan sijasta vaikkapa viiden 
seurakunnan kokoinen alue.

Kokemuksia yhdistymisprosesseista alkaa 
olla. Niitä on hyödyllistä kuunnella ja ottaa 
niistä opikseen. Muutoksen tuulet voivat rai-
kastaa seisonutta ilmaa.

Sanansaattajan pääkirjoituksessa 20.9. Hannu 
Kippola väittää, että kirkko on nostanut teo-
logian tieteenä liian korkealle jalustalle.

– Jo vuosikymmeniä vanha on sanonta, joka 
kertoo jotakin karua siitä prosessista, jonka läpi 
teologian opiskelijat ovat joutuneet käymään, 
ja joutunevat yhä: ”Aloitti Hengessä, lopetti 
Helsingissä”. Mitä kaikkea sanonta on pitänyt-
kään sisällään? Kyse ei ole pelkästään tieteen ja 
uskon välisestä jännitteestä. Suomen teologinen 
instituuttikin käyttää tieteellisiä menetelmiä 
opetuksessaan ja tutkimuksessaan, mutta il-
meisesti sen suhtautuminen Raamattuun on 
vähemmän ennakkoluuloinen ja vähemmän 
perinteistä ja luterilaista uskonkäsitystä vastaan 
värittynyt kuin yliopiston teologisessa tiede-
kunnassa. Joskus tiedekunnasta on saattanut 
jäädä käsitys, että se pitää kunnia-asianaan 
romuttaa Raamatusta kaiken jumalallisen. 
Heti perään on sanottava, että yliopistokaan ei 
ole yhdestä puusta veistetty vaan tiedekunnan 
sisällä ja sen eri osastoilla vallinnee laaja kirjo 
käsityksiä suhtautumisessa Raamattuun.

– Ei ole järin kunnioitettavaa maamme val-
takirkolle, jos se vuosi vuoden jälkeen vaivau-
tuneena vaikenee yliopistoteologian ja kirkon 
välisestä jännitteestä ja suostuu siihen selityk-
seen, että kyse on niin sanotun tieteellisen se-
litysmallin ja uskon välisestä ristiriidasta.

aatoksia

Kuin rahaa 
panis pankkiin...
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Surua ilman aikaa ja paikkaa
Jos kaikki muu elämässämme digitalisoituu-
kin, luulisi surun kokemisen säilyttävän ikui-
sesti entiset muotonsa.

Näin ei näytä olevan. Nyt Internetin väli-
tyksellä voi jopa julkisesti surra tarkoitukseen 
suunnitelluilla sivustoilla.

Eri kulttuureilla on aina ollut omat suremis-
rituaalinsa. Niiden avulla pahaa oloa ja me-
netyksen tuskaa on käsitelty kollektiivisesti ja 
ennalta tunnettujen sääntöjen mukaan.

Useille sururituaaleille on ollut luonteen-
omaista se, että niitä on harjoitettu kauan ja 
näkyvästi suurella joukolla.

Meidän kulttuurissamme tilanne on toisen-
lainen. Suremiselle ei välttämättä jää riittäväs-
ti aikaa. Sureminen ei saa myöskään näkyä lii-
an voimakkaasti ulospäin, jottei kukaan kiu-
saantuisi. Ehkä taustalla on virheellinen aja-

tus, että sureminen on heikkouden osoitus.
Jotkut välttävät surun käsittelemistä esi-

merkiksi päihteillä. Toiset taas ovat yksinäisiä 
eivätkä voi surra kenenkään kanssa.

Osa saa helpotuksen osallistumalla suru-
ryhmiin, mutta joillekin sopii parhaiten sure-
minen julkisesti ilman aikaa ja paikkaa. Tek-
nologia näyttäisi tekevän tämänkin mahdol-
liseksi.

Internetissä on muutamia sivustoja, joiden 
kautta käyttäjät muistelevat kuolleita. Surun 
kokemukseen voi osallistua missä ja milloin 
tahansa.

Nähtäväksi jää, yleistyykö sähköinen sure-
minen ja kuinka se vaikuttaa kulttuuriimme.

Muuttuuko sureminen sen myötä hyväksy-
tymmäksi myös arjessa ja toisten ihmisten lä-
heisyydessä? Helpottaako se oloa samalla ta-

valla kuin ihmisten kanssa keskusteleminen ja 
yhdessäolo? Voiko sähköisen tietoverkon vä-
lityksellä ylipäätään aidosti surra?

Oikeita suremisen muotoja ei kannata men-
nä neuvomaan toisille. Jos läheisen muistele-
minen verkkosivustolla helpottaa jonkun ko-
kemaa menetyksen tuskaa, lienee väline tä-
hän tarkoitukseen sopiva.

Valitettavasti kaikki Internetin hyödylliset 
käyttötavat ovat ennen pitkää saaneet rin-
nalleen myös ilkeät sabotaasin muodot. Lie-
nee turha toivoa, että surun sähköinen ilmai-
seminen välttyisi verkkoterrorismilta ja kiu-
santeolta.

Suru on saanut uuden digitaalisen muo-
don, mutta niin saa jossain vaiheessa myös 
vainajien muiston häpäiseminen.
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S uomessa eletään jälleen työ-
markkinavääntöjen syksyä. 
Suurimman huomion tie-
dotusvälineissä on saanut 

naisvaltaisen hoitoalan työntekijä-
liittojen Superin ja Tehyn odotetut 
ja vaaliaseenakin käytetyt palkan-
korotukset. Kirkon ala ei jää kauas 
hoitoalojen 12 prosentin palkan-
korotusvaateesta 2,5 vuodessa, sillä 
työntekijöitä edustavat kolme neu-
vottelutahoa vaativat alan palkkoi-
hin 10 prosentin korotusta samai-
sessa vuosimäärässä. 

Niin työnantajapuolta edustavan 
Kirkon työmarkkinalaitoksen (KiT) 
kuin työntekijäpuolta edustavien 
Kirkon alojen ammattijärjestön 
(SVTL), Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestön (JUKO) sekä 
Kirkon unionin tavoitteena on saada 
neuvottelut päätökseen syyskuun 
loppuun mennessä. Kirkon alan 
työsopimus koskee reilua 21 000 
työntekijää.

Alkavaan sopimuskauteen sisältyy 
myös monta vuotta hiotun uuden 
palkkajärjestelmän käyttöönotto. 
Uuden järjestelmän myötä viran- ja 
tehtävänhaltijan tilipussi koostuu 
tehtäväkohtaisesta palkanosasta, 
vuosisidonnaisesta palkanosasta 
ja harkinnanvaraisesta palkan-
osasta. Uudistus ei koske kuiten-
kaan esimerkiksi kirkkoherrojen 
palkkausta. Se, milloin tarkalleen 
uusi palkkausjärjestelmä saadaan 
käyttöön on vielä auki. 

tulospalkkaus tulee, 
ajankohta vielä auki

Uudessa järjestelmässä pohjapalkka 
on määritelty vaativuutta määritte-
levän tehtäväkuvauksen avulla, jon-
ka tekemiseen osallistuvat työnteki-
jä ja työnantaja. Vuosisidonnainen 
palkanosa määräytyy sen ajan mu-
kaan, jonka on tehtävää hoitanut.  
Neljästä vuodesta saa 3 prosentin 
lisän palkkaan, ja 13 vuoden työ-
putken jälkeen pohjapalkan pääl-
le saa jo 18 prosenttia. 

Harkinnanvarainen palkanosa 
puolestaan on tulospalkkausta, 
jossa huomioidaan ammatinhal-
linta, työn tuloksellisuus ja laatu 
sekä toimintaympäristön hallinta. 
Harkinnanvarainen palkanosa on 

K i r K o N  a L a  m u K a N a  Pa L K K ata i S t e L u S S a

Kymmenen prosenttia 
on vasta alku

suuruudeltaan enintään 10 pro-
senttia tehtävän vaativuusryhmän 
vähimmäispalkasta. 

Työnantajapuoli on ilmoittanut 
tavoitteekseen neuvotteluissa pai-
nottaa juuri työn tuloksellisuutta 
sekä toiminnallisen ja hallinnollisen 
joustavuuden edistämistä. Työnte-
kijäjärjestöt puolestaan esittävät 
usean vuoden mittaista palkkaoh-
jelmaa, jolla vahvistettaisiin uuden 
palkkausjärjestelmän toimeenpanoa 
ja korjattaisiin kirkon palkkojen 
jälkeenjääneisyyttä. 

Kirkon ala palkkakuopassa 
kuntiin verrattuna

Kirkon alojen ammattijärjestön 
(SVTL) toiminnanjohtaja Ritva 
Rasila pitää kymmenen prosentin 
korotusvaadetta realistisena. 

voiko pappi 
mennä lakkoon?

– Kertaakaan liki kahdentuhannen vuoden aikana ei ole tie-
tääkseni käynyt niin, toteaa muun muassa pappeja edusta-
van Akavan kirkolliset ammattiliitot (AKI) toiminnanjoh-
taja, teologian tohtori Esko Jossas. 

Lakisääteinen lakko-oikeus koskee myös pappeja, mutta 
rajattuna.  – Lakkoilu on rajattu hallinnollisiin tehtäviin, 
suunnitteluun ja väestörekisterin ylläpitoon. Hengelliset 
tehtävät on toimitettava lakonkin aikana.  

Pappisliiton toiminnassa useita vuosikymmeniä mukana 
ollut Jossas suhtautuu rauhallisesti mahdollisuuteen heiluttaa 
lakkokorttia sopimuspöydässä. – Meidän väki ei ole kauhean 
lakkoinnokasta. 80-luvulla oltiin lähimpänä lakkoa, mutta 
silloin ei kiistelty palkoista, vaan kyse oli lähinnä seurakun-
tapastorien työajoista. 

Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alojen ammattijärjestö 
(entinen Seurakuntien Viran- ja toimenhaltijain liitto) SVTL 
r.y. sekä Kirkon alan unioni ry. Työnantajien puolella on 
vain yksi taho: Kirkon työmarkkinalaitos KiT.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Neuvottelee Suomen kirkon pappisliiton, Suomen Kant-
tori-urkuriliiton ja Diakoniatyöntekijöiden liiton puolesta. 
Keskusjärjestö on Akava. Suomen kirkon pappisliitto ja 
Suomen Kanttori-urkuriliiton kattojärjestö ovat perusta-
neet vuonna 2005 lisäksi yhteisen Akavan kirkolliset alat 
ammattiliiton AKIn.

Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

Suurin henkilöstöjärjestö luterilaisen kirkon piirissä: jäse-
niä ovat muun muassa nuorisotyöntekijät, lastenohjaajat, 
lähetyssihteerit, kirkonpalvelijat ja toimistohenkilökunta. 
Jäseniä järjestöllä on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon piiristä sekä kristillisistä järjestöistä. Se on mukana 
sopimusneuvotteluissa kaikilla kolmella sektorilla. Keskus-
järjestö on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Kirkon alan unioni ry

Kirkon alan unioni ry:n muodostavat Kirkon Ammatti-
liitto ry (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 
ry:n jäsenliitto) sekä Julkisten- ja hyvinvointipalvelujen 
liitto JHL ry. Jäsenkuntaan kuuluvat muun muassa toi-
mistohenkilökunta sekä hautausmaatyöntekijät. Samojen 
ammattikuntien väkeä kuuluu paljon myös liitoista suu-
rimpaan, SVTL:ään.

Kirkollisten 
ammattiliittojen 

sekamelska

Kasvaneet verotulot 
halutaan työntekijöille

Ritva Rasila muistuttaa, että palk-
kaero kirkollisen ja kunnallisen alan 
välillä kasvaa lisää, mikäli kunta-
puolen vaatimukset menevät läpi. 
Viisi vuotta kestävästä palkkaoh-
jelmasta haetaan kestävää ratkai-
sua tähän ongelmaan.

Useammalle vuodelle sijoittu-
via palkankorotuksia työntekijät 
perustelevat palkkakuopan lisäksi 
seurakuntien kasvaneilla vero-
tuloilla.  

Vatasen mukaan seurakuntien 
maksukykyisyys ”ei ole huono”, 
mutta riippuu aina työnantajasta, 
mihin rahat suunnataan. – Verotu-
lot ovat olleet hyvät, ja suuntauksen 
ennustetaan jatkuvan. Seurakuntien 
tulisi priorisoida työntekijänsä, suu-
rinta työntekijäjärjestöä edustava 
Rasila summaa. 

Pappis- ja Kanttori-urkuriliitto-
ja edustava neuvottelija, Akavan 
kirkolliset ammattiliitot -järjes-
tön (AKI) toiminnanjohtaja Esko 
Jossas ei halunnut tässä vaiheessa 
kommentoida neuvotteluja.  

eLSi huttuNeN

Kirkon alan työntekijät haluavat ylös palkkakuopasta. vastaavasta 
työstä maksetaan seurakunnissa vähemmän kuin kuntasektorilla.

– Julkisen sektorin korotukset ovat 
nyt tällä tasolla. Korotusta puolus-
taa myös se, että luterilaisen kir-
kon työntekijät ovat olleet palkka-
kuopassa jo liki kymmenen vuotta. 
Vastaavista tehtävistä esimerkiksi 
kuntasektorilla maksetaan parem-
paa palkkaa. 

Myös Kirkon alan unionia neu-
votteluissa edustava työmarkkina-
asiamies Esko Vatanen toteaa, että 
vielä tässä vaiheessa neuvottelujen 
onnistuminen näyttää realistiselta. 
– Euromääristä ei kuitenkaan vie-
lä ole käyty neuvotteluita. Tähän 
mennessä on käsitelty lähinnä so-
pimustekstejä, ja rahasta keskustelu 
jää viime hetkille.

Periaatteessa neuvottelut voivat 
siis vielä kariutua, sillä varsinainen 
vääntö ei ole vielä edes alkanut. 
Vääntöä on ilmassa muutenkin, sillä 
Kirkon alan unioni ei viime vuoden 
lopulla hyväksynyt uutta palkka-
järjestelmäsopimusta. Käynnissä 
oleviin työsopimusneuvotteluissa 
he liittyivät työntekijöiden yhtei-
seen rintamaan, mutta unionilla 
on myös omia tavoitteita. 

– Aiomme esittää palkkajär-
jestelmäsopimukseen muutamia 
oikeutettuja muutoksia, Esko Va-
tanen linjaa. 

Oltiinpa yksityiskohdista mitä 
mieltä tahansa, niin Rasila kuin 
Vatanen allekirjoittavat uudistuk-
sen tarpeen. – Palkkajärjestelmä 
tuo mukaan kannustavia instru-
mentteja, joilla esimies voi palkita 
alaisensa hyvästä työstä. Samalla se 
antaa mahdollisuuden tarkastella 
omaa johtamista, Rasila perustelee. 
– Pyrimme mahdollisimman hyvään 
järjestelmään, mutta tarkastuk-
sia joudutaan varmasti tekemään 
myöhemmin, toteaa puolestaan 
Esko Vatanen.

aNtoNio Jim
eNez aLoNSo
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Oulun tuomiokirkossa su 
23.9. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Raimo Paaso. Kolehti raama-
tunkäännöstyöhön ja kristilli-
seen tv- ja radiotyöhön islami-
laisissa maissa Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kautta. 
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 23.9. klo 12 messu.

Karjasillan kirkossa su 23.9. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Liisa Karku-
lehto ja Anu Kontio, kanttorina 
Riitta Piippo. Messun jälkeen 
70-vuotiaiden juhla. Kolehti 
raamatunkäännöstyöhön ja 
kristilliseen tv- ja radiotyöhön 
islamilaisissa maissa Suomen 
Ev.lut.Kansanlähetyksen kaut-
ta. Messun jälkeen mahdolli-
suus henkilökohtaiseen keskus-
teluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 23.9. klo 
10 messu, toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Lauri Kotila, kanttori-
na Hanna Savela. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 23.9. klo 10 
messu, liturgia Tarja Korpela, 
saarna Juuso Forsberg, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
raamatunkäännöstyöhön ja 
kristilliseen tv- ja radiotyöhön 
islamilaisissa maissa, Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetykselle. Tarja 
Korpelan läksiäiset. Radiointi 
Radio Dei.
Su 23.9. klo 18 iltamessu, toi-
mittaa Stiven Naatus, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Hanna-Mari Kataja. Kolehti 
oman seurakunnan nimikko-
lähettityölle Suomen Lähetys-
seuran kautta.
Ke 26.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti oman seurakunnan 
nimikkolähettityölle Kansanlä-
hetyksen kautta.

Oulujoen kirkossa su 23.9. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Ylikiimingin kirkossa su 23.9. 
klo 10 messu, toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 23.9. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Hintan seurakuntatalossa su 
23.9. klo 12, sanajumalanpal-
velus, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
60-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla.

Pyhän Andreaan kirkossa su 
23.9. klo 12 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
23.9. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Lauri Kotila, 
kanttorina Hanna Savela. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 23.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Esa Nevala, kantto-
rina Else Piilonen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
 

Pyhän Tuomaan kirkossa su 
23.9. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pateniemen kirkossa su 23.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Anna-Emilia Jaak-
kola. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 23.9. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 23.9. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Hanna-
Mari Kataja. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.

hartauselämä
Aamurukous ke 26.9. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaus to 20.9. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Pastori An-
na-Mari Heikkinen, kanttori 
Raimo Paaso.
Hartaus to 20.9. ja 27.9. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 66. 
Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 21.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 22.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 22.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 23.9. 
klo 17, Keskustan seurakunta-
talo. Raamattuopetus Vesa Salo 
Raahesta, yhteinen esirukous 
sekä henkilökohtaista rukous-
palvelua sairaiden ym. apua 
tarvitsevien puolesta. Lauletaan 
yhdessä ylistyslauluja.
Päiväseurat ke 26.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miestenpiiri ke 26.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 20.9.  ja 27.9. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Ompeluseurat to 20.9. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Aamurukous ke 26.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
To 20.9. ja 27.9. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 

To 20.9. ja 27.9. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ti 25.9. klo 12, Kastellin kirk-
ko.
To 27.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 26.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Käymme 
läpi Ilmestyskirjaa.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 20.9. klo 19, Kastellin 
kirkko. Juhani Liukkonen ja 
Matti Määttä.
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 21.9. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 21.9. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
To 27.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen Puoliväli-
kankaan alueen ompeluseurat 
pe 21.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat pe 
21.9. klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.9. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Raamattupiirit:
Ti 25.9. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 26.9. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
To 20.9. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 20.9. 
ja 27.9. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.9. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.9. klo 19, Myllyojan 
seurakuntatalo. Pekka Kinnu-
nen ja Heimo Kuha.

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Runomatinea su 23.9. klo 15, 
Lääninhallituksen juhlahuo-
neisto. Ks. erillinen ilmoitus.
Virsilauluilta ti 25.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toivevirsiä.

karjasillan seurakunta

Kirjatorstai to 20.9. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Kirjoina Riikka 
Pulkkinen: Raja ja Riikka Pelo: 
Taivaankantaja.
Pianokonsertti pe 21.9. klo 19, 
Karjasillan kirkko, seurakun-
tasali. Natalia Murzina, piano. 
Ohjelmassa Bachin, Beethove-
nin, Rahmaninoffin, Skrjabin ja 
Prokofjeffin musiikkia. Vapaa 
pääsy.
Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro ma 24.9. klo 18.30, Kar-
jasillan kirkko. 
Syyslauluja kynttilän valossa 
ke 26.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Mukana kappalainen 
Vesa Pöyhtäri, kanttori Ilk-
ka Järviö, diakoniatyöntekijä 
Heidi Karvonen, mieskuoro 
TervasCanto. 

Diakonia
Ystäväilta to 20.9. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 24.9. klo 13, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. Päiväkahvit ja keskustelua 
aiheesta, mikä ohjaa käyttäyty-
mistämme.
Ystävän kamari ti 25.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke 26.9. klo 13, Kau-
kovainion kappeli, ystävän-
kammari. Vertaistukiryhmä 
koostuu samassa elämäntilan-
teessa olevista omaishoitajista. 
Sen tarkoitus on tukea, virkistää 
ja auttaa jaksamaan pitkäai-
kaisessa hoitosuhteessa olevia 
omaishoitajia. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 24.9. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakoniapiiri ke 26.9. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Raamattupiiri to 20.9. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien aamukahvi ti 25.9. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Vieraana kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki.
Juttutupa ti 25.9. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Ulkoilun 
merkeissä.
Työttömien ateria ti 25.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 
25.9. klo 17, Rajakylän seura-
kuntakoti. Suunnittelemme uu-
sia käsityöideoita lähimmäisten 
auttamiseksi.

Diakoniapiiri to 20.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 26.9. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 
Vapaaehtoistyön peruskurssi 
la 6.10. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kaipaatko tekemistä 
syksyn tullessa? Monenlaisia 
osaajia tarvitaan seurakunnassa 
- lähimmäisiä, kerhonohjaajia, 
leiriavustajia ja muita tekijöitä. 
Kurssi toteutetaan viikonloppu- 
ja iltakurssina. Ilmoittaudu roh-
keasti mukaan 26.9. mennessä 
p. (08) 3161 340.
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ke 26.9. klo 18, Myllyo-
ajn seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri, to 
27.9. klo 12. Kaskella, Mikko-
lantie 41.

Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 21.9. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 24.9. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 25.9. klo 13, 
Diakoniakeskus.
KUULOVAMMAISET
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 26.9. klo 12, Diako-
niakeskus. 
Sosiaaliturva tutuksi -semi-
naari pe 21.9. klo 9–13, Keskus-
tan seurakuntatalo. Esitellään 
tulevien seminaarien aiheita. 
Kahvi 2 e ja ruoka 6,50 e.
Aabrahamin poppoo ti 25.9. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. 
Kirjoitustulkkaus.
NÄKÖVAMMAISET

Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 27.9. klo 13, 
Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 27.9. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 26.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 25.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Kanttori Ilkka Järviö 
laulattaa.

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiiri ma 
24.9. klo 18.30, Oulujoen kirk-
ko, sakasti. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Lastentapahtuma Rotuaarin 
lavalla su 30.9. klo 13–15. Lam-
masheijastimia, kasvissosekeit-
toa, Nuorisopuhallinorkesteri 
II, non stop -pyhäkoulu, pelejä 
ja leikkejä, mm. jättikokoinen 
muistipeli, arvontaa.
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 23.9. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Päiväkerho ma 24.9. ja to 27.9. 
klo 13, Heinätorin seurakunta-
talo. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen Outi Metsikkö, p. 050 
521 3380.



5nro 30 • 20.9.2007 •rauhan tervehdys 

Perhekerhot: 
Ke 26.9. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 27.9. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Ip-pyhäkoulu to 20.9. ja 27.9. 
klo 14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Pyhäkoulu su 23.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Pyhäkoulu juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
Pyhäkoulu su 23.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Olkkari ma 24.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli.
Perhekerhot:
Ma 24.9. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ti 25.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 26.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 26.9. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. Aiheena Mikkelin-
päivä.
Ke 26.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 26.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 26.9. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsiperheille. Aloitam-
me hartaudella kirkkosalissa. 
Leikimme, laulamme, askar-
telemme ja vietämme aikaa 
yhdessä.

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut: 
Su 23.9. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 23.9. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 23.9. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Su 23.9. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerho:
Ti 25.9. klo 9.30 Niittyaron 
seurakuntakoti.
Ke 26.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti, Toppilan 
monipalvelutalo, Pateniemen 
kirkko, Pyhän Tuomaan kirkko 
ja Rajakylän seurakuntakoti. 
To 27.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 26.9. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 26.9. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti, Sanginsuun 
seurakuntakoti, Saarelan seu-
rakuntakoti, Huonesuon seura
kuntakoti,väliaikaistilat, Myl-
lyojan seurakuntatalo ja Heikki-
länkankaan seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 27.9. klo 10, 
Vanha Pappila. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti 
kokoontuvat kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret

Nuortenilta ÜberÖberg ke 
26.9. klo 18, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää 
eri näkökulmista. Tervetuloa 
tuomaan oma mielipiteesi 
yhteiseen jakoon. Illan aikana 
tarjolla pientä evästä ja evästä. 
Tällä kertaa aiheena on elämä.

karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 20.9. ja 27.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Leppoisaa yhdessäoloa, pelai-
lua ja sanaakin tarjolla pienen 
purtavan kera!
Café Kastell -nuorten yökah-
vila pe 21.9. klo 19, Kastellin 
kirkko. Pelailua ja yhdessä 
oleilua sekä naposteltavaa!
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
25.9. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, musi-
sointia ja oleilua. 
Nuortenilta ke 26.9. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Nuorten 
ilta. Yhdessäoloa ja pelailua. 

tuiran seurakunta

Wanhat to 20.9. klo 17, Koske-
lan seurakuntakoti. Isoskoulu-
tus meni! Älä lannistu. Isostoi-
minnankin jälkeen sinulle on 
säännöllistä toimintaa, nimellä 
Wanhat. Siellä pohdimme eri-
laisia juttuja kahvi/teekupposen 
ääressä. Lisäksi avustamme 
isosleireillä, nuorten illoissa, 
yms. Tule mukaan!
Isoskoulutus II ke 26.9. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena Kuka minä olen? 
Nuortenilta ke 26.9. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musii-
kista, pelihetkistä ja hyvästä 
seurasta!

OulujOen seurakunta

Nuortenilta ke 26.9. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululaisille ja jo konfirmoi-
duille nuorille. Teemallista oh-
jelmaa, hartautta ja yhdessäoloa 
yhteisten aiheiden äärellä. Ilta 
jatkuu klo 21 saakka avointen 
ovien merkeissä. 

Nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Peli- ja saunailta ke 26.9. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Oma pyyhe mukaan. 
Nuotion äärellä iltapala ja 
päätöshartaus.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 20.9. klo 19, Körttikodilla 
Luokotie 5 a 5. 
OPKOn tuomas-ilta to 20.9. ja 
27.9. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Uusheräyksen ilta to 20.9. klo 
19, Koulukatu 41. Jorma Räisä-
nen: Lahjana kaste.
OPKOn ilta la 22.9. klo 19, 
Öbergin talo. Oliko elämää 
Lutherin jälkeen? Johan Helk-
kula.
Lutukan raamattupiiri ma 
24.9. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. luonnontieteen 
opiskelijoille.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 24.9. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Petteri 
Tuulos: Simson. 
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 26.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kristityn 
vastuu, Harri Joensuu.
Rauhan Sanan ilta to 27.9. klo 
19, Koulukatu 10 C. Jukka Ma-
linen, Mitä minulle merkitsee 
olla kristitty.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 24.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kahvit.
Seurakuntakerho ke 26.9. klo 
13, Domus Botnica kerhohuo-
ne. Kahvit.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 27.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kahvit.
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 27.9. klo 13, Hautajaishuo-
neisto. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 24.9. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ma 24.9. klo 13.30, Caritas-Koti, 
juhlasali. 

To 27.9. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 27.9. klo 13, Kastellin kirkko. 
Mukana pastori Esa Nevala.
Karjasillan eläkeläisten kerho 
to 27.9. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. Tule tapaamaan mui-
ta eläkeläisiä. Tutustutaan, 
hiljennytään sanan äärellä, 
keskustellaan, lauletaan ja juo-
daan kahvit. 

tuiran seurakunta

Seurakuntakerhot: 
Ti 25.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
Ti 25.9. klo 14, Kangastien 
Palvelukeskus. Hartaudellista 
ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
To 27.9. klo 13.30, Palokan 
Palvelukeskus.
Senioreiden laulupiiri ke 26.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Hartaus, 
yhteislaulua ja kahvittelua.
Seurakuntapiiri to 27.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vierailemme asukastuvalla, 
Maahisentie 2 i b-rappu. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 24.9. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Seurakuntapiirin vierailu Huo-
nesuolle. Linja-auto lähtee 
Myllyojan seurakuntatalon pi-
halta klo 9.40. ja paluukuljetus 
takaisin klo 11.30. Torstaina 
27.9. ei ole kerhoa.
Ma 24.9. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ma 24.9. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 24.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 27.9. klo 14, Hoikantien pal-
velutalo, Hoikantie 21-23. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
24.9. klo 19, Huonesuon seura
kuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 25.9. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Veteraanijuhla su 23.9. klo 
10–13, Kiimingin kirkko ja seu-
rakuntasali. Lähtö Ylikiimingin 
seurakuntatalolta klo 9.

Leirit ja retket
Ruskaretki Vuontispirtille 
20.–24.9. Hinta täysihoitoineen 
ja matkoineen hotellissa (2hh) 
250 e ja (1hh) 300 e. Lapset 
puoleen hintaan lisävuoteella. 
Tiedustelut diakonityöntekijä 
Mirva Kuikalta p. 040 5747 091. 
Ilm. p. 3161 340 ark. klo 9-15.
H i l j a i s u u d e n  r e t r i i t t i 
omaishoitajille 16.–18.10., 
Rokuan leirikeskus. Teemana 
Tulkaa te yksinäisyyteen, au-
tioon paikkaan, ja levähtäkää 
vähän. Ohjaajat Ulla Säilä p. 040 
574 7 129 ja Asta Leinonen p. 
040 5747 157 vastaavat tiedus-
teluihin. Hinta 41 e. Ilm. viim. 
30.9. (08) 316 1340.
Maata Näkyvissä -festarit 
Turussa 16.–18.11. Hinta ev.-
lut. seurakuntien jäsenille 65 e, 
muille 95e, sis. kuljetus, majoi-
tus, festaripaketti, yksi lämmin 
ateria päivässä, vakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilm. www.oulunseurakunnat,fi/
tapahtumakalenteri. Lisätietoja 
p. 050 433 4102 tai p. 040 5747 
069. Festaritarjonnasta tsekkaa 
www.maatanakyvissa.net.

Kuorot ja  
yhdistykset
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

muut menot
Liikuntavammaisten kerho 
pe 21.9. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Mukana 
pastori Lauri Kotila ja diakonia-
työntekijät Sirpa Kemppainen 
ja Anna-Maija Sälkiö.
Pyöräretki kirkolta kirkolle la 
22.9. klo 10–16. Lähtö Oulun 
tuomiokirkolta klo 10. Saavum-
me Karjasillan kirkolle klo 11, 
jossa syömme lounaan (5 e). 
Lähtö Hintan seurakuntata-

lolle klo 12.45, josta lähdemme 
Tuiran kirkolle klo 14.15. Kahvi 
(2 e). Ilm. viim. 20.9. www.
oulunseurakunnat.fi tai Ulla 
Mäkiselle p. 040 5065 511. Ota 
kypärä mukaan! 
Tuomasmessu la 22.9. klo 
18–21, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Katariina Pitkänen 
ja saarnaa Matti Laurila. Esi-
laulajina Tuomasmessulaula-
jat Miia Luomalan johdolla. 
Sudanilaisten musiikkiryhmä 
tuo messuun afrikkalaista väriä.
Kolehti kerätään SLS:lle.
Fransupiiri ma 24.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
Naistenilta ma 24.9. klo 18, 
Öbergin talo, alakerran ryhmä-
tila. Yhdessäoloa, keskustelua ja 
iltatahartaus sekä mahdollisuus 
saunomiseen. 
Aikuisrippikouluryhmä Kar-
jasillan kirkolla ma 24.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ryhmä 
kokoontuu  maanantaisin. 
Älä emmi, vaan ilmoittaudu 
mukaan puh. (08) 5313 200. 
Lisätietoja pastori Juha Vähä-
kankaalta, 040 5747 158. 
Miestenpiiri ti 25.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 26.9. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Mikkelin markkinat la 29.9. 
klo 10–13, Kaukovainion kap-
peli. Myytävänä syksyn sa-
toa ja lohisoppaa (saa ostaa 
myös mukaan omaan astiaan). 

Lahjoituksia otetaan vastaan 
(leivonnaiset, perunat, marjat, 
hillot, mehut ym.) 28.9. klo 10 
alk. sekä 29.9. klo 8-9.30.
PARISUHDE
Työkaluja kahden kulttuurin 
parisuhteen hyvinvointiin pe 
19.10. klo 14–16, Pääkirjaston 
Pakkalan sali. Kaikille asiasta 
kiinnostuneille, myös työssään 
monikulttuurisia perheitä ta-
paaville. Luennoitsija Helka 
Silventoinen Monikulttuurinen 
perhe -projektista Helsingistä. 
Vapaa pääsy. Ilm. viim. 12.10.  
www.oulunseurakunnat.fi/
virtaa.
Rikasta rakkautta -juhlailta 
kahden kulttuurin pareille 
pe 19.10. klo 18, Raatin nuo-
risotalo. Juhla on suunnattu 
erityisesti pareille, joissa toinen 
puolisoista on suomalainen. 
Musiikkia, puhetta eri kulttuu-
rien rinnakkainelosta. Ruoka-
tarjoilu. Vapaa pääsy, ilm. viim. 
12.10. www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 23.9. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.9. klo 17, 
Kaukovainion kappelissa.

Varhaisnuorten kerhot

Pyhän Andreaan kirkko 
Puuhakerho 1–6-luokkalaiset tytöt ja pojat  
torstaisin klo 17–18.  
Kokkikerho 3–6-luokkalaiset tytöt ja pojat  
keskiviikkoisin klo 17–18.30. 

Lintulammen koulu, liikuntasali 
Liikuntakerho 1–6-luokkalaiset, torstaisin  
klo 18.30–19.30.

Maikkulan kappeli
Puuhakerho 1–6-luokkalaiset, maanantaisin  
klo 18–19.

Kaukovainion kappeli
Puuhakerho 1-6-luokkalaiset tiistaisin klo 17–18.

Kastellin kirkon pappila tai kirkon kellari
Kokki/askartelukerho 1–6-luokkalaiset torstaisin 
klo 17–18.30. Kerho kokoontuu Kastellin kirkon 
pappilassa: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja mui-
na kertoina Kastellin kirkon alakerrassa. 

Kastellin kirkon kellari
Oloilta 11–13-vuotiaat maanantaisin  klo 17.45–19. 
7-luokkalaisten illat keskiviikkona 17.10. ja 21.11. 
klo 18–19.30.

Kuivasjärven seurakuntakoti
Puuhakerho 1–3-luokkalaiset maanantaisin  
klo 18–19.
Varhaisnuorten raamattupiiri torstaisin 20.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.  
klo 17.30–20.

Pateniemen kirkko (vanhan puolen kerhohuoneessa)
Puuhakerho 2–4-luokkalaiset tytöt tiistaisin  
klo 18–19. 
Kristallikerho, raamattupainoitteinen draama-
kerho 7–12-luokkalaiset torstaisin klo 17–18.30. 

Pyhän Tuomaan kirkko
Puuhakerho 1–3-luokkalaiset torstaisin  
klo 17–18. 

Koskelan seurakuntakoti
Perjantaivölläys 4–6-luokkalaiset perjantaisin  
klo 18–19. 

Hintan seurakuntatalo
Kellarikööki-kokkikerho maanantaisin  
klo 18–19.30. 

Hintan seurakuntatalo
Poikien liikuntakerho 2–4-luokkalaiset tiistaisin 
klo 17–18. 

Myllyojan seurakuntatalo
Tyttö- ja poikakerho 1–3-luokkalaiset tiistaisin 
klo 17–18. 

Hintan seurakuntatalo
Piipparnakkeli-kerho keskiviikkoisin klo 18–19. 

Heikkilänkankaan seurakuntakoti
Tyttö- ja poikakerho 1–4-luokkalaiset torstaisin 
klo 18–19.

Pöllönkankaan uusi nuorisotila, Kuovitie 7
Teetupa 4–6-luokkalaiset torstaisin klo 14–16.

Tarja Korpelan 
läksiäiset
ti 23.9. klo 10 

Tuiran kirkossa

Messun toimittaa 
Tarja Korpela, saarnaa 

Juuso Forsberg.

Tuomiokirkko: Jari Ensio 
Suonvieri ja Katja Susanna 
Palojärvi.
Karjasilta: Kari Olavi Vanajas ja 
Tytti Kristiina Pyykkö, Teemu 
Oskari Pärssinen ja Katariina 
Maria Ihme.
Tuira: Tomi Matti Seppä ja 
Titta Liisa Susanna Kallio, 
Petro Mikael Heikkilä ja Kati 
Pauliina Retsu, Mika Tapani 
Halonen ja Anne-Maria Selm-
gren, Jani Kalervo Ilvesluoto 
ja Elise Maria Niskanen, Timo 
Kristian Rätti ja Anne Kaarina 
Vesala, Marko Tapio Riekki 
ja Marianne Elisabet Nauha, 
Markku Johannes Tervaoja ja 
Eija Maria Laasonen.
Oulujoki: Mikko Arto Henrikki 
Inkala ja Anna-Maija Johanna 
Särkelä, Petri Olavi Saravesi ja 
Karita Henrietta Kuikka, Mika 
Tapio Ryhänen ja Maria Hanna 
Kaarina Wunsch, Ari Veli-Matti 
Timonen ja Hanna-Maarit 
Juntunen. 

Tuomiokirkko: Fiia Maaren 
Aurora Vuontisjärvi. 
Karjasilta: Arttu Johannes Aa-
pajärvi, Onni Ilmari Farin, Elsa 
Aune Mirella Haapalainen, Isla 
Vellamo Honkonen, Neea Maria 
Jurva, Sara Rianna Kaarivaara, 
Oona Emilia Konu, Eeli Oliver 
Määttä, Heikki Hermanni Pos-
sakka, Veikko Emil Puumala, 
Eetu Valtteri Vanajas.
Tuira: Nea Maria Antikainen, 
Vilma Ilona Hautakangas, 
Neela Louise Ilvesluoto, Joonas 
Johannes Jussila, Milla Eveliina 
Kaappola, Saaga Helmiina Kor-
kiakoski, Roosa Marja Eveliina 
Manninen, Pinja Elsa Lydia 
Ryymin, Valtteri Jaakko Ilmari 
Vitikka, Jaakko Kaarlo Mikael 
Kauppi.
Oulujoki: Aliisa Susanna Joki-
talo, Selina Inga Letisia Keränen, 
Stella Marika Mäki, Pipsa Emi-
lia Palatsi, Atte Alvari Posio.

Tuomiokirkko: Viljo Kalevi 
Häkälä 70 v, Saimi Lyyli Mokki 
s. Luukkainen 90 v, Ritva Eila 
Annikki Rönty s. Karkulehto 
65 v, Paavo Petter Karppinen 
72 v, Heikki Johannes Kokko 
85 v, Alma Maria Häkälä s. 
Vähäkuopus 71 v.
Karjasilta: Kirsti Kaarina Nis-
kanen 96 v, Anna Loviisa Myl-
lylä s. Puhakka 92 v, Alpo Olavi 
Mikkola 64 v.
Tuira: Veikko Johannes Skopa 
82 v, Pirkko Anneli Hiltunen s. 
Heiskanen 70 v, Martti Kustaa 
Virpi 89 v, Magnus Määttä 
77 v.
Oulujoki: Sylvi Anna Liisa 
Mehtälä s. Saarinen 79 v, Jari 
Heikki Honkanen 43 v.
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Kirkon 
viestintäjohtajaksi 

29 hakijaa
Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtajan vir-
kaa on hakenut 29 henkilöä. Hakuaika päättyi 
perjantaina 14. syyskuuta.

Viestintäjohtajan tehtävänä on johtaa kir-
kon tiedotuskeskuksen toimintaa ja kehittää 
kirkon viestintää. Viestintäjohtajan virka täy-
tetään vakinaisesti 1.2.2008 alkaen. Valinnan 
tekee kirkkohallitus.

Virkaa ovat hakeneet filosofian maisteri, 
tiedotuspäällikkö Pälvi Ahoinpelto, diplomi-
insinööri Erika Andersson, teologian tohtori, 
hiippakuntasihteeri Raine Haikarainen, kaup-
patieteiden maisteri, johtaja Ilkka Halava, teolo-
gian maisteri Kristiina Hannula, oikeustieteen 
tohtori Sakari Huovinen, yhteiskuntatieteiden 
maisteri, tuottaja Liisa Härmälä-Heiskanen, 
teologian maisteri, toimitusjohtaja Sami Ja-
lonen, kasvatustieteiden maisteri, tiedottaja 
Aulikki Järvinen-Nummi, agronomi Martti 
Kinnari, valtiotieteen maisteri, viestintäkon-
sultti Salla Korpela, taiteen maisteri, viestinnän 
lehtori Tero Köpsi, kasvatustieteen maisteri, 
tutkija Leo Laine, tradenomi (YAMK), vies-
tinnän kehittämispäällikkö Pirjo Lappalainen, 
teologian maisteri, apulaistoiminnanjohtaja 
Stina Lindgård, yhteiskuntatieteiden tohtori, 
toimittaja Eeva Mäntymäki, filosofian lisensi-
aatti, lehtori Suvi Nyman, filosofian tohtori, 
pääsihteeri Risto Ojanen, kasvatustieteiden 
maisteri, uutispäällikkö Aapo Parviainen, dip-
lomi-insinööri Saara-Maija Pentti, filosofian 
maisteri, pääkirjeenvaihtaja Tuomo Pesonen, 
teologian maisteri, vs. viestintäjohtaja Juha 
Rajamäki, teologian maisteri, toimittaja Ville 
Talola, teologian lisensiaatti, verkkotuottaja Ari 
Tammi, yhteiskuntatieteiden maisteri, tiedotta-
ja Raimo Teivonen, ylioppilas, työhönopastaja 
Satu Toivonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 
toimituspäällikkö Anneli Vartiainen ja dosentti, 
viestintäasiantuntija Juhani Wiio.

Yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen.

Palvelevalle puhelimelle 
uudet numerot 
lokakuun alussa

Palvelevan puhelimen puhelinnumerot muut-
tuvat. Lokakuun ensimmäisestä päivästä läh-
tien numero on kaikkialla Suomessa  01019-
0071 suomenkielisille ja 01019-0072 ruotsin-
kielisille. Suuntanumeroa ei tarvita enää myös-
kään matkapuhelimella soitettaessa.

Uutta on myös se, että Suomen ulkopuolelta 
voi soittaa Palvelevaan puhelimeen. Ulkomailta 
soitettaessa numerot ovat + 358 1019 0071 ja 
+ 358 1019 0072.

Palveleva puhelin on avoinna joka päivä, 
myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä. Uusien 
puhelinnumerojen myötä päivystysaika pite-
nee lähes kaikkialla. Suomenkielinen päivystys 
on avoinna koko maassa sunnuntaista torstai-
hin kello 18–01 sekä perjantaina ja lauantaina 
18–03. Ruotsinkielinen päivystys on joka ilta 
kello 20–24. Aikaisemmin päivystysajat vaih-
telivat alueittain.

Soitto Palvelevaan puhelimeen maksaa lan-
kapuhelimesta paikallispuhelumaksun verran. 
Matkapuhelimella soitettaessa laskutusperus-
teena on oman operaattorin puheluhinnat.

Verkon auttamispalvelu Palveleva netti 
toimii osoitteessa www.evl.fi/palvelevanetti. 
Palvelevaan nettiin voi lähettää viestin milloin 
tahansa. Viesteihin vastataan viiden päivän ku-
luessa. Palveleva puhelin ja netti eivät laskuta 
palveluistaan.

Palveleva puhelin on luterilaisten seurakun-
tien ylläpitämä auttava puhelin. Palvelevaan 
puhelimeen soittaessa ei tarvitse esitellä itseään. 
Keskustelu tapahtuu nimettömänä ja on luot-
tamuksellista. Palvelevan puhelimen päivystäjät 
ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. He ovat 
tehtävään huolellisesti valittuja ja koulutettuja 
vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä.

Palvelevassa puhelimessa ja netissä käytetään 
vain sellaisia laitteita ja teknisiä järjestelyjä, 
joissa yhteydenottajaa ei voi tunnistaa.

Runomatinea 
sunnuntaina 23.9.2007 klo 15

Lääninhallituksen juhlahuoneistossa, Linnankatu 3

Aili Heikkinen esittää runoja  
kokoelmastaan ”Sininen Amaryllis”.

Juonto Kirsti Leino.  
Musiikki Timo Heikkinen ja Paavo Niemelä.

Ohjelma 10 euroa, sisältää kahvitarjoilun.

Action-leiri
yli 15-vuotiaille nuorille
19.–22.10.2007 Suomussalmella, Roinilassa

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus 
päästä seikkailemaan ja kokemaan 
elämyksiä! Leirillä tullaan pelaamaan 
paintball-aseilla, kiipeilemään 
kiipeilyseinällä ja kokemaan erilaisia 
elämyksiä ja haasteita seikkailuradalla!

Leirin hinta on 80 euroa, se sisältää matkat,  
majoituksen, ruoat ja kaiken seikkailu – ja  
elämystoiminnan! ”Elämä on joko rohkea seikkai-
lu tai ei mitään.” – Helen Keller

Ilmoittaudu 5.10. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Lisätietoja: Jukka Moilanen p. 040 506 0315 tai 
Juha Vähäkangas p. 040 574 7158

Keskusteluryhmä 
syöpään  
sairastuneille 
Heinätorin seurakuntatalolla 
to 27.9. klo 18.30
Ryhmässä käsitellään luottamuksellisesti 
sairauden herättämiä kysymyksiä ja koke-
muksia. Vetäjänä toimii sairaalapastori Maire 
Heikkinen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
25.9. mennessä sairaalapastori Liisa Suorsalle 
(08) 315  4187 tai 050 9177356.

 

Mikkelinmarkkinat
la 29.9. klo 10–13 

Kaukovainion kappelilla
Hiirihaukantie 6

Myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, syksyn satoa. 

Lounaaksi lohikeittoa ja 
porkkanasosekeittoa.

Tuotto lähetystyön hyväksi 
Suomen Lähetysseuran kautta 

Tervetuloa!  

erityisdiakonian 
juhlamessussa 
hyvä henki
Viime sunnuntain 16.9. eri-
tyisdiakonian juhlamessu 
houkutteli Tuomiokirkkoon 
noin parisataa osanottajaa. 
Messussa esiintyi muun mu-
assa Oulun viittomakieli-
nen kuoro Ulla-Maija Aal-
tomaan johdolla. Liturgina 
toimi Katariina Pitkänen ja 
saarnan piti Juha Kyllönen. 
Diakonit kättelivät jokaisen 
messuun osallistuneen tilai-
suuden jälkeen. Kirkkokah-
vit nautittiin keskustan seu-
rakuntatalolla.
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masentuneet 
miehet saavat 
vertaistukea

Raskaiden elämänvaihei-
den aikana ihminen tarvitsee 
enemmän tukea kuin muul-
loin. Samanlaisia asioita läpi 
käyvät ihmiset ymmärtävät 
toisiaan usein helpoiten. Ver-
taistuen suuren merkityksen 
vuoksi seurakunnat ja muut 
organisaatiot järjestävät eri-
laisia keskustelu- ja toimin-
taryhmiä, joihin osallistu-
jia yhdistää joku tietty elä-
mänvaihe, sairaus tai muu 
vakava asia.

Karjasillan seurakunta ja 
Hyvän mielen talo ry aloit-
tavat masennusta kokeneille 
miehille tarkoitetun vertaistu-
kiryhmän. Ryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran Kauko-
vainion kappelissa (Hiirihau-
kantie 6) keskiviikkona 26.9. 
kello 18.

Ryhmä on tarkoitettu työssä 
käyville, masennusta koke-
neille miehille. Ryhmässä jae-
taan ajatuksia ja kokemuksia 
muiden samanlaisessa tilan-
teessa olevien kanssa, etsitään 
keinoja omassa elämässä ja 
työssä jaksamiseen sekä saa-
daan tietoa masennuksesta ja 
kuntoutuksesta.

Ryhmän ohjaajina toimivat 
Rauno Laitila (km, psyk. esh.) 
ja Kaisa Kuokka-Kangaskor-
tet (vastaava työvalmentaja). 
Mukaan ryhmään otetaan 
kahdeksan miestä.

Jos ihminen ei tule 
kuulluksi sairaanhoidon 
piirissä, moni kokeilee 
vaihtoehtoisia 
hoitoja. Niissä 
etsitään paranemisen 
voimavaroja yhdessä 
asiakkaan kanssa.

v aihtoehtoiset ja täydentä-
vät hoitomuodot ovat kas-
vattamassa suosiotaan voi-
makkaasti. Ikivanhat me-

netelmät kuten akupunktio, reiki, 
shiatsu ja kalevalainen jäsenkorjaus 
ovat saaneet rinnalleen kymmenit-
täin uusia terapiamuotoja. Puut-
teellisesti koulutetut terapeutit ovat 
tuoneet alalle ikävää mainetta. Toi-
saalta luonnonlääkintä on nostat-
tanut myös ennakkoluuloja.

Oululainen shiatsuhoitaja Salme 
Koskelo on vaikuttamassa siihen, 
että luonnonlääketieteen harjoit-
tajilla olisi jatkossa asianmukainen 
koulutus.

Hän on mukana Luonnonlää-
ketieteen keskusliiton projektissa, 
jossa määritellään alan koulutus-
sisältöjä ja -vaatimuksia. 

– Liitto ylläpitää rekisteriä päte-
vistä terapeuteista. Asiakkaan kan-
nattaa tarkistaa terapeutin pätevyys 
rekisteristä, Koskelo sanoo.

Salme Koskelo on taustaltaan 
sairaanhoitaja, mutta on myö-
hemmin perehtynyt ikivanhaan 
kiinalaiseen lääketieteeseen. Hänen 
kutsumuksensa on yhdistää luon-
nonlääkinnän ja koululääketieteen 
vahvuudet. Tärkeä ennakkoluulojen 
hälventäjä on Koskelon mukaan se, 
että pystyy keskustelemaan asiak-
kaan kanssa samalla kielellä, jota 
lääkäritkin käyttävät.

– Tyypillinen hoitoihin tulija on 
henkilö, jonka vaivoihin lääkärit 
eivät ole löytäneet syytä. Labora-
toriotulokset eivät kuitenkaan ker-
ro ihmisen terveydentilasta koko 
totuutta. Luonnonlääketieteessä 
lähtökohtana on ihmisen itsensä 
kokemus terveydestään.

maailmalla 
arvostetumpaa

Salme Koskelo edustaa yritystä, joka 
tuottaa luonnonlääketieteen kou-
lutusta ja tutkimusta. Keskeisenä 
ajatuksena on yhdistää luonnon-
lääketieteen ja koululääketieteen 
lähestymistapoja. Suomessa tämä 
on uutta, mutta esimerkiksi Sak-
sassa luonnonlääkintää on tutkittu 
paljon. Eri hoitomuotojen yhteis-
työ on pitkällä. Luonnonlääketie-
teiteilijät, heilpraktikerit, suoritta-
vat lähes saman yliopistollisen kou-
lutuksen kuin lääkäritkin.

– Alan arvostuksesta kertoo se, 
että Saksassa luonnonlääketieteen 
tutkinnon suorittaneilla on lähes lää-
kärin valtuudet tehdä diagnooseja. 
Maailman terveysjärjestö WHO ja 
EU ovat omissa kannanotoissaan 
myös suositelleet vaihtoehtoisia 
hoitomuotoja kansalaisten hy-
vinvoinnin ylläpitämiseen, Kos-
kelo sanoo.

Koskelo ei missään nimessä vä-
hättele koululääketieteen ansioita. 
Ilman modernia kirurgiaa hän tus-

Luonnonlääkintä 
kiinnostaa ja närästää

kin olisi hengissä, sillä hänellä oli 
synnynnäinen sydänvika.

Vaihtoehtohoidoilla olisi silti 
annettavaa nykyiselle terveyden-
huollolle. Niissä ihmistä hoide-
taan ihmistä kokonaisuutena – ei 
pelkkiä oireita. Hyvä ja riittävän 
pitkä hoitosuhde on ensisijainen. 
1–2 tunnin hoitosessioiden aikana 
ehditään keskustella tuntemuksista, 

joita sairaus ja hoidot asiakkaassa 
herättävät.

– Yhteiskunta säästäisi paljon, jos 
terveydenhuollossa neuvottaisiin 
ihmisiä hoitamaan terveyttään jo 
ennen kuin se pettää. Valitettavasti 
vasta alaa vaihdettuani koin, että 
minulla on tilaisuus antaa ennal-
taehkäisevää terveydenhoitoa, 
Koskelo sanoo.

vastuunottoa 
omasta terveydestä

Luontaishoitojen tehokkuutta epäil-
lään usein. Totta onkin, ettei vai-
kutus yleensä ole automaattinen. 
Luontaishoidot herättelevät ihmi-
sen omia parantavia mekanismeja 
usein hitaammin ja pehmeämmin 
kuin lääkärien täsmälääkkeet.

– Hoidoissa pyritään kasvat-
tamaan ihmisen tietoisuutta te-
kijöistä, jotka vaikuttavat hänen 
vointiinsa. Asiakkaan on oltava 
valmis muuttamaan elämäntapo-
jaan terveempään suuntaan, Salme 
Koskelo sanoo.

Hänen havaintonsa mukaan 
nykyihminen elää monessa suh-
teessa luonnottomasti, luonnosta 
vieraantuneena. Tämä näkyy kehon 
ja mielen sairauksina.

Myös medikalisaatio horjuttaa 
ihmisten kokemusta terveydenti-
lastaan. Yhä useammat luonnolliset, 
esimerkiksi ikääntymisen tuomat 
ilmiöt määritellään sairauksik-
si. Laaditaan standardeja, jotka 
ihmisen pitäisi täyttää ollakseen 
normaali.

– Lääkärit ja lääketehtaat voitta-
vat, kun ihmiset kokevat itsensä yhä 
sairaammiksi ja ostavat enemmän 
lääkkeitä. Valitettavasti myös luon-
taistuotebisnes on mennyt tähän 
mukaan, Koskelo huokaa.

Askel luonnollisempaan terveys-
käsitykseen olisi myöntää mielen 
voima terveyden ylläpitämisessä. On 
tosiasia, että mieli voi saada kehon 
prosesseja liikkeelle tai tukahdut-
taa niitä. Yleensä tätä vaikutusta ei 
vain tiedosteta.

– Kun vaihtoehtoisia hoitomuotoja 
moititaan uskomuslääkinnäksi, se on 
loukkaavaa uskovaisiakin kohtaan. 
Kuitenkin usko on tärkeää kaikilla 
elämänalueilla. Tarvitsemme uskoa 
siihen, että menetelmä toimii. Jos 
emme usko johonkin asiaan, lop-
putulos on yleensä huono.

Pelkkä usko ei kuitenkaan riitä 
luonnonlääketieteessäkään. – Ih-
minen ei parane, jos hän ei sitoudu 
hoitoon, Salme Koskelo toteaa.

riiKKa vuoriJärvi

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa 
työryhmän pohtimaan, tarvitaanko luontais-
hoidoille lakia. Asiassa on tehty kaksi aloitet-
ta. Toisen niistä on tehnyt Suomen Mielen-
terveysseura, joka on huolissaan potilaiden 
oikeusturvasta.

Mielenterveysseura toivoo erilaisiin luon-
taishoitomuotoihin turvautuvien ihmisten 
oikeusturvan selvittämistä.

Tällä hetkellä terveysviranomaiset eivät valvo 
vaihtoehtoista hoitoa. He valvovat ainoastaan 
viralliseksi tunnustettujen terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden toimintaa. 

Vaikka luontaishoitoa eivät terveydenhuollon 
viranomaiset valvokaan, vääryyttä kärsineet 
potilaat voivat kääntyä kuluttajaviranomais-

ministeriö pohtimassa 
luontaishoidon asemaa

ten tai poliisiin puoleen, jos hoidon laadusta 
tai hoitovirheistä tulee kiistaa.

Toinen aloite on tullut Luonnonlääketieteen 
Keskusliitosta. Se toivoo, että laissa määritel-
lään koulutettujen terapeuttien oikeudet ja 
velvollisuudet. Keskusliiton mukaan Suomi 
on jäänyt muista Pohjoismaista terapeuttien 
aseman laillistamisessa.

Luontaishoidosta käydään kiivasta kes-
kustelua. Täydentävät/vaihtoehtoiset hoidot 
-ilmaisua käyttävät ne, joiden mielestä näistä 
menetelmistä on todellista hyötyä. Uskomus-
hoito-ilmaisua käyttävät puolestaan ne, joiden 
mielestä kyse on humpuukista.

PeKKa heLiN
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Kiviterapialla haetaan hyvinvointia.

Kirkon 
ulkomaanapu 

60 vuotta
Kirkon Ulkomaanapu täyttää 
syyskuussa 60 vuotta. Kirkon 
Ulkomaanavun (KUA) perus-
tamispäivänä pidetään syys-
kuun 25. päivää vuonna 1947, 
jolloin perustettiin Luterilai-
sen maailmanliiton Suomen 
kansalliskomitea. Näin Suo-
men luterilainen kirkko liit-
tyi kirkkojen kansainvälisen 
avun verkostoon.

Suomi oli aluksi avun vas-
taanottaja, sillä sotavuosien 
jälkeen ruuasta ja vaatteista 
oli suuri puute. Köyhään 
Suomeen toimitettiin rahaa, 
vaatteita ja ruokatarpeita 
muun muassa Ruotsista ja 
Yhdysvalloista. Erityisen ak-
tiivisia avustajia olivat ame-
rikansuomalaiset.

1950- ja 1960-lukujen vaih-
teessa Suomen kirkko kypsyi 
avunsaajasta avunantajaksi. 
Biafran nälänhädän uhrien 
auttaminen oli Kirkon Ul-
komaanavun ensimmäisiä 
merkittäviä keräyksiä.

1970-luvulta eteenpäin Kir-
kon Ulkomaanapu on kasvanut 
tasaisesti sekä avustusmäärän 
että henkilökunnan suhteen. 
Vuonna 2007 KUA on Suo-
men suurin kehitysyhteis-
työjärjestö ja toiseksi suurin 
katastrofiavun antaja. Työn 
tavoitteena on ihmisarvoinen 
elämä ja pysyvä muutos.

Kirkon Ulkomaanavun 60-
vuotisjuhlamessu 23. syyskuu-
ta kello 10 Kallion kirkossa 
Helsingissä on avoin kaikille. 
Messu nähdään YLE TV1:ssä 
suorana lähetyksenä.
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Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi3232 311

L atven, Robert William eli  Rob Lat-
ven, syntyi 26. päivä helmikuuta 
1980 Lansingissa, poistui ajasta 
ikuisuuteen marraskuun 25. päi-
vänä 2006 odottamattoman sai-

rauden jälkeen.
Rob oli hieno mies, jolla rakastava ja an-

telias mieli. Hänellä oli myös suuri sydän, 
joka asetti muut itsensä edelle.

Teksti on ote muistokirjoituksesta, joka 
julkaistiin yhdysvaltalaisesta San Diego Union 
Tribunessa 12. tammikuuta 2006. Muisto-
kirjoitusten julkaiseminen sanomalehdissä 
ei ole mitään uutta. Uutta on se, että sama 
teksti on julkaistu Respectance-sivustolla 
Internetissä. Muistokirjoituksen jätti Rec-
pectanceen Latvenin vaimo Dee Latven.

Respectance-sivustolla muistellaan kuolleita. 
Läheiset voivat jättää sivustolle muistojaan, 
kuviaan ja videoitaan kuolleista. Surijoille 
on myös keskusteluryhmiä, joissa osallistujat 
voivat pohtia kuolemaan liittyviä asioita.

Sivuja myös 
julkkiksille

Eikä Respectance ole tarkoitettu vain taval-
lisille vainajille vaan myös julkkiksille. Si-
vustolla on muisteltu prinsessa Dianaa, Lu-
ciano Pavarottia ja Britanniassa surmattua 
11-vuotiasta poikaa, Rhys Jonesia, josta tu-
li kuuluisuus kuolemansa jälkeen.

Respectance on ilmainen sivusto, mutta 
se aiotaan joiltain osin kaupallistaa. Sivun 
perustajat Richard Derks ja Tom Wilkinson 
saivat 1,5 miljoonan dollarin rahoituksen 
yritykselleen.

Idea yritykselle tuli, kun Wilkinson ei 
päässyt äitinsä hautajaisiin Kanadaan. Hän 
soitti kuitenkin puhelimella useista kertoja 
meren taakse ja sai selville useita tarinoita 
äidistään sukulaisilta, naapurilta ja muilta 
ihmisiltä. Wilkinson  pohti miten hän sai-
si kaikki tarinat yhteen paikkaan. Ideointi 
johti Respectanceen.

Kohta aivan 
tavallista

Respectance aloitti toimintansa heinäkuus-
sa. Tällä hetkellä sivustolla on noin 500 vai-
najan sivut: muun muassa nuorille syöpään 

Suru siirtyi internetiin
vainajien 
muistoa 
vaalitaan 
tarinoin, 
kuvin ja 
videoin
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menehtyneille ihmisille, sotilaille, jotka 
ovat kaatuneet Afganistanissa, jopa erääl-
le koiralle.

Richard Derks väittää, että Internet on 
muuttamassa tapaamme surra. Derksin 
mielestä jotkut vanhanaikaiset ihmiset vas-
tustavat Respectanceen tapaa toimia väittä-
en, että suru pitää jättää yksityiseksi. Derks 
kuitenkin kertoo, että toiset taas puolusta-
vat uutta tyyliä, kun surua voidaan vihdoin 
käsitellä avoimesti.

Derksin mukaan kahden vuoden kuluttua 
Internet-sureminen on aivan tavallista.

”Meksikolaisen sananlaskun mukaan ih-
minen kuolee kolmesti. Ensin kuolet kun 
menetät henkesi, toisen kerran kun ruu-
miisi on maatunut ja kolmannen kerran 
kun kukaan ei enää muista sinua. Tätä me 
yritämme muuttaa, säilyttää muistot”, sa-
noi Derks Financial Timesin haastattelussa 
elokuussa.

PeKKa heLiN

Kirje taivaasta. Dee Latvenin fantasia 
siitä, mitä hänen kuollut miehensä Rob  
kirjoittaisi taivaasta. Ote Respectance-
sivustolta 18. elokuuta 2007.

Rakkaalle perheelleni,
Jotain mitä haluan sanoa
Mutta ensiksi, tiedoksenne
Tuloni tänne oli OK
Kirjoitan tätä taivaasta
Missä asustelen Jumalan luona
Täällä ei ole kyyneliä ei surua
Vain ikuista rakkautta
Päivänä jolloin minun piti lähteä kun 
elämäni oli lopussa
Jumala poimi minut ja halasi minua
Ja Hän sanoi tervetuloa
On hyvä saada sinut takaisin
Sinua kaivattiin, kun lähdit
Ja rakas perheesi
He ovat täällä joskus

Ote Dee Latvenin runosta, joka ker-
too hänen kuolleesta miehestään 
Robista. Respectance-sivusto 18. elo-
kuuta 2007.

Älä seiso haudallani ja itke
En ole siellä, minä en nuku
Minä olen tuhansissa tuulissa, 
jotka puhaltavat
Minä olen lumen timanttisessa 
hohteessa

Ote yhden päivän iässä kuolleen Mar-
tinin muistosivusta. Respectance-si-
vusto 29. elokuuta 2007.

Menin viimeiseen raskausajan tarkas-
tukseen. Kätilö ei löytänyt vauvan sy-
dänääniä ja minut vietiin kovalla kii-
reellä Haugesandin sairaalaan. Lääkä-
rit etsivät epätoivoisesti sydämenryt-
miä, mutta eivät sitä löytäneet. Pikku 
Martin oli kuollut.

e tnologian yliassistentti Outi Fin-
gerroos Jyväskylän yliopistosta pi-
tää Respectance-sivustoa luonte-

vana jatkona vanhoille kuolemarituaa-
leille, jotka nykyään ovat aikaisempaa 
pelkistetympiä. 

Sivusto on kuin vanhat sanomalehtien 
kuolinilmoitukset ja niiden suruvärs-
syt. Niistä ihmiset saivat selville, miten 
vainajat olivat kuolleet.

Internet vain on sanomalehtiä käte-
vämpi väline nopean vuorovaikutteisen 
tiedonkulkunsa ja isomman yleisönsä 
ansiosta.

Fingerroos uskoo, että läheisistään 
kirjoittavat ihmiset eivät etsi näille 
kuolemattomuutta vaan muistoa ja 
kunnioitusta. Internet on niin hekti-
nen ympäristö, että muistot vainajista 
uppoavat Internetin pohjille kenties jo 
kymmenessä vuodessa.

Hyvä kuolema on julkinen kuole-
ma, Fingerroos sanoo. Nyky-yhteis-
kunnassa kuolema on marginalisoitu 
sairaaloihin, pois ihmisten ilmoilta. 
Surukin on häivytetty näkyvistä. Tilalle 
on tullut tyhjiö. 

Siksi uusi sivusto on niin mainio. 
Siinä voi luontevasti ja julkisesti ker-
toa surustaan.

Näin suru tehdään julkisesti koet-
tavaksi ja yhdessä jaetuksi. Kuolema-
rituaalien tehtävänä onkin ollut tehdä 
kuolema julkiseksi, kunnialliseksi ja 
arvokkaaksi.

Muisto halutaan tehdä julkiseksi 
silloin, kun suruvaihe on aktiivisem-
millaan.

muistelut surun 
viime vaihetta

Muistelut sivustolla ovat Fingerroosin 
mukaan suruprosessin loppuvaihetta. 
Ensin vainaja on esimerkiksi siunattu ja 
haudattu. Näillä rituaaleilla vainaja on 
saatettu pois tästä maailmasta.

Sen jälkeen jäljellä ovat muisto ja suru, 
joita sivustolla voidaan käydä läpi.

Mutta muistelu sivustolla ei yksin 
riitä. Ehkä vain puolet ihmisistä osaa 
pukea tunteensa tekstiksi. Ne, jotka 
kirjoittavat, ovat jo jäsentäneet suruaan 
ennen kirjoittamista. Kirjoittaa ei voi, 
jollei ole ensin pohtinut asioita.

mainio keksintö
Eikä pelkkä kirjoittaminenkaan riitä 

ainoaksi jäsentelyksi, sillä suru on mo-
nimutkainen ilmiö. Sitä pitää käsitellä 
monella tavalla.

Fingerroos suhtautuu sivuston kau-
pallistamiseen varovaisen kielteisesti. 
Parhaimmillaan sivusto on mainio 
keksintö, mutta pahimmillaan rahas-
tusväline. 

Kuolleiden julkkisten muistelut teke-
vät Fingerroosin mukaan kuolemasta 
kevyemmän kuin se on onkaan, mark-
kinatavaraa.

Fingerroos pelkää myös ilkeämielis-
ten ihmisten kirjoittavan rumaa teks-
tiä sivustolla, ellei sillä ole jonkinlaista 
ennakkosensuuria.

Suremistapa, kuolemankulttuuri ja 
hautausmaat kertovat enemmän elä-
vistä ihmisistä ja heidän ajattelustaan 
kuin poismenneistä. Siksi Respectance 
olisi  mainio lähde tutkijoille, sanoo 
Fingerroos.

inhimillistä kontaktia 
ei voi korvata

Laurea-ammattikorkeakoulun aluereh-
tori Helena Erjanti on tutkinut surua 
väitöskirjassaan. Erjantin mukaan si-
vusto voi olla hyvä väline niille, jotka 
eivät jaksa lähteä kodistaan. He voivat 
kirjoitella sen minkä jaksavat.

Erjantin mukaan surusta netissä ker-
tominen voi olla jopa helpompaa kuin 
silmätysten.

Muistot ovat Erjantin mukaan surun 
säätelyvälineitä. Ne vähentävät surua ja 
helpottavat suurinta tuskaa.

Sivusto ei voi kuitenkaan koskaan 
korvata inhimillistä kontaktia, vaikka 
sosiaaliset suhteet ovatkin heikentyneet 
ja internet on tullut tilalle.

Surija tarvitsee tukiverkostoa ja sen 
ulkopuolista tukijaa, joka itse on käynyt 
surun läpi, sanoo Erjanti, joka päätyi 
tähän tulokseen väitöskirjassaan.

Yhteisöllisyys on kenties ohentunut, 
mutta suru ei. Yhdysvalloissa tehdys-
sä tutkimuksessa 12 rotua koki surun 
yhtä raskaasti. Suru on universaali 
kokemus, joka iskee kaikkia syvälle, 
kertoo Erjanti.

PeKKa heLiN

internetin uudella sivustolla 
voi kunnioittaa vaikkapa tenori 
Luciano Pavarottin muistoa. 
www.respectance.com
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20.9.–27.9.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

To 20.9. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
To 20.9. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 23.9. klo 10 mes-
su. 
Ti 25.9. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tasalissa.
Ke 26.9. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 26.9. klo 14 Saaren Sirkut.
To 27.9. klo 10 perhekerho syysretkel-
lä Vasken taukotuvalla, omat kyydit.
To 27.9. klo 13 päiväpiiri seurakun-
tasalissa.
To 27.9. klo 14.30 Saarenkartanon 
virsihartaus.
To 27.9. klo 18.30 kirkkokuoro.
La 29.9. klo 9 seppeleenlasku Hailuo-
don sankarihaudoille Suomen Sotave-
teraaniliiton 50-vuotisjuhlapäivänä, 
evl. evp. Helge Wigren.
Kuollut: Impi Marjatta Tero s. Valppu, 
87 v.

Messu kirkossa su 
23.9. klo 10, litur-
gia Nevala, saarna 
Pitkälä, kanttorina 
Säkkinen. 
Juttukahvila Martin-
niemen srk-kodissa tänään to 20.9. klo 
13-14.30. Terveydenhoitaja paikalla 
mittaamassa verenpainetta klo 13.30-
14.30. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Eläkeläisten musiikki-
piirin syyskauden ensimmäinen 
kokoontuminen srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 20.9. klo 13. 
Kaikki laulun ja muun musiikin ystävät 
tervetuloa! Lapsikuoron harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 20.9. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 20.9. klo 18.30. Kuoroon otetaan 
uusia laulajia koelaulun kautta. Har-
joitusten ajaksi järjestetään lastenhoito. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660, e-mail: 
hannu.niemela_at_evl.fi. Kuorolaisilla 
on mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun ul-
kopuolisen laulunopettajan johdolla. 
Tervetuloa mukaan haasteelliseen 
kuorotoimintaan! 
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 21.9. 
klo 18.30, Martti Heinonen.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mä tilassa ti 25.9. klo 13.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 26.9. klo 13 ja srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa to 27.9. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Oulun hiippakunnan lähetyssemi-
naari Unohtuivatko tavoittamatto-
mat kansat Kellon srk-kodissa la 6.10. 
klo 9-16. Ilm. läh.siht. Ylimaulalle to 
27.9. mennessä, p. 040 5014 764.
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakkurilas-
sa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 9.30-
11, Kellon srk-kodissa torstaisin klo 
9.30-11 ja 12-13.30, (Huom. Kellossa 

ei perhekerhoa tänään 20.9.) Martin-
niemen srk-kodissa perjantaisin klo 
9.30-11 ja Jokelan vanhalla koululla 
perjantaisin klo 9.30-11. Perhekerhoi-
hin voi tulla ilman ilmoittautumista.
Varhaisnuorten kerhot: Parkumäen 
koululla tyttöjen ja poikien sekakerho 
7 - 12 v. keskiviikkoisin klo 18 - 19.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, raamikset Wirkkulassa 
ti 25.9. klo 17 ja Kellon srk-kodissa 
ti 25.9. klo 18.30, gospelbändi Vak-
kurilassa keskiviikkoisin klo 18-20. 
Rovastikunnallinen matkaprojekti 
käynnistyy tämän syksyn aikana. 
Matkalle lähdetään pääsiäisenä 2009. 
Kohde on vielä etsinnässä. Ilmoittau-
tumiset Tarjalle tai Katrille. 
Kellonkartano: Kylväjän Raamattu- 
ja lähetyspäivä la 22.9. Miten kestän 
elämän järkkyessä?, Olavi Peltola, 
toimintakaudenpäätös ja kiitosjuh-
la su 23.9., kartanon kirkko klo 13, 
kiitosseurat klo 15. Tulossa Kellon-
kartanossa kesällä 2008: rippikoulu, 
tiedustelut ja ennakkoilmoittautumi-
set Pepi Sihvonen, p. 050 575 1608.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Tapani Alakärpällä pe 
21.9. klo 18.30 (Kuivalanperäntie 83), 
kirkkoseurat: seurat kirkossa la 22.9. 
klo 19, jonka jälkeen kahvit ja laulutuo-
kio srk-keskuksessa, messu kirkossa su 
23.9. klo 10, seurat klo 13 ja klo 18, 
Seppo Leppänen, Juhani Pitkälä, Jukka 
Tervo, lauluseurat Martinniemen srk-
kodissa ke 26.9. klo 18.30, Jokikylä: 
päiväkerho Jokikylän koululla to 20.9. 
ja to 27.9. klo 17.30-19, raamattuluok-
ka Anu ja Seppo Rehulla pe 21.9. klo 
17, Kello: huutokauppaompeluseurat 
ry:llä pe 21.9. klo 18.30.
Kuollut: Anna Sofia Mäkäräinen 
91 v., Erkki Henrikki Alt 81 v., Aaro 
Kalevi Similä 77 v., Markku Juhani 
Kinnunen 52 v.
Kastettu: Elias Vilperi Lehmikangas, 
Rianna Anni Matilda Moilanen, Saaga 
Cecilia Salin, Onni Veikka Vilhelm Saa-
ri, Kuisma Mikko Olavi Anttila, Akseli 
Benjamin Littow, Venla Tellervo Aikio, 
Emilia Adele Jokitalo, Joanna Linnea 
Parkkinen, Elias Jan Juhani Meriläinen, 
Alma Olivia Tenhunen.

Sanajumalanpalvelus 
su 23.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kir-
kossa. Toim. Lauriala, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetykselle 
raamatunkäännöstyöhön ja kristilli-
seen TV- ja radiotyöhön islamilaisissa 
maissa. Kirkkoherranvaali alkaa 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
jumalanpalveluksen jälkeen 23.9.2007 
kello 11.30 ja päättyy kello 20. Ma 24.9. 
äänestys alkaa kirkossa kello 10 ja 
päättyy kello 20. Vaalin tulos julistetaan 
kirkossa  ma 24.9.2007 aikaisintaan kel-
lo 21. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja 
on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
26.9.-25.10.2007.
Kirkkoherran vaalien yhteydessä 
suoritetaan vaalikeräys Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräykseen, 
jonka kohteena ovat mm. vammaiset 
ja aids-orvot Tansaniassa, Etiopiassa 
ja Zimbabwessa.
Raamattutunti su 23.9. klo 14 ja klo 17 
Sanan ja rukouksen ilta kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Puhujana Jukka 
Partala Mouhijärveltä. Rukouspal-
velua.
Rauhanyhdistyksen seurat su 23.9. 
klo 16 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.
Herännäisseurat su 23.9. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa.
Mukulakuoron harjoitukset to 20.9. 
klo 17 ja to 27.9. klo 17.30 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-

kuksessa klo 15-16. 
Naisten piiri to 20.9. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Timo Liikanen.
Sydän ja mieli -ilta to 20.9. klo 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, järjestäjinä seurakunta ja sydän-
yhdistys. Tilaisuus alkaa kahvittelulla 
klo 18.30. Ohjelmassa alkuhartaus 
Riihimäki, luento professori Erkki 
Huikuri, musiikkiohjelmaa. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 21.9. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Sairaalavierailuryhmän palaveri ti 
25.9. klo 13 keskustan seurakuntatalon 
kokoushuoneessa. Sairaalavierailu ti 
2.10. klo 13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 26.9. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Vieraana haitilainen Yanique 
Francois. Seurakuntapiiri to 27.9. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Haitilainen ilta ke 26.9. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Luterilaisen Maailmanliiton projek-
tiassistentti Yanique Francois kertoo 
elämästään Haitilla. Iltapala. Myytä-
vänä Kirkon Ulkomaanavun tuotteita. 
Vapaa pääsy. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 26.9. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 27.9. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki -omaishoitajaryhmä to 
27.9. klo 12.30 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. 
Miesten piiri to 27.9. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Syksyn sururyhmä alkaa ke 17.10. klo 
17.30-19 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
10.10. mennessä Timo Liikanen, p. 
040 500 4196 tai Sirkku Määttä, p. 
040 779 0368.
Kirpputori Ilonpisara kiittää kaikkia 
tukijoitaan. Tällä hetkellä kaikki varas-
tot ovat täynnä, eikä uusia lahjoituksia 
voida ottaa vastaan ennen vuodenvaih-
detta. Tervetuloa ostoksille, Ilonpisara 
on avoinna ti ja to klo 14-17 sekä la 
klo 10-13.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo 9-n.15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705 /Minna Sorvala tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Urheilukerho tytöille ja po-
jille Sarkkirannassa/nuorisoseuralla 
keskiviikkoiltaisin. Poikien pelikerho 
nuorisoseuralla tiistaisin klo 16-17.30. 
Kokkokankaan seurakuntakeskus: 
Toimintakerho 7-9 -vuotiaille tiis-
taisin klo 17-18.30. Satukerho 7-10 
-vuotiaille torstaisin klo 17.30-19, 
Tyttökerho 9-12 -vuotiaille keskiviik-
koisin klo 17-18.30. Vanha pappila: 
Monitoimikerho tiistaisin klo 16.30-
18, Puuhakerho torstaisin klo 16.30-
18, Askartelukerho maanantaisin klo 
16.30-18. Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30.
Nuoret: Nuorten ilta to 20.9. klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. HBn kon-
sertti pe 21.9. klo 20 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy. 
Gospelmessu to 27.9. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 17-18. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 21.9. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Eino 
Hintsalalla, Savitie 9, yläaste Martti 
Jokelaisella, Savitie 11. La 23.9. klo 12 
myyjäiset ry:llä, ruokailu alkaa klo 
11. Su 23.9. klo 12 Kokkokankaalla 
pyhäkoulu Paanasella, Teeripolku 6, 
Santamäessä Limmalla, Pappilanniitty 
8, Paiturissa Katriina ja Harri Tahko-
lalla, Paiturintie 10, Keskusta-Ollila 
Saukkosella, Hiekkatie 10. Su 23.9. 

klo 16 seurat Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Murron rauhanyhdistys: Pe 21.9. klo 
19 lauluseurat Siiri ja Esa Puurusella, 
Tuulipurto 8. La 22.9. klo 18 raamat-
tuluokkalaisten ja vanhempien ilta ry:
llä. Su 23.9. klo 16 seurat ry:llä.
Kastetut: Konsta Benjamin Pasanen.
Vihitty: Jorma Kustaa Kallio ja Sanni 
Terttu Anneli Hannula.
Kuollut: Matti Johannes Juutinen, 
87 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 23.9. kirkos-
sa klo 10, Pauli Nie-
melä, saarna Raimo 
Salonen, kanttorina 
Jarkko Metsänhei-
mo. Kolehti Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetykselle Raamatun 
käännöstyöhön ja kristilliseen TV- 
ja radiolähetystyöhön islamilaisissa 
maissa. Seppeleenlasku sankari-
haudoilla messun päätyttyä, puhe 
Pentti Jokikokko.Kirkkokahvi ja 
Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kiimingin 
veteraanijuhla messun päätyttyä seu-
rakuntakeskuksessa. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon pe 21.9. klo 15 
mennessä, p. 040 584 4406. Lähtö klo 
9.45 Jäälin ostoskeskuksesta klo 9.45. 
Paluu messun päätyttyä.
Gospelmessu pe 21.9. klo 18 kirkossa, 
Saija Kronqvist, Sanna Karjalainen, 
musiikkiryhmä.
Rauhan Sanan seurat su 23.9. klo 15 
Montin-salissa, Matti Rahja.
Konsertti su 23.9. klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, Osmo Lepo-
niemi, viulu, Hannu Hirvelä, piano.
Sana Soi-ilta to 20.9. klo 19 seura-
kuntakeskuksessa. Illassa mukana: 
evankelista Anne Pohtamo-Hietanen, 
rovasti Pauli Tuohioja, lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula, kappalainen Saija 
Kronqvist.
Poikakuoron harjoitus to 20.9. klo 
17-18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitusta ei ole to 
20.9. Lähtö Rokualle la 22.9. klo 8 
seurakuntakeskuksen pihasta henki-
löautoilla.
Aikuisrippikoulu to 27.9. klo 16.30 
Jäälin seurakuntakodilla. Opetus 
jaksottuu syyskauden ajalle. Lisäksi 
seurakuntaan tutustumista. Tiedus-
telut kappalainen Saija Kronqvist, p. 
040 579 3245.
Ystäväpiiri to 20.9. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla. Kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
Kaatuneitten Omaisten ilta ma 24.9. 
klo 17 seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa.
Hartaus ti 25.9. klo 13 Koivulehdossa, 
Miia Seppänen.
Kylätoimikuntien jäsenten kokous ti 
25.9. klo 18 Montin-salissa.
Eläkeläisten leiripäivä Suvelassa 25.9. 
klo 10 - 15. Hinta 5 e, sis. kahvin ja 
ruuan. Kuljetus järjestetään. Leiri- ja 
kuljetusilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 19.9. mennessä, p. 040 
584 4406 tai 816 1003. 
Kirkkovaltuuston kokous ke 26.9. klo 
18 seurakuntakeskuksessa.
Mielenterveyskuntoutujien omais-
ryhmä ke 26.9. klo 17.-18.30 Lähim-
mäisen tuvalla.
Raamattupiiri to 27.9. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, Ulla Junttila.
Herännäisseurat to 27.9. klo 18.30 
Anne-Maaria ja Tarmo Ahosella, 
Reposeläntie 79 (n. 800 m Kuusamon 
tiestä), Reino Tolonen, Saija Kronqvist, 
Juhani Laurila, Jouni Riipinen.
Miten mies voi?! Miestenpäivä Kiimin-
gissä su 7.10. seurakuntakeskuksessa.
Sadonkorjuulounas su 7.10. seura-
kuntakeskuksessa.
Sanan ja rukouksen ilta su 7.10. klo 
18 seurakuntakeskuksessa, vieraana  
Suomen Lähetysseuran kotimaantyön-
johtaja Markku Laine.
Oulun hiippakunnan lähetyssemi-
naari  Unohtuivatko tavoittamat-
tomat kansat Haukiputaalla Kellon 
seurakuntatalossa la 6.10. klo 9-16. 
Ilmoittautumiset lähettysihteeri He-

lena Ylimaulalle to 27.9. mennessä, p. 
040 5014764.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. Edullisesti tuoreita leivonnaisia; 
suolaista ja makeaa kahvin ja teen kera. 
Myös mukaan ostettavaksi.
Gospelmessu pe 21.9. klo 18 kirkko.
Yökahvila pe 21.9. klo 19-23, srk-
keskus.
Lapsityö: Lasten Parkki - toiminta 
aloittaa Jäälin seurakuntakodilla 
Perjantaisin klo 12-15. (alkaen 5.10.) 
Mukaan kutsutaan 3-6 v. lapsia. Omat 
eväät mukaan. Lisätietoja Birgitta 
Kontio, p. 040 743 1901. 
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Huom! To 
20.9. ei ole perhekerhoa Jäälissä eikä 
perhekahvilaa Kirkkopirtillä, las-
tenohjaajat ovat koulutuksessa.
Virtaa välillämme plus-kurssi. Virtaa 
Välillämme kurssi alkaa 30.9. Kokoon-
tumiset sunnuntaisin klo 16-19 Mon-
tin-salilla. Lastenhoito järjestetään 
Kirkkopirtillä. Vielä mahtuu mukaan, 
pikaiset ilmoittautumiset perhetyön-
tekijä Saija Kivelälle, p. 040 5609 678. 
Kurssille otetaan 3-5 paria.
Pizzaa ja parisuhdetta  pe 5.10. 
klo 18.30 Montin-salilla. Illan aihe 
Huumori parisuhteessa, alustaa He-
lena Tornberg. Lastenhoito järjestetty 
kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 28.9. 
mennessä Saija Kivelälle, p. 040 5609 
678.
Perheretki Luulajaan ke 24.10. Lisä-
tietoja perhetyöntekijä Saija Kivelältä, 
p. 040 560 9678. Huom! Vielä mahtuu 
muutama henkilö mukaan. Ilmoittau-
tumiset 28.9. mennessä Saijalle.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka 
pe 21.9. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Pyhäkoulua ei ole su 23.9. Seurat su 
23.9. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Aarno 
Haho, Pauli Niemelä.
Vihitty: Esa Juhani Koivula ja Eeva-
Liisa Johanna Serola.
Kastettu: Konsta Oliver Kakko, Teea 
Aili Anneli Kallio, Tomi Olavi Moila-
nen, Aapo Olavi Perttu, Neea Hannele 
Petäjäjärvi, Venla Sofia Soronen, Aleksi 
Erkki Mikael Veteläinen.
Kuollut: Pekka Juhani Haanela 68 v.

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
auki tänään klo 12 
saakka.
Tähdet: Kuorohar-
joitukset to 20.9. klo 
16-17.
Nuorten palveluryhmä to 20.9. klo 
15.30 kokoontuu diakoniatoimistossa. 
Lähdemme vanhainkotiin, paluu klo 
17 mennessä.
Sanajumalanpalvelus, tasauspäivänä, 
su 23.9. klo 10 kirkossa. Saarna ja li-
turgia Aino Pieskä, kanttorina Hanna 
Korri. Virret: 297:1-2, 292:3-4, 249:1-2 
ja 6, 846:1-, 575:3-4. Kolehti Raamatun 
käännöstyöhön ja kristilliseen TV-ja 
radiotyöhön islamilaisissa maissa 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kautta. Tuo syksyn satoa mukanasi 
alttarilla olevalle pöydälle siunatta-
vaksi. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvien yhteydessä tuomiset 
myydään ja tuotto tulee Lähetysseuran 
tasauskeräykseen Tansaniaan, Etiopi-
aan ja Zimbabween.
Kehitysvammaisten ja SPR:n yhtei-
nen kirkkopyhä, messu,  su 23.9. klo 
12 Tupoksen Vanamossa. Kehitys-
vammaisten  pastori Elina Hyvönen, 
kanttorina Hanna Korri, Tuposvilla 
avustaa. Virret: 462:1-3, 135, 511:1-5, 
575, 229, 341. Saamme vieraita Tyr-
nävältä ja Lumijoelta. Diakoniatyö 
tarjoaa kirkkokahvit. Olet lämpimästi 
tervetullut!
Perhepyhäkoulu su 23.9. klo 15 seu-
rakuntatalolla. Tervetuloa seurakun-
tatalolle perhepyhäkoulun merkeissä 
lapset, vanhemmat, isovanhemmat, 
kummit ja muut. Pyhäkoulun jälkeen 
juomme kotoisasti kahvit ja mehut.
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valloittava 
valikoima

Ylistysilta su 23.9. klo 17 srk-talolla. 
Ohjelmassa mm. Niko Sepän terveiset 
Lumijoelta Lumigospelista.
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta ma 
24.9. klo 18 diakoniatoimistossa. Kiin-
nostaako lähimmäisen tukeminen? 
Soittele, p. 044 7521 226/Sinikka.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 25.9. klo 
12 vintillä pappilan pihapiirissä.
Tupoksen olohuone ti 25.9. klo 14-16 
Vanamon yläkerrassa. Korttien teko 
jatkuu.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 25.9. klo 
18.30 Rönköillä, Kedonperäntie 9.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 25.9. 
klo 18  Leena ja Tapani Leppäluodolla, 
Myllykuja 11.
Seurakuntakerho ke 26.9. klo 12 elä-
keläisille seurakuntatalolla. Vieraina 
nimikkolähettimme Arja Lehmijoki 
ja lähetyssihteeri Inkeri Kujala.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 26.9. 
klo 18-20 srk-talolla.
Hartaus to 27.9. klo 13 Palveluko-
dilla.
Pakistanin lähettimme Arja Lehmijoki 
tulee vierailulle 26.-28.9.
Seurakuntaretki  Kaustisen kansanlää-
kintäkeskukseen 6.-7.11. Mahdollisuus 
omakustannushoitoihin molempina 
päivinä, etukäteen tilattuna, ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Hoitovaihtoehtoja 
ilm. yhteydessä. Sitovat ilmoittautu-
miset 3.10. mennessä. Hinta noin 80 
euroa, sis. matkan, ruokailut, yhteistä 
ohjelmaa. Täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Matkanjohtajana Sinik-
ka Ilmonen, p. 044 7521 226. Lähtö klo 
8.30 Sarlotan nurkalta.
Lähetystyö: Vintti auki maanantaisin 
klo 12-14.
Varhaisnuorisotyö: 1-6 –luokkalaisille 
on tarjolla monipuolista kerhotoi-
mintaa ympäri Liminkaa. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen, 
p. 044 7521 225 tai www.liminganseu-
rakunta.fi.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 20.9. klo 
18-20 Nuortenkololla. Yökahvila 
Olkkari la 22.9. klo 19-23 Vanamossa. 
Nuortenilta to 27.9. klo 18-20 Nuor-
tenkololla. Nuortenilta pe 28.9. klo 18-
20 Vanamossa. Nuorisotyönohjaajat 
Maria Matilainen, p. 044 7521 225 
maria.matilainen@evl.fi ja Katri Har-
ju, p. 044 2919 420 katri.harju@evl.fi. 
Nuorisotyön mese: nuorisotoimisto@
hotmail.com.
Perhekerhot: ti 25.9. Kotikololla klo 
9.30-11. Ke 26.9. Tupoksen Vanamossa 
peruttu työntekijöiden kalenteripäivän 
takia.
Päiväkerhotyö: Ke 26.9. kerhot pe-
ruttu työntekijöiden kalenteripäivän 
takia.
Partio: To 20.9. Tupoksen partiolaisten 
aloituskokoukset Vanamossa. Vasa-
lauma 7-9 v tytöt ja pojat klo 17-18. 
Hirvet, Piisamit ja Variksenmarjat 
10-14 v tytöt ja pojat klo 18-19. Uudet 
ja vanhat jäsenet sekä partiolaisten 
vanhemmat, tervetuloa! Pe 21.9. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-17. 
Ti 25.9. heimopäälliköiden neuvosto 
heimopäälliköille ja varapäälliköille 
partiotoimistossa klo 17-18.30. Osal-
listuminen erittäin tärkeää.To 27.9. 
partiotoimintaa Tupoksen Vanamossa. 

Vasalauma 7-9 v tytöt ja pojat klo 15-
16.30. Hirvet ja Piisamit 10-14 v pojat 
klo 16.30-18.  Variksenmarjat 10-14 v 
tytöt klo 18-19.30. Pe 28.9. Make ei 
päivystä leirin vuoksi. Pe-su 28.-30.9. 
Rover-07 leiri kaikille 13 v/2007 ja sitä 
vanhemmille nuorille Hossassa. Hinta 
30 e, sisältää matkat. Omat eväät. Nuo-
ret vuokraavat yhdessä kanootit ja jo-
kainen lunastaa halutessaan itse kalas-
tusluvat. Tiedustelut Make, p. 044 752 
1223 tai sähköposti.  Ilmoittautumiset 
viim. 21.9. mennessä tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. Ilmoita nimesi, haluatko 
kanootin ja kalastatko, minkä värinen 
märkämerkki ja monesko Rover. Lei-
rikirjeitä jaossa Kotikolon eteisessä. 
Su 28.9. kirkkopalvelussa Vadelmat. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan.  
Partiotoimisto, p. 562 1223. Make, p. 
044 752 1223, sähköposti markku.kor-
honen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 21.9. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 22.9. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:
llä. Su 23.9. klo 11.30 pyhäkoulut, klo 
12.30 ruokailu ry:llä, klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla ja klo 14 
seurat ry:llä sekä klo 18.30 seurat ry:llä. 
Ke 26.9. klo 18.30 lapsi-ja nuorisotyön-
tekijöiden  virkistys-ja keskusteluilta 
ry:llä. Varttuneitten kerho ti 25.9. klo 
12  Elli ja Martti Pistemaalla.
Kastettu: Iisa Henriikka Pigg, Vili-
Veikka Johannes Ruonakoski ja Neea 
Viola Helmiina Räihä.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

Lumijoki
To 20.9. klo 10-11.45 
sisaruskerho Luk-
karinkankaalla. Klo 
10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. 
Klo 13.15 hartaus 
Limingan vuodeosastolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukkarinkankaalla.
La 22.9. klo 18 Lumigospel liikunta-
hallilla. Lisätietoja Niko Sepältä.
Su 23.9. klo 18 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Timo Juntu-
nen, kolehti Raamatun käännöstyöhön 
ja kristilliseen TV- ja radiotyöhön 
islamilaisissa maissa, Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetykselle.
Ma 24.9. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 25.9. klo 10-11 3v - päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2.ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 26.9. klo 10-12 5 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäi-
väkerho srk-talolla (Matt.18:1-10). 
Klo 14 hartaus Lumilyhdyssä.  Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talolla.
To 27.9. klo 10 sisaruskerho Lukkarin-
kankaalla. Klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14 kokkikerho Luk-
karinkankaalla.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 

Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, p 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9 -vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Diakoniatyö: Su 23.9. klo 12 Tupok-
sessa Vanamosalissa kehitysvam-
maisten kirkkopyhä. Messun jälkeen 
kirkkokahvit. Tarkemmat tiedot ja 
mahd. kyydin tarpeet Marjolta dia-
koniatoimistosta, p 045 638 1973.
Tulossa: Su 30.9. klo 10 mikkelin-
päivän perhemessu kirkossa, jonka 
jälkeen kirkkokahvit ja mehut seu-
rakuntatalolla. Kutsumme erityisesti 
vanhuksia viettämään yhteistä mikke-
linpäivän juhlahetkeä lasten ja heidän 
vanhempiensa kanssa. Kaikki ovat siis 
tervetulleita! Ohjelmassa lauluesityk-
siä, lasten enkelinäyttely ja yhteislaulua. 
Jos tarvitset kyytiä, ota yhteys Marjoon, 
p.045 638 1973.
Rippikoulu: Rippikouluun ilmoittau-
tuminen kirkkoherranvirastolla, jossa 
täytetään ilmoittautumislomake ja 
noudetaan rippikoulukortti. Virasto 
avoinna ma, ke pe klo 9-14. Huom. La 
22.9. klo 18 alkaen Lumigospel liikun-
tahallilla.Tapahtumasta saa merkinnän 
rippikoulukorttiin. Ilmoittautumisen 
yhteydessä lisätietoa kortin täyttä-
misestä ja rippikoulun ohjelmasta. 
Lisätietoja: khra Timo Juntunen, p. 
040 557 4957.
Tulossa: Nuortenleiri yläaste-ikäisille 
ja siitä vanhemmille. Merijärven Pah-
kasalon vanhan koulun maisemissa. 
Alkaa pe klo 19 ja loppuu su klo 12 
ruokailuun. Kaikenlaista ohjelmaa: 
lököttelyä, raamiksia, pelejä, musiik-
kia, hyvää ruokaa. Ilmoittautuminen 
2.10. mennessä Lumijoen kirkkoher-
ranvirastoon, p. 387 172 ja Merijärven 
kirkkoherranvirastoon, p. 477 119. 
Hinta 10 euroa.
Rauhanyhdistys:Pe 21.9. klo 19 
lauluseurat ry:llä Teuvo Tanhua. Su 
23.9. klo 12 pyhäkoulu I Räihä II T&I 
Kämäräinen IIIAlakärppä. Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 25.9. II ke 26.9. 
III to 27.9. To 27.9. klo13 varttuneiden-
kerho Anneli ja Reino Männiköllä, 
Ristitie 20.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Vihitty: Mikko Tapani Marttila ja 
Marjo Kaarina Sovisalo.

Muhos
Su 23.9. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekka-
la, kanttori Kajava. 
Kolehti Raamatun 
käännöstyöhön ja 
kristilliseen TV- ja 
radiotyöhön islamilaisissa maissa, 
Suomen Ev.lut Kansansähetys. 
Ma 24.9. klo 12 Sanginjoen seurakun-
tapiiri Lempi Kassisella, Heikkinen, 
Piritta Ihme.  

Ti 25.9. klo 10.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Heikkinen, 
Sari Mustonen, kyyti lähtee srk-talolta 
klo 9.45. Virsikirjan 20 -vuotislaulajai-
set Laitasaaren rukoushuoneella klo 18, 
Pekkala, Kajava. 
Ke 26.9. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen, Sari Mustonen 
ja Piritta Ihme.  Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. 
To 27.9. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Klo 13 hartaus ja ehtoollinen Päivä-
keskuksessa, Kyllönen. Klo 13 Niitty-
pirtin kerhon aloitus, Sari Mustonen. 
Klo 14 hartaus Virekodissa, Pekkala 
Muuta: Kaustisen seurakuntaretken 
valokuvat ja cd:t noudettavissa kirk-
koherranvirastosta.
Kuorot: ke 26.9. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Ti 25.9. perhekerho-
retki satubalettinäytökseen Ouluun, 
ei kerhoja. 
Nuoret: Yökahvila Valopilikku Nuok-
karilla la 22.9. klo 19.30-23.30, rippi-
koululaiset saavat yhden merkinnän. 
Nuorten raamattupiiri Raamis srk-ta-
lon nuorten tilassa su 23.9. klo 12-13. 
Isoskoulutus Koortilassa ke 26.9. klo 
16.30-19. Kerho-ohjaaja- ja isoskou-
lutuksen EA -koulutus srk-talossa la 
29.9. klo 9-17, kouluttajana SPR.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Virsikirjan 
20 -vuotislaulajaiset  ti 25.9. klo 18, 
Pekkala, Kajava. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 21.9. klo 19 seurat 
kirkossa. La 22.9. klo 19 Lapsi- ja nuori-
sotyöntekijöiden koulutusilta. Su 23.9. 
klo 12 pyhäkoulut kk1 M. Toljamo, kk2 
S. Hannuksela, Korivaara Kiviahde, 
Pälli M. Tihinen, Suokylä H. Keränen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuksessa ja klo 
18 seurat ry:llä.
Laitasaaren ry: pe 21.9. klo 18.30 
raamattuluokka, klo 19 ompeluseurat. 
La 22.9. klo 11 alkaen syysmyyjäiset. 
Su 23.9. klo 12 pyhäkoulut S Ihmeellä 
ja Puroilalla. 
Kastettu: Joona Otto Matias Haataja, 
Aatu Eevert Karppinen, Vilma Alina 
Manninen, Ella-Kerttu Tapaninen ja 
Ella Mari Kristiina Tervola.
Vihitty: Pekka Antero Lappalainen ja 
Anu Selma Karjalainen.

tutuStu rauhaN tervehDYKSeN 
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Oulunsalo
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
20.9. klo 11, Lahja 
Rautiola.
Messu kirkossa su 
23.9. klo 10, Min-
na Salmi kanttori, 
Taru Pisto. Kutsumme vuoden 2008 
rippikoululaisten vanhemmat mes-
suun ja sen jälkeen infotilaisuuteen 
seurakuntatalolle. Kolehti Raamatun 
käännöstyöhön ja kristilliseen TV- ja 
radiotyöhön islamilaisissa maissa. 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys.
Virsilaulupiiri Salonpäässä Varjakan 
kerhotilassa, tiistaina 25.9. klo 11, 
Taru Pisto.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
26.9. klo 13, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
27.9. klo 11, Päivi ja Tuomo.
Hartaustilaisuus  Teppolassa to 27.9. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla 27.9. klo 13, Minna Salmi.
Perhemessu kirkossa su 30.9. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttori Taru 
Pisto. Kolehti seurakuntien lapsityön, 
erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerho-
työn tukemiseen ja kehittämiseen. 
Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsi-
työn Keskus ry.
Perheiden Tasaus-tapahtuma Su 
30.9.perhemessun jälkeen (n. klo 
11) seurakuntatalolla. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Än yy 
tee, nyt on aika aloittaa. Pyhäkoulu! 
Pyhäkoulut syys-lokakuussa: 23.9. 
ja 7.10. Minttukujalla, srk-talolla ja 
Salonpäässä. Sunnuntaisin klo 12!
Tulossa: Pe 21.9. klo 18.30. Tilkkutäkki-
laulujen ilta Simojoella, Suosirrintie 7. 
Tule yksin tai perheen kanssa mukavaa 
porukkaan laulamaan!
Tulossa: Mikkelinpäivän perhekirkko 
30.9. klo 10. Sen jälkeen perhetapah-
tuma srk-talolla. Perhekirkkosunnun-
taisin ei ole pyhäkouluja. Perhekerho 
Repussa  tiistaisin klo 12.30-14.
Perhekerho Minttukuja kolmessa  
keskiviikkoisin klo 9-10.30. Perhe-
päivähoitajien Parkkipaikka Repussa  
keskiviikkoisin klo 9-10.30. Huom! 
Tiistain perhekerho ja perhepäivähoi-
tajien parkkipaikka toimivat Repussa 
31.10 saakka, koska seurakuntatalon 
ympäristön remontin vuoksi kulku 
seurakuntatalolle arkisin on erittäin 
vaikeaa. 
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
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kuntatalolla.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo n. 9-15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705/ Minna Sorvala tai 
minna.sorvala@evl.fi
Kastettu: Elias Pyry Eemeli Mäki-
Runsas, Veeti Mikael Ruotsalainen, 
Sofia Saara Maria Kettunen, Lotta Sofia 
Martikainen.
Vihitty: Tuukka Veikko Haukipuro ja 
Anna Pauliina Pudas.
Salonpään ry: Lauluseurat ry to 20.9. 
klo 18.30. La 22.9. klo 19 kodinilta ry, 
alustus Matti Kenttä. Su 23.9. klo 13 
ja 18 seurat ry, Timo Karsikas, Antti 
Kemppainen.
Kirkonkylän ry: Su 23.9. klo 12 raa-
mattuluokka ry, raamattuluokka II; 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry,  Karhuoja; 
Heino Määttä, klo 17 seurakuntailta 
ry:llä,  Jumalan sana uskon ja elämän 
perustajana,  Pentti Vinnurva. Ti 25.9. 
klo 19 lauluseuroja kodeissa: Keskikylä; 
Paavo Lehto Penttiläntie 20. Ke 26.9. 
klo 13 varttuneiden kerho ry. Su 30.9. 
klo 12 raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä; 
ry,  Karhuoja: Erkki Alasaarela, klo 
17 seurat ry, Jorma Vuorma, Markku 
Seppänen.
Khra Tapio Kortesluoma lomalla 
15.-25.9.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax  
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Pe 21.-23.9. isos- ja kerhonohjaa-
jaleiri Selkälässä (mukaan mahtuu 
vielä, Kysy Katariinalta tai Sailalta). 
Viikkomessu pe 21.9. klo 18 Kestilän 
kirkossa. Unton johtamien virsien 
ohella gospelmusiikkia muusikko Juha 
Harjun johdolla. Saarnan toteuttavat 
Saila, Katariina ja Erkki. 

Kestilä
To 20.9. klo 15-16.30 
sudarikerho kerho-
kodissa (3-6 lk.), Rau-
tio.
Pe 21.9. klo 10 seura-
kuntakerho seurakun-
takodissa.  Klo 13 seurakunnan ohjel-

To 20.9. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Su 23.9. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Hannu Lauriala 
ja Veli-Pekka Tuomela. 
Kolehti Raamatun käännöstyöhön 
ja kristilliseen TV- ja radiotyöhön 
islamilaisissa maissa, Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys. Jumalanpalveluksen 
jälkeen tasauspäivän lähetystilaisuus 
seurakuntatalossa. Lähetyskahvit ja 
-arpoja.
Ma 24.9. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 25.9. klo 11 veteraanikuoro seura-
kuntatalolla.
La 29.9. klo 9 kunniakäynti sankari-
haudoilla Suomen sotaveteraaniliiton 
juhlavuoden kunniaksi.
Su 30.9. klo 10 perhekirkko, Olavi 
Palovaara ja Veli-Pekka Tuomela. 
Lasten ja nuorten kerhot:  Ti 25.9. ei 
kerhoja. Tanja koulutuksessa. Ke 26.9. 
Nuppulassa 5-vuotiaiden nuppuker-
ho klo 10-12, Hovin koululla Hovin 
varhaisnuorten kerho klo 14-15.30 
ja Tyttökerho Nuppulassa klo 16-18. 
To 27.9. Nuppulassa 3-4-vuotiaiden 
nuppukerho klo 10-12 ja Sipolan var-
haisnuorten kerho seurakuntatalolla 
klo 13-15. 
Sipolaiset: Sipolan varhaisnuorten 
kerhosta kiinnostuneet, ottakaa yh-
teyttä heti lapsi- ja nuorisotyönohjaaja 
Tanja Heleniukseen, p. 044 518 1141, 
jotta kerho päästäisiin aloittamaan. 
Ellei yhteydenottoja tule, Sipolan 
varhaisnuorten kerho ei jatka toimin-
taansa tänä syksynä. 
Isoset: koulutus Nuppulassa la 29.9. 
klo 11-14.30.
Rauhanyhdistys: Pe 21.9. klo 19 elo-
myyjäiset Savalojan ry:llä. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä ym. Arvottavana 
mm. 100 euron lahjakortti tavaratalo 
Kärkkäiselle ja lasten polkuauto. 
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 
käsintehty koriste-enkeli. La 22.9. klo 
19 seurat ry:llä. Aiheena musiikki. 
Pe 28.9. klo 19 kodin ja koulun ilta, 
alustajana Jouni Hintikka.
Huom. 70-75 -vuotiaiden syntymä-
päiväjuhlien valokuvia tilattavissa 
virastossa. Käy tekemässä tilauksesi 
27.9. mennessä. Kuvat voi noutaa 1.10. 
alkavalla viikolla virastosta. 
Kastetut: Mikael Carl Alfred Ahrens 
(Karjaan suomalainen seurakunta) 
ja Aatu Oskari Kangas (Rantsilan 
seurakunta)
Kuollut: Aino Maria Härkönen e. 
Alikaijala, 86 v.

maa Pihlajistossa. Klo 18 viikkomessu 
kirkossa. Unton johtamien virsien 
ohella gospelmusiikkia muusikko Juha 
Harjun johdolla. Saarnan toteuttavat 
Saila, Katariina ja Erkki. 
Su 23.9. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila ja Määttä. Kolehti 
Raamatun käännöstyöhön ja kristilli-
seen TV- ja radiotyöhön islamilaisissa 
maissa Suomen Ev.lut. Kansanlähe-
tykselle.
Ma 24.9. klo 19 infotilaisuus rippikou-
lulaisille ja heidän vanhemmilleen 
seurakuntakodissa.
Ti 25.9. klo 19 kirkkokuoro seura-
kuntakodissa.
Ke 26.9. klo 10- 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.  Klo 10 - 12 päiväkerhon 
I ryhmä ja klo 12.30 - 14.30 päivä-
kerhon II ryhmä (huom. molempien 
ryhmien kerholaiset tulevat alussa 
kerhokodille) klo 15.30 - 16.30 puu-
hakerho (0-2 lk) kerhokodissa.
To 27.9. klo 11 - 13 perhekerho ja 
klo 15.30 - 16.30 sudarikerho ker-
hokodissa.
Tulossa: la 29.9. Kestilän ja Pyhännän 
10-vuotiaitten retki Ouluun Tietomaa-
han ja tuomiokirkkoon, lähtö klo 12 
kirkon parkkialueelta, hinta 4 e, ilmoit-
tautumiset 21.9. mennessä Katariina 
Rautiolle, p. 0207 109 877. 
Rauhanyhdistys: Su 23.9. klo 19 seurat 
ry:llä, Alpo Pikkarainen.

Piippola 
Su 23.9. klo 12 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Määt-
tä. Kolehti Raamatun 
käännöstyöhön ja kris-
tilliseen TV- ja radio-
työhön islamilaisissa maissa Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetykselle.
Ma 24.9. klo 11 veteraanien laulu-
ryhmä ja klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ti 25.9. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Ke 26.9. klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodilla. Klo 18 lähetysilta 
Leena ja Johannes Hyytisellä, vieraana 
Taimi ja Juhani Nevalainen. 
Tulossa: la 29.9. klo 9 hartaus Piippolan 
kirkossa ja kunniakäynti sankari-
haudoilla liittyen valtakunnalliseen 
tapahtumaan.
Kuollut: Veikko Olavi Piippo 84 v.

Pulkkila 
To 20.9. klo 10 per-
hekerho alkaa, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Pe 21.-23.9. isosleiri 
Selkälässä. Pe klo 18 
isosten viikkomessu 
Kestilän kirkossa.
Su 23.9. klo 10 messu srk-talossa, 
Kautto, Kyöstilä. Klo 14.30 hartaus 
vuodeosastolla, Arkkila, Kyöstilä, klo 
19 Siioninvirsi-seurat Jari ja Marja 
Haverisella, Launolantie 37, Arkkila, 
Riipinen Jouni.
Ti 25.9. klo 18 rippikoulun aloitusti-
laisuus srk-talolla. Uudet rippikoulu-
laiset ja vanhemmat tervetuloa. 
Ke 26.9. klo 10 palvelupäivä srk-
talolla.
To 27.9. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Tulossa: La 29.9. klo 9 valtakunnal-
linen kunniakäynti sankarihaudoilla, 
hartaushetki srk-talolla. Su 30.9. klo 
10 kymppisynttärit ja lähetysmyyjäiset 
srk-talolla alkaen perhekirkolla. Myy-
jäisiin otetaan lahjoituksia vastaan. Ps. 
Jos haluatte lähettää tuliaisia Sambi-
aan, niin niitäkin otetaan vastaan. 
Rauhanyhdistys: Pe 21.9. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 23.9. klo 13 seu-
rat Koivulehdossa ja klo 13.30 seurat 
jatkuvat ry:llä, Aukusti Nevala.
Kuollut: Johan Olavi Myllykoski 
80 v.

Pyhäntä
To 20.9. klo 11 perhe-
kerho kerhohuoneessa 
sekä kuorot srkt:  klo 
12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro. To 20.9. 
klo 14 Pyhännän Vanhustentaloyhd. 
ry:n ylimäär. kokous Takojantie 3:n 
kerhohuoneessa, asia Kirkkotie 2:n 
peruskorjaus. Johtokunta. 
To 20.9. klo 18.30 kirkkovaltuuston 
Pyhännän edustajien ja kappeli-
neuvoston katselmuskokous srkt:n 
kerhoh. 

su 23.9. klo 17, T.Kujala, E. Illikainen. 
Käsityöilta Sarakylässä Eeva Puhakalla 
pe 21.9. klo 19 ja lauluseurat Sarakyläs-
sä Elsa Puhakalla su 23.9. klo 19.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Kastettu: Aatu Eevert Telkki.
Haudattu: Kreeta Sofia Kouva 87 v, 
Sulo Johannes Kyngäs 80 v, Saima 
Margareeta Juusola 89 v.

TASAUS.FI

Kun onnea jakaa, se ei suinkaan vähene vaan kasvaa 
– antamalla muille saa moninkertaisesti takaisin. Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-kampanjalla tasoitetaan tietä yh-
teiskunnan heikoimmille, kuten vammaisille lapsille, aidsiin 
sairastuneille ja terveyspalveluja tarvitseville Afrikassa. Ole 

mukana tekemässä unelmasta totta, tasaamalla 
onnea teet ihmeitä! Kiitos lahjastasi!

S O I T A  0 6 0 0 - 9 5 5 1 5  ( 9 , 9 3  €  +  p v m ). 
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Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Kisätietoja Kirsiltä, p. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajana Anttisakari Akustinen kita-
ra, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi. Kurssi on ilmainen, 
ota oma kitara mukaan, jos pystyt.
Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Nuisku eli nuorten ihmissuhdetai-
tokurssi kokoontuu to klo 18-19.30 
Repussa. Kurssi alkoi viime viikolla, 
mukaan voi tulla vielä muutama ensi 
torstaina. Nuisku pitää sisällään 10 iltaa 
ja yhden viikonloppuleirin. Kurssin 
hinta on 20 e. Lisätietoja Kirsiltä, p. 
040 772 0373.
HB:n konsertti Kempeleessä to 20.9. 
Kuljetusapua järjestetään tarvittaessa. 
Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Rippikouluinfo on lähetetty jokaisen 
rippikoululaisen nuoren kotiin. Jos et 
saanut postia, niin ota yhteyttä Kirsiin, 
p. 040 772 0373, mahdollisimman pian. 
Rippikouluinfotilaisuus vanhemmille 
su 23.9. jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkohahvien yhteydessä.
Isoskoulutusleiri peruskurssi rippi-
leirejä varten 28.-30.9. Umpimähkäs-
sä. Ilmoittautuminen kurssille 20.9. 
mennessä, p. 040 772 0373. Leirikirje 
lähetetään kaikille ilmoittautuneille, 
siis niillekin, jotka ilmoittautuivat 
koulutukseen nuorisotyön avaustilai-
suudessa. Kurssi on ilmainen.
Tarvisitko vierellä kulkijaa tai kuun-
telijaa? Askarruttavatko hengelliset 
asiat? Ota yhteyttä, niin sovitaan aika 
ja poristaan luottamuksellisesti siitä 
mistä haluat puhua. Voidaan rukoil-
lakin yhdessä. Sinua siunaten Kirsi, p. 
040 772 0373.
Sunnuntaisin toimiva pyhäkoulu 
pysyy remontista huolimatta seura-

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 23.9. klo 10, Kuk-
kurainen, Holmström, 
Jurmu.
Ystävän kammari seu-
rakuntakodissa ti 25.9. klo 10-12.
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 26.9. klo 11. 
Kuorot:Lapsikuoro to 20.9. klo 17, 
kirkkokuoro to 20.9. klo 18, Vox Mar-
garita ke 26.9. klo 18, Sarakylän kuoro 
to 27.9. klo 18.45.
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-
päivystys MeseRönö 19.9. alkaen 
keskiviikkoisin klo 16-18. Lisää osoi-

te meserono@hotmail.com omaan 
meseesi.
Isoskoulutus uusille isosille 22.-23.9. 
Hilturannassa. Ilmoitathan Tiinalle tai 
Markolle, jos et pääse koulutukseen!
Rovastikunnallinen Nuorten yö Tai-
valkoskella 5.-6.10. Ilmoittaudu Tiinal-
le tai Markolle ke 26.9. mennessä.
Rippikoulu: Rippikoulujen ryhmäjaot 
julkaistaan pe 21.9. Lista ryhmistä 
ilmestyy Rimmin ruokalan aulan 
ilmoitustaululle. Jos olet rippikoulu-
lainen ja nimeäsi ei sieltä löydy, ota 
yhteyttä Markoon tai Tiinaan.
Varhaisnuoret: NappulaRönö 0-2 
-luokkalaisille torstaisin klo 12.30-15,  
Iltakahvila Rönön tiloissa. 
Varhaisnuorten kerhot syksyllä 2007. 
Kerhot alkavat viikolla 39. Seuraa 
ilmoittelua kerhoista myös seurakun-
nan nettisivuilta ja ilmoitustauluilta, 
sekä kauppojen ilmoitustauluilta. Ma 
16-17.30 Liikuntakerho 1.-4. -luok-
kalaisille tytöille ja pojille Rimmin 
liikuntasalissa. Ti 16.30-18 Askarte-
lukerho 1.-4.-luokkalaisille tytöille ja 
pojille Rönössä. Ti 16-17 Monitoimi-
kerho tytöille ja pojille Hirvaskosken 
koululla. Ke 16-17.30 Liikuntakerho 
3.-6. -luokkalaisille tytöille ja pojille 
Lakarin koululla Ke 16.30-18 Mo-
nitoimikerho 0.-3. -luokkalaisille 
tytöille ja pojille Rönössä. To 17-18.30 
Monitoimikerho 0.-4. -luokkalaisille  
tytöille ja pojille Ervastin koululla. To 
17-18.30 Kokkikerho 4.-6. -luokkalai-
sille tytöille ja pojille seurakuntatalon 
kirppiksellä. Kokkikerhoon otetaan 
10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset ke 26.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p.8823 100.
Perhekerho seurakuntakodissa to 20.9. 
ja ti 25.9. klo 10-13. Perhekerho Suvan-
non koululla ke 26.9. klo 10-13.
Pyhäkoulu Suojalinnan kerhotilassa 
su 23.9. klo 13.
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat 
Jongulla Kaisu ja Pekka Liikasella pe 
21.9. klo 19, Ervastilla Ry:n mökillä la 
22.9. klo 19  ja Kurenalla seurakunta-
kodissa su 23.9. klo 17. Seurat Kolla-
jalla Pauli Pähtilällä su 23.9. klo 13, T. 
Jurvelin, K. Kärki. Myyjäiset ja seurat 
Hirvaskosken ry:llä la 22.9. klo 19, J. 
Lehto ja syysseurat Hirvaskosken ry:llä 



13nro 30 • 20.9.2007 •rauhan tervehdys 

klo 9 - 14.30, kaikki mukaan.
Rauhanyhdistys:  Su 23.9. klo 16 seurat 
ry:llä, Kautto ja Sydänmetsä. Ke 26.9. 
klo 18.30 lauluseurat Riitta ja Jouni 
Laineella.

Siikasalo
Siikajoki
To 20.9. klo 14.15-16 
seurakunnan rippi-
koulua srk-talolla.
Su 23.9. klo 12 messu 
kirkossa, Seija Helo-
maa. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit pappilassa. Olette kaikki 
tervetulleita.
Ti 25.9. klo 13 virsihetki Puistolassa.
To 27.9. klo 14.15-16 seurakunnan 
rippikoulua srk-talolla. Rippikoulu-
laisten vanhempainilta srk-talolla klo 
16-17. Kahvitus.
Seurakunnan kuorot aloittavat toi-
mintansa viikolla 39. Kirkkokuoro 
torstaisin Ruukin seurakuntatalossa 
klo 16.30. Lapsikuorot torstaisin Ruu-

TyrnäväPe 21.9. on isos- ja kerhonohjaajien 
leiri Selkälässä 21.-23.9. Lähtö pe klo 
17.30 Pyhännän srkt:n edestä. Pe klo 
17.30 nuorisokuoro srkt. 
Su 23.9. Herättäjän päivä Pyhännällä, 
messu klo 12 Jouni Riipinen ja Pekka 
Kyöstilä, av. Kautto. Kolehti Raamatun 
käännöstyöhön ja kristilliseen TV- ja 
radiotyöhön islamilaisissa maissa Suo-
men Ev.lut. Kansanlähetykselle. 
Ma 24.9. klo 17.30 - 19 MLL:n perhe-
kahvila kh.
Ti 25.9. kerhohuone: klo 11 - 13.30 päi-
väkerho, klo 15 - 16.30 salaisuuksien 
kaivos 0-6 lk ja klo 17 partio.
Ke 26.9. klo 12 varttuneen väen kerho 
srkt ja klo 17.30 partio kh. 
To 27.9. kuorot srkt:  klo 12 veteraani-
kuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro ja to 27.9. kirkonk. dia-
koniapiiri klo 19 Ukonojan kerhoh. 
Pe 28.9. klo 17.30 nuorisokuoro Pe 
klo 18 nuorten juttu Raamis Nuok-
karilla. 
La 29.9. kymppisten retki Oulun 
Tietomaahan ja tuomiokirkkoon, lähtö 
klo 11.30 srkt:n pihasta. 
La 29.9. päivärippikoulu srk-talossa 

kin seurakuntatalossa klo 15  ja keski-
viikkoisin Siikajoen seurakuntatalossa 
klo 15. Tervetuloa entiset ja uudet 
kuorolaiset! Tietoja kuorotoiminnasta 
Yrjö Nissinen, p. 044-524 1209
Rauhanyhdistys: To 20.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 21.9. klo 18.30 
nuorisotyöntekijöiden  koulutus ry:llä.  
Su 23.9. klo 12 pyhäkoulut Yrjö Nis-
sisellä ja Kimmo Toppilalla. Ke 26.9. 
klo 19 seurat Siikatörmällä. To 27.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Seurakunta jakaa EU-elintarvike-
paketteja sosiaalisin perustein. Sinä 
joka tunnet tarvitsevasi ko. tukea, ota 
yhteys diakoniatyön johtokunnan pu-
heenjohtaja Anni Hirvaskariin, p. 050 
4927 292. Hän toimii yhteyshenkilönä 
ja jakelupäällikkönä tukipakettien 
jakelussa.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. 
toimistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.

Hartaus pe 21.9. klo 
10.30 sotainvalidien 
palvelutalolla.
Hartaus pe 21.9. klo 
13.30 Kotolassa.
Messu su 23.9. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Raa-
matun käännöstyöhön 
ja kristilliseen TV- ja 
radiotyöhön islamilai-
sissa maissa, Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 23.9. 
klo 12 Tupoksen Vanamossa.
Seurakuntakerho ti 25.9. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 20.9. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Kirkkokuoro 
ke 26.9. klo 19 Tyrnävän srk-talolla 
Tervetuloa laulamaan sekä uudet että 
entiset kuorolaiset!
Temmes: Hartaus to 20.9. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla. Hartaus 
pe 21.9. klo 11 Eläkeliiton kerhossa 

Temmeksen srk-talolla. Sanajumalan-
palvelus su 23.9. klo 12 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Hartaus to 27.9. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Lähetys: Rössypottukeittoa myydään 
perunamarkkinoilla la 29.9. klo 11-13. 
Hinta 5 euroa/annos. Tuotto Afrikan 
vammaisten, aids-potilaiden ja orpo-
lasten hyväksi SLS:n Tasaus-keräyksen 
kautta.
Äitien hemmottelupäivä la 6.10. Kes-
tilän Pihkalassa. Lähtö klo 9 Tyrnävän 
srk-talolta ja klo 9.15 Temmestorilta. 
Paluu noin klo 17. Retken hinta 15 
euroa, sis. kyydin, ruokailun, kahvin ja 
saunomisen sekä monipuolisen ohjel-
man. Sitovat ilm. Eijalle tai Marikalle 
28.9. mennessä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 23.9. 
klo 16 seurat ry:llä. Murto: Pe 21.9. klo 
19 lauluseurat Siiri ja Esa Puurusella 
Tuulipurto 8. La 22.9. klo 18 raamat-
tuluokkalaisten ja vanhempien ilta ry:
llä. Su 23.9. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Aarne Mikael Karppinen, 
Samuel Juhani Kristian Korkala, He-
linä Aleksandra Latvanlehto, Minja 
Tuulikki Mantila.
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Hilkka Katajaroutio syyllisti meitä kirkon am-
mattiuskovia tupakkalain rikkomisesta (Rau-
han Tervehdys 6.9.2007) ja siksipä muutama 
oikaisu hänen sangen asiattomaan kirjoituk-
seensa. Kirkko suhtautuu raittiuteen, siis tu-
pakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen, 
täysin hyväksyvästi kuitenkin niin, että itse ku-
kin vastaa omasta raittiudestaan henkilökoh-
taisesti Jumalan edessä. Mitään kymmeneen 
käskyyn verrattavaa dogmia siitä ei voi tehdä. 
Samalla kirkko sitoutuu myös tukemaan jä-
seniään niiden maallisten lakien noudattami-
sessa, joita meidän turvaksemme on säädetty. 
Tupakka ja nuorten leirit muodostavat kui-
tenkin erittäin vaikean yhtälön. Kun laki kiel-
tää, ja myös työntekijä siihen vedoten kieltää 

leirikessuttelun, sitä siirrytään tekemään nur-
kan takana tai metsän siimeksessä, täysin vail-
la valvontaa. Pahimmillaan seuraukset voivat 
olla rakennus- ja metsäpalo, joista molemmis-
ta meillä on seurakunnissa kokemusta. Jos it-
se saan valita, mieluummin kunnon kessutte-
lupaikka valvovan silmän alla kuin ainainen 
pelko tulipalosta. Hilkka Katajaroutiolle ky-
symys: miten te pystyisitte parempaan valvon-
taan kuin me leiriammattilaiset? Lopuksi yksi 
faktatieto: tupakointi ei Suomessa ole laitonta 
kenellekään, ainoastaan se, missä sitä harjoite-
taan, tekee sen laittomaksi.

JuKKa KärKKäiNeN, NuoriSotYöNohJaaJa, 
ouLuN tuomioKirKKoSeuraKuNta

Kirkon tupakkiyskä

t uomiokirkkoseurakunnan 
vapaaehtoiset tekivät 9.–12. 
elokuuta virkistys- ja koulu-

tusretken Vienan Karjalaan. Ret-
keä johtivat Kestilän diakonia-
työntekijä Leena Räsänen ja Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan dia-
konian ja vanhustyön pastori Jyr-
ki Vaaramo, joka kertoi vapaaeh-
toistyöstä.

Kirkon työ on evankeliumin 
työtä, jossa puhutaan ja kerrotaan 
hyvästä Jumalasta, mutta Raamatun 
käskyn mukaan myös kehotetaan 
rakastamaan lähimmäistä  niin 
kuin itseään.

Kirkko haluaa toteuttaa Jee-
suksen antamaa käskyä: ”Eloa on 
paljon, mutta työväkeä on vähän.” 
Seurakunnan työntekijöiden re-
surssit eivät riitä niin pitkälle kuin 
he haluaisivat.  He ovat kiitollisia 
monipuolisesta avusta, jota he va-
paaehtoisilta saavat.

Seurakunnissa on monenlais-
ta toimintaa, jossa vapaaehtoiset 
voivat kantaa vastuuta ja palvel-
la. Tuomiokirkossa on jo pitkään 
toiminut isäntäjärjestelmä, johon 
kuuluu 14 miestä ja yksi nainen. 
He toivottavat kirkkovieraat terve-
tulleiksi, lukevat päivän tekstejä ja 
kantavat kolehtia. Heidän toimin-
nastaan on saatu paljon myönteistä 
palautetta.

Diakoniassakin on monenlais-
ta tehtävää. Lähimmäispalveluun 
tarvitaan yhä enemmän vapaaeh-
toisia, koska kotikäyntejä toivotaan 
lisää. Varsinkin tuomiokirkkoseu-
rakunnassa on monia yksinäisiä 
vanhuksia, jotka ilahtuisivat, jos 
jollakin lähimmäisellä olisi silloin 
tällöin aikaa kuunnella ja vaihtaa 
ajatuksia.

Kerhoissa vapaaehtoiset voivat 
osallistua ohjelman suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Eläkeläis-
ten kerhoissa kahvinkeittäjillä on 
tärkeä tehtävä.

Lähetyspiireihin ja keskusseura-
kuntatalon lähetyssoppeen otetaan 
uusia vapaaehtoisia.  Lähetyssopes-
sa ihmiset voivat käydä kahvilla ja 
tehdä ostoksia.

Kenenkään ei tarvitse osallistua 
vapaaehtoistyöhön ”omin eväin”. 
Seurakunta kouluttaa ja perehdyttää 
vapaaehtoisia muun muassa järjes-
tämällä virkistys- ja koulutusret-
kiä. Viime vuonna vapaaehtoiset 
vierailivat Kuusamon Juumassa ja 
keskustelivat  jumalanpalveluksesta, 
diakoniasta ja lähetystyöstä.

Tänä vuonna retki suuntautui 

retkistä intoa vapaaehtoistyöhön

Vienan Karjalaan. Vierailu Paana-
järvellä, Vienan Kemissä ja Solo-
vetskin luostarisaaristossa näytti, 
miten monenlaisissa oloissa ihmi-
set voivat elää tyytyväisinä. Jyrki 
Vaaramo toimitti vuoden 1963 
käsikirjan mukaisen venäjäksi tul-
katun ehtoollisjumalanpalveluksen 
Vienan Kemin täpötäydessä kirkos-
sa: 25 retkeläistä ja saman verran 
paikallisia riitti täyttämään entisen 
apteekin. Jumalan sanan nälkä oli 
aistittavissa.

Seurakunta toivottaa kaikki, joil-
la on siihen tilaisuus, tervetulleiksi 
osallistumaan vapaaehtoistyöhön. 
Mielekästä tekemistä riittää, vapaa-
ehtoinen voi tuntea itsensä tarpeel-
liseksi, saa uusia ystäviä ja hänen  
elämänlaatunsa paranee.

SirPa heiNoNeN 
Pertti SiNervo

emäntä anni Pukki tiksan kylältä tarjosi retkeläisten käyttöön oman pihapiirinsä. retkeläiset pysähtyivät sinne ruoka- ja hartaushetkelle.
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Jeesus, kuoleman voittaja.

Sinulla on elämän ja kuoleman avaimet.

Me elämme kivun ja kuoleman maailmassa,

mutta sinä olet kulkenut yli rajan.

Sinä nousit haudastasi ja elät ikuisesti.

Kiitämme, että kuolema on voitettu.

Kiitämme, että pimeydellä

ei ole valtaa meihin.

Kiitos, että tänäkin päivänä

sinä voit sytyttää valosi

kuoleman ja surun keskelle.

Ylistämme sinua armostasi.

Syksyn
pääsiäinen
Kristillinen kirkko on olemassa sitä varten, että pidämme esillä sa-

nomaa ylösnousseesta Vapahtajasta. Meidät kristityt on kutsuttu 

todistamaan Jeesuksesta sanoin ja teoin.

Polttava kysymys on, kuinka osaamme hoitaa saamamme teh-

tävän niin, että todistuksemme on aito ja vaikuttava. Yksittäisinä 

kristittyinä ja seurakuntana joudumme kyselemään jatkuvasti, mil-

laisella kielellä tämän ajan ihmiselle on puhuttava Jumalasta. Jou-

dumme kyselemään jatkuvasti, miten puhe rakkaudesta muuttuu 

vaikuttaviksi rakkauden teoiksi.

Seurakunnan toiminta on laajaa ja monipuolista. Silti seurakun-

nan sanoma ei tavoita vaikuttavalla tavalla suurta osaa niistäkään 

ihmisistä, jotka ovat seurakunnan jäseniä. Seurakuntana meille esi-

tetään jatkuvasti moitteita siitä, ettei meillä ole toimintaa jonkun 

tietyn ikäisille tai määrätyssä elämäntilanteessa oleville ihmisille. 

Saamme kuulla moitteita siitä, ettemme puhu Jumalasta ymmär-

rettävällä tavalla tai ettemme kohtaa etsivää ihmistä.

Joku valtiomies sanoi aikanaan tähän tapaan: Älä kysy, mitä maasi 

voi tehdä hyväksesi. Kysy, mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi. Tuota 

ohjetta me kristityt voisimme soveltaa omaan elämäämme seura-

kunnan jäseninä. Sen sijaan, että kysyisimme, mitä seurakunta an-

taa minulle, voisimme opetella kysymään, mitä minä voisin tehdä, 

jotta sanoma ylösnousseesta tavoittaisi yhä uusia ihmisiä.

Syksyn pääsiäinen kertoo siitä, miten Jeesus herätti kuolleista. 

Meillä on lupa pyytää, että ylösnoussut Herra herättäisi meidätkin 

synnin unesta elämään iankaikkista elämää Hänen yhteydessään. 

Silloin koko elämämme olisi todistusta Hänestä.

PeNtti KorteSLuoma

KaPPaLaiNeN, ouLuJoeN SeuraKuNta

”Jeesus antaa elämän” on kirkollinen aihe 17. sunnuntaina helluntaista. Pyhää on 
luonteensa vuoksi nimitetty ”pikku pääsiäiseksi” tai ”syksyn pääsiäiseksi”. Eri 
vuosikertojen evankeliumiteksteissä korostuu Jeesuksen valta päättää elämästä ja 

kuolemasta. Tieto Jeesuksen kyvystä herättää ihmisiä kuolleista levisi kulovalkean tavoin 
Jerusalemissa ja lähiympäristössä.

Nainin pieni kaupunki Galileassa, jossa evankeliumitekstin ihmeteko tapahtui, sijaitsee 
edelleen Jisreelin tasangon pohjoisessa osassa vastapäätä Taaborin vuorta. Kaksi kulkuetta 
kohtaavat tekstin tapahtumassa: Jeesusta seuraavat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä 
vyöryvät Nainin kylänraitille törmäten hautajaissaattoon.

Leskiäiti oli jo menettänyt miehensä. Käytännössähän perheen elannon hankkiminen 
oli miesten tehtävä, kun taas koti oli naisten reviiriä. Nuorukaisen kuoltua surun aiheutti 
paitsi luonnollinen äidinrakkaus, myös pelko omasta tulevaisuudesta. Siksi epätoivo oli 
syvimmillään.

Kaiken kansan nähden Jeesus koskettaa paareja pysäyttääkseen surevan joukon. Hänen 
viestinsä on yksiselitteinen ja selvä: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!” Poika nou-
see istumaan kaikkien hämmästykseksi.

Ihmisten reaktioissa vaihtelevat suunnaton pelko ja kiitollisuus, usko ja epäusko. Ta-
pahtumaa ei olla uskoa todeksi, mutta teot puhuvat puolestaan. Jeesuksen maine suurena 
profeettana leviää. Tämä saa ihmiset päättelemään, että ”Jumala on tullut kansansa avuk-
si”. Jeesus kehottaakin erään toisen evankeliumitekstin mukaan uskomaan ”jos ei muuten, 
niin tekojeni tähden”. Pikku pääsiäisen nimi onkin perusteltu nimi tälle pyhälle ylösnou-
semusihmeen tähden.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän Psalmi on Ps. 86: 10-13, 
ensimmäinen lukukaPPale Job 14: 1-6, 
13-15 Ja toinen lukukaPPale Room. 8: 
18-23. evankeliumi on luuk. 7: 11-16.
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Pa Lv e L u h a K e m i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Su 23.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Tuiran kirkosta, liturgia Tarja Kor-
pela, saarna Juuso Forsberg, avus-
taa Hannu Ojalehto, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Tarja Korpe-
lan läksiäiset.
Su 23.9. klo 11.25 Radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Kirsi Merenhei-

mo-Mäenpää puhuu aiheesta Jeesus antaa elämän.
Ke 26.9. klo 15.45 Naisen allakka. Rehtori Tuula Tervonen 
puhuu Elämän jäljistä.
To 27.9. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Miten kuoro-
toiminta voi kasvattaa nuorta ja mitä se parhaimmillaan  
antaa; Ilon kautta -festivaalissa mukana olevaa musiikki-
kasvattaja Marja Laitalaa haastattelee Marja Blomster.

Su 23.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Heleena Hietala pu-
huu Jumalan huolenpidosta.
Su 23.9. klo 10 messu Pattijoen kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
edellisen maanantain Etappi-ohjel-

ma uusintana, aiheena Kokemuksia ja ajatuksia rikoksen 
kohteeksi joutumisesta; Oulun Tuomiokirkon kirkkoisäntä 
Pertti af Hällström ryöstettiin heinäkuussa Espanjan mat-
kallaan. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
Ma 24.9. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Studiossa Raudasky-
län kristillisen opiston rehtori Jukka Hautala, aiheena Kir-
kosta eroaminen-pysyvä vai väliaikainen ilmiö. Ohjelman 
toimittaa Jukka Harvala.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

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

JaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
www.PoSti.Fi/

PaLaute

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kotimaa 
maksaa 
posti-
maksun

Kestotilaajana saat lahjaksi Kotimaan tasku-
kalenterin (arvo 15,-) tai taiteilija Pirjo Wariksen 
Enkeli-seinäkalenterin, jossa Anna-Mari Kaskisen
teksti joka kuukaudelle (arvo 15,-).

Kestotilaus on aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikertahinta on 81 euroa. Tilaus laskutetaan sovituin (6 kk/12 kk) laskutusvä-
lein voimassa olevaan hintaan ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kestotilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai irtisanoa puhe-
limitse tai kirjeellä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyyntinä tekemänsä tilaus 
viimeistään 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen.

     Tarjous on voimassa 31.12.2007 asti ja se koskee vain uusia Suomeen tulevia tilauksia. 
Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Kyllä kiitos,  tilaan Kotimaa-lehden edullisesti tutustumishintaan!

Kotimaa puhuu arvoista. 
Järjellä ja sydämellä.

Kotimaa tarjoaa merkityksel-
listä luettavaa sinulle, jolle 
hengellisyys ja arjen kristil-
lisyys ovat olennainen osa 
elämää. Tänä syksynä tärkeä 
teemamme on vapaaehtois-
työ – tuttua ehkä sinullekin?  
Tule mukaan keskusteluun. 
Tilaa nyt Kotimaa edulli-
seen tutustumishintaan!

Tervetuloa tyytyväisten 
lukijoiden joukkoon!

Kotimaa-lehden tuoreen 
lukijatutkimuksen mukaan 
yli 80 % lukijoista antaa leh-
delle yleisarvosanan hyvä tai 
kiitettävä. Mitä mieltä itse 
olet? Hyödynnä tutustumis-
tarjous ja kokeile!

Miksi miljoona 
suomalaista tekee 

työtä ilman palkkaa?
Vastaus löytyy hyvästä sydämestä. Arjen kristillisyys ja välittä-
minen ovat tärkeitä arvoja hyvin monille meistä suomalaisista. 

Lähimmäisenrakkaudesta kumpuaa halu auttaa. 

Määräaikaistilaus 4 kk vain 20 euroa.
(Norm. 4 kk 38 euroa). Säästän 18,00!
Lisäetuna saan ilo-lehden 
kerran 4 kk:n aikana.

Kestotilauksen ensimmäinen 6 kk:n 
jakso vain 29 euroa. Säästän 11,50!
Tilaus jatkuu tämän jälkeen automaattisesti 
edulliseen kestotilaushintaan 40,50 / 6 kk.

Kestotilaajan lisäetuina saan: ilo-lehden 
5 kertaa vuodessa ja tilaajalahjaksi 

Kotimaan taskukalenterin
(arvo 15 euroa) tai

Enkeli-seinäkalenterin
(arvo 15 euroa)

Valitsemasi tilaajalahja toimitetaan joulukuussa.

Merkitse rastilla vaihtoehdot:
Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin (myös suunta)

Sähköpostiosoite

Tilaa nopeasti 
ja vaivatta:
Soita 
020 754 2333 
tai tilaa 
sähköpostilla:
tilauspalvelut@
kotimaa.fi 

T I L A U S K O R T T I

 on aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikertahinta on 81 euroa. Tilaus laskutetaan sovituin (6 kk/12 kk) laskutusvä-

Kesto-tilaajan lahja15,-
arvo

Kestotilauksena 6 kk vain29,-ETUSI YHTEENSÄ 26,50!

Leikkaa irti katkoviivaa pitkin ja postita. Kotimaa maksaa postimaksun.

srk

iLmoita rauhaN 
tervehDYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Lämmin kiitos 
työtoverit, laulajat, 
tulkit, soittajat 
ja kirkkokansa

laulun  Viimeiset veneet -sanoin: 
“Huominen päivä jos kädestä 
Herran joillekin meistä viel 
lahjoitetaan. Rukoillaan rohkeutta 
ihmisen verran sielulla sielua 
rakastamaan.” (Kirkon käytävä-
mattoon tuli varoja 820 euroa). 
Leila Ikonen
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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

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

Myllyojan 

Maikkulan

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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh: 372 732. Uudet auki-
oloajat: ma klo 10-18, ti-to klo 10-17, pe klo 9-16. 

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

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

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


