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Rakasta kuin viimeistä päivää. Sivu 14
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vastarannan kiiski

S eitsemältä töihin ja neljältä ko-
tiin, se on sellainen työmiehen 
maanantai. Näillä sanoilla Irwin 

Goodman koulutti suomalaisia työ-
elämän saloihin vuonna 1965. Tänä 
päivänä sävel on toinen.

Voikkaalla lyötiin lappu luukulle, 
Kemijärvellä Salcomp pakkasi firman 
arvo-omaisuuden yhdensuuntaiselle 
lennolle Kiinaan ja harva nykyään edes 
tekee Irwinin mainitsemia seitsemäs-
tä–neljään-päiviä. Työajat vaihtelevat 
päivä päivältä projektien mukaan.

Paljon arvostellaan lyhyitä työsuh-
teita ja työnvälitysbisnestä. Nuorena 
työntekijänä tiedän, että minä ja monet 
muut nuoret emme ole valmiita sitou-
tumaan yhteen yritykseen loppuiäk-
semme. Voimmeko siis vaatia tällaista 
sitoutumista työnantajaltakaan?

Suomalaisten työmarkkinoiden pi-
tää muuttua, ei 1960- luvun tyyliseksi 
vaan vastaamaan nykyajan haasteisiin 
ja globaaliin kovaan kilpailuun. Työ-
markkinamme ovat todella kankeat. 
Välillä työvoimasta on huutava pula, 
ylitöitä piisaisi jokaiselle ja palkkoja 
korotetaan kovaa tahtia. Suvanto-
vaiheissa kysyntää ei puolestaan ole 
nimeksikään ja suuret työntekijämää-
rät ovat yrityksille taakka ja rasittavat 
niiden kannattavuutta. Työlakimme 
eivät anna firmoille mahdollisuutta 
reagoida tilanteisiin ja joustavuuden 
puutteen vuoksi työpaikkamme len-
nätetään Kiinaan. 

Yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus 
alentaa palkkaa, poistaa etuisuuksia 
tai antaa kenkää, kun tilanne niin 
vaatii. 

Näillä lääkkeillä saattaisimme hou-
kutella joskus lähitulevaisuudessa 
jopa muutamia uusia työnantajia 
siirtämään tuotantoaan Kiinan sijas-
ta Suomeen. 

Me työntekijät vaadimme liikku-
vuutta ja haluamme jatkuvasti pitää 
silmämme auki mahdollisten ”parem-
pien työpaikkojen” varalta. Miksipä 
eivät työnantajatkin voisi pitää silmi-
ään auki parempien työnhakijoiden 
varalta? Sillä myös yritykset vaativat 
joustavuutta.

Vuokratyö tukee niin työnhakijaa 
kuin markkinoiden tarpeita, kun mo-
ni työntekijä työllistyy pitkäaikaisesti 
uusien kontaktien kautta. Vaihtoehto 
joustavuuden suhteen vuokratyövoi-
malle olisi irtisanomissuojan poistami-
nen. Yritykset työllistäisivät suoraan 
tarvitsemansa työvoiman. Työntekijää 
koskisivat työnantajayrityksen työehdot, 
ei vuokrafirman. Palkka varmaan olisi 
astetta parempi, mutta varmuutta tu-
levaisuudesta ei aikaisempaa enempää. 
Vuokrafirmat tosin kärsisivät kovasti 
tällaisesta lakiuudistuksesta.

Viideltä saunaan ja kuudelta put-
kaan, siinä on työmiehen lauantai, 
jatkaa Irwin laulussaan. Me haluamme 
kokea kaiken, nyt ja heti, huomenna 
Rovaniemelle, marraskuussa Brysse-
liin, jouluna Lappiin ja tammikuussa 
Thaimaahan. Ensi vuonna olisi syytä 
valmistua ja unelmatyöpaikkoja on 
syytä pitää silmällä jatkuvasti. Haa-
veena ovat myös ulkomaille lähtö ja 
mahdolliset jatko-opinnot. Mutta 
ei aikataulua, ei pitkiä sitoumuksia 
työnantajiin, ei ankkureita. Samalla 
tavalla myös yritykset elävät neljän-
nesvuosi kerrallaan.

alfred H. Sieppi, varusmiesliiton puheenjohtaja, Helsinki

Kouvolan Sanomat kirjoittaa 1. lokakuuta 
pääkirjoituksessaan lapsiin kohdistuvasta 
perheväkivallasta.
Erityisen ikävältä kuulostaa se, että äideis-
tä on tullut isiä hanakampia turvautumaan 
ruumiilliseen kuritukseen. Ristiriitaista kyl-
lä samalla kun naiset käyvät käsiksi lapsiin-
sa miehiä useammin, he kuitenkin suh-
tautuvat kuritusväkivaltaan miehiä kriit-
tisemmin.

Tutkijat ovat löytäneet muutoksia myös 
siitä, missä tilanteissa kurittamiseen turvau-
dutaan. Entisaikojen odotas kun isä tulee 
kotiin -malli on väistynyt. Tätä päivää ovat 
tilanteet, joissa lapsi saa selkäänsä, kun jom-
pikumpi vanhemmista polttaa päreensä.

Isä Markku Toivanen kirjoittaa syksyn 
Analogi-lehdessä autoista.
Näyttää siltä, että viime vuosina auto on 
etääntynyt entistä kauemmaksi perustehtä-
västään. Eikö auton tehtävä ole siirtää mat-
kustaja paikasta A paikkaan B? 

Nykyiset nelipyöräiset ystävämme suo-
riutuvat kyllä kuljetustehtävästään, mutta 
samalla entistä näkyvämmin ne korostavat 
voimaa, hallintaa, yksilöllisyyttä, eristäyty-

mistä ja huippuunsa viritettyä teknologiaa. 
Jotkut autot ovat hyvin yhdennäköisiä niiden 
voimailijain kanssa, jotka ovat nauttineet 
kiellettyjä aineita kuntosalilla. 

Minulla on väite: Mitä suurempi on ihmisen 
sisäinen turvattomuus, sitä massiivisemman 
auton hän tarvitsee turvakseen. 

Kumppani-lehti uutisoi syyskuun nume-
rossaan oudosta oikeustaistelusta. 
Yritysjätti Johnson & Johnson haastoi elo-
kuussa Amerikan Punaisen ristin oikeu-
teen tavaramerkkirikkomuksesta. Johnson 
& Johnson omistaa mielestään oikeudet pu-
nainen risti -tunnuksen kaupalliseen käyt-
töön Yhdysvalloissa.

Johnson & Johnsonin kanteen mukaan 
vain sillä on oikeus myydä punainen risti 
-tunnuksella varustettuja tuotteita Yhdys-
valloissa.

Kiistan juuret juontavat pitkälle histori-
aan. Amerikan Punainen risti on käyttänyt 
tunnusta perustamisvuodestaan 1881 lähti-
en. Johnson & Johnson rekisteröi punaisen 
ristin tavaramerkikseen kuusi vuotta myö-
hemmin, vuonna 1887.

aatoksia
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väheksyä nuoria
Virsikirjauudistuksesta on ”vain” reilut 20 vuotta. Se on kuitenkin 
kokonainen sukupolvi. Menneiden vuosisatojen veisut ovat yhä 
pääosassa virsikirjaa selattaessa. Jos vertaisimme virsikirjaa vaik-
kapa aapiskirjaan, koulunsa aloittavat tankkaisivat eväitä yhä ABC-
kiriasta, ilman sanastoa ja omaa kokemuspintaa.

Oman aikansa kansantaiteilijoiden ansioita ei voida kiistää, mut-
tei myöskään voida ihmetellä sitä, etteivät vakaat ja vanhoilliset 
hymnit houkuttele nykyajan ihmisiä kirkon lehtereille. Joululau-
lut kokoavat kirkot täyteen, samoin tilaisuudet, joissa lauletaan 
rippikouluista tutun punaisen laulukirjan sävelmiä. Saman toivoi-
si tapahtuvan myös jumalanpalveluksissa. Virren on sovittava ih-
misten suuhun.

Ilon kautta -musiikkifestivaali virkisti kaupunkikuvaa viikonlop-
puna Oulun hiippakunnan ja seurakuntien, Kirkkohallituksen ja 
Kirkkomusiikkiliiton toimesta. Toivottavaa on, että kyseiset tahot 
tarttuvat yhtä tomerasti toimeen myös uusien virsien synnyttämi-
seksi. Virsikirjan kansien väliin mahtuu paljon ja monenlaista.

Tuoretta tarjolla -kampanja on tarttunut yhteen kirkon suurimmista ongelmista. 
Miten saada nuorten ja nuorten aikuisten ääni kuuluville kirkossa? 

Kampanja tukee nuoria ehdokkaita kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuus-
tojen vaaleissa, jotka pidetään ensi helmikuussa. Maallikkojen valinnan näihin 
elimiin tekevät seurakuntien luottamushenkilöt.

Kirkko haikailee nuorten ja nuorten aikuisten perään ja hyvästä syystä. Tule-
vaisuus on aina nuorten eikä ole samantekevää, kuuluuko tähän tulevaisuuteen 
myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tällä hetkellä kirkon tilanne ei näytä 
hyvältä. Juuri nuoret aikuiset, 18–30-vuotiaat eroavat kirkosta ahkerimmin.

Kirkko ei nuorten mukaan kuuntele heitä eikä osaa myöskään puhua nuorten 
kieltä. Siksi kirkossa tarvitaan enemmän nuoria päätöksentekijöitä. Vain tällä ta-
valla kirkko säilyy riittävän vetovoimaisena uusillekin sukupolville.

Vanhan tutun värssyn mukaan nuoria kaivataan kipeästi politiikassa, kirkos-
sa ja muissa kansalaisyhteiskunnan tehtävissä. Karu totuus on, että usein nuoria 
käytetään pelkkänä rekvisiittana. Heidän ei toivota aukaisevan suutaan ja kerto-
van valtavirrasta poikkeavan mielipiteensä. Näin ei saa olla. Nuoriin kannattaa 
luottaa, kirkossakin. 

Soikoon meille
virsi uus!
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Yhä useampi saa 
kutsun häihin syksyn 
korvalla. Kiireisiin 
kesäkuukausiin 
kyllästyneet siirtävät 
juhlansa suosiolla 
syksyyn, jolloin 
kalenterissa on 
enemmän tilaa 
eikä häävierailla 
ole enää kilpailevia 
lomasuunnitelmia.

v ilkkain hääkausi jatkuukin 
yhä selkeämmin toukokuus-
ta syyskuuhun, mutta lo-
kakuussa ja marraskuussa 

häitä vietetään yhä vähän.
 Oulussa tilastot kertovat, että 

syyskuussa tapahtuneet vihkimi-
set ovat viime vuosina olleet hie-
noisessa kasvussa. Nouseva trendi 
näkyy varsinkin siviilivihkimisissä, 
joiden määrä syyskuun kohdalla 
on liki kaksinkertaistunut kahden 
vuoden aikana. Kun vuoden 2005 
syyskuussa maistraatissa toisilleen 
sanoi tahdon 14 paikallista paris-
kuntaa, tämän vuoden syyskuussa 
lukema oli 33. 

Näin kirkollisten ja siviilivihki-
misten yhteismäärä pysyi tänäkin 
vuonna liki 90 pariskunnan kuu-
kausimäärässä, vaikka kirkollisten 
vihkimisten määrä laski hieman. 

Vuosi 2005 on ollut kuluvan 
vuosikymmenen kiireisin avioi-
tumisvuosi. Tuolloin avioliittoja 
solmittiin koko maassa 29 283. 
Tuon vuoden syyskuulle Oulun 
tilastoihin on merkitty 75 avioi-
tunutta pariskuntaa. Avioliittoja 
on solmittu enemmänkin, sillä 
maistraatissa voi avioitua mistä 
tahansa kotoisin oleva pariskun-
ta – vaikkapa ohikulkumatkalla. 

Syyshäät houkuttavat 
yhä useampia

Seurakuntayhtymän ylläpitämään 
keskusrekisteriin merkitään myös 
pariskunnista vain sellaiset, joista 
vähintään toinen on jonkin Oulun 
seurakunnan jäsen. 

myrskyävän 
meren rannalla

Näin ollen tilastosta puuttuvat 
myös Heli ja Antti Kortela. Oulus-
sa meren rannalla häitään viettä-
nyt, muttei enää kirjoilla oleva pa-
riskunta avioitui Tuomiokirkossa 
syyskuussa 2005. Häät päätettiin 
järjestää syksyllä, koska kesähäät 
tuntuivat liian tavallisilta. 

– Halusimme tunnelmaa pimeiden 
syysiltojen, kynttilöiden ja meren 
tyrskyjen muodossa. Syksyt ovat 
lisäksi nyky-Suomessa kohtalaisen 

lämpimiä – ei siis tarvitse hikoilla 
liiassa helteessä hienoissa puvuis-
sa ja kravatit kaulaa kuristamassa, 
Heli Kortela perustelee.

Koska pariskunta asui aivan eri 
puolella Suomea kuin missä vih-
kipaikka oli, joten aikaakin piti 
varata järjestelyihin. Korteloiden 
mukaan ajankohta tarjosi järjes-
telyihin niin positiivisia kuin ne-
gatiivisia yllätyksiä. 

– Kirkko oli helppo saada ha-
lutulle ajalle ja juhlapaikkoja oli 
huomattavasti enemmän vapaana, 
vaikka osa olikin sesongin päätyt-
tyä remontissa. Trendi oli myös 
jo kääntynyt syyshäiden puoleen, 
eli yllättävän paljon kysyntää kui-
tenkin oli. Kavereilta ja suvulta tuli 
positiivista palautetta siitä, miten 
tällainen juhla katkaisee mukavasti 
pimeän syksyn arjen ja aherruk-

sen. Yleinen kommentti oli, että 
kun ajoissa saa kutsun, niin kyllä 
voi järjestellä työt sopivasti, jotta 
pääsee juhliin mukaan. 

Häämatkaa ei tarvinnut myös 
odottaa kauaa juhlien jälkeen, vaan 
sinne suunnattiin melkein heti ar-
jen alettua. 

– Hääparina nautimme siitä, että 
saimme lähteä häämatkalle Kau-
ko-idän lämpöön kesken Suomen 
sateisimman kauden – vaikka itse 
juhlan halusimme syksylle juurikin 
sen hienojen puolien takia.

Siippojen keski-ikä 
nousussa

Avioliitto solmitaan maan lain ja 
tapojen edellyttämin muodoin. 
Suomessa avioliiton solmiminen 

Ruskahäiden osuus on lisääntynyt. Syksyllä avioituvat perustelevat ajankohtaa valinnan vapaudella ja tunnelmallisuudella.

tapahtuu joko kirkollisella vihkimi-
sellä tai siviilivihkimisellä. Vuon-
na 2006 ensimmäisen kerran avi-
oituneiden naisten keski-ikä oli 
29,7 vuotta ja miesten 32,1 vuot-
ta. Keski-iät ovat nousseet tasaises-
ti. Vuonna 2005 vastaavat lukemat 
olivat 29,6 ja 31,8 vuotta.

Parisuhteita rekisteröitiin 191 
vuonna 2006. Näistä 84 oli mies- 
ja 107 naisparia. Rekisteröityjen 
parien eroja oli 30. Näistä 10 oli 
mies- ja 20 naisparien eroja. 

elSi Huttunen

Vapaita vihkiaikoja voi tiedustel-
la seurakunnista sekä lähimmästä 
maistraatista.

t aloustutkimus Oy:n tekemän tut-
kimuksen mukaan Rauhan Ter-
vehdystä lukee säännöllisesti noin 

67 000 ihmistä. 60 000 lukee lehteä sil-
loin tällöin.

Uskollisimpia lukijoita ovat erityisesti 
naiset ja maaseudulla asuvat. Iäkkäämmät 
lukevat säännöllisemmin kuin nuoret. 
Lukemisaktiivisuuden kanssa näyttää 
olevan yhteydessä myös se, kuinka usein 
henkilö on käynyt viimeisen vuoden ai-
kana kirkossa.

Silloin tällöin lehteä lukevat erityisesti 
miehet, alle 45-vuotiaat, lapsitaloudessa 
asuvat ja vain muutaman kerran vuodessa 
kirkossa käyvät.

Lukemisen jättävät useimmin väliin 
alle 30-vuotiaat, opiskelijat ja kirkkoon 
kuulumattomat.

Taloustutkimus kuitenkin huomauttaa, 
että kirkkoon kuulumattomistakin puolet 
ilmoittaa lukevansa lehteä vähintäänkin 

silloin tällöin. Vastaajat, jotka eivät lain-
kaan lue lehteä, ilmoittavat tärkeimmäksi 
syyksi, etteivät ole kiinnostuneet kirkkoon 
tai uskontoon liittyvistä asioista.

lähes kaikki 
luottavat

Lukijatutkimus tehtiin puhelinhaastat-
teluina 501:lle henkilölle. Haastateltavil-
ta kysyttiin lukemistottumusten lisäksi 
mielipiteitä ja mielikuvia Rauhan Ter-
vehdyksestä.

Lähes kaikki vastaajat tiesivät, että 
kyseessä on lehti. Useimmilla oli joko 
myönteinen tai neutraali käsitys leh-
destä. Kielteinen kuva oli vain kolmella 
prosentilla vastaajista. 

Luotettavaksi lehden arvioi 94 pro-
senttia. Lähes yhtä moni (90 prosenttia) 
pitää Rauhan Tervehdystä sisällöltään 

ainutlaatuisena.
88 prosenttia katsoo, että lehti uskaltaa 

käsitellä kirkon sisällä araksi koettuja asi-
oita kuten aborttia ja samaa sukupuolta 
olevien vihkimisiä. Näiden asioiden kä-
sittelyn tasapuolisuus kuitenkin jakoi 
mielipiteet. Tasapuolisena käsittelyä piti 
37 prosenttia. Epätasapuoliseksi käsitte-
lyn arvioi 42 prosenttia.

nimet kiinnostavat 
eniten

Ilmoitukset kastetuista, vihityistä ja kuol-
leista näyttävät yhä olevan lehden suosi-
tuinta aineistoa. Nämä tiedot lukee yh-
deksän kymmenestä.

Seurakuntien toimintatietoja lukee 
seitsemän kymmenestä. Heistä suurin 
osa on kiinnostunut vain oman seura-
kunnan asioista.

Rauhan tervehdyksellä 127 000 lukijaa
Liki kaksi kolmannesta vastaajista ei 

haluaisi lehteen enempää hengellisiä 
juttuja. Sama määrä kertoo myös, että 
Rauhan Tervehdyksessä ei pitäisi olla 
enempää huumoria ja viihdettä. Näitä 
tyylilajeja kaipaavat eniten miehet, alle 
30-vuotiaat ja opiskelijat.

Lukijoiden enemmistö on sitä mieltä, että 
oman seurakunnan asiat tulevat lehdessä 
selkeästi esille ja että lehti aktivoi osallis-
tumaan seurakunnan toimintaan.

Evankelis-luterilaista kirkkoa ja uskoa 
koskevia juttuja on lehdessä sopivasti, 
mutta tutkimuksesta käy ilmi, että lukijoi-
den mielestä muita uskontoja ja aatteita 
käsitellään lehdessä liian vähän.

Yli puolet (55 prosenttia) katsoo saavansa 
Rauhan Tervehdyksestä riittävästi vasti-
netta maksamilleen kirkollisveroille.

Janne kankaala
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menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Hartauselämä
Aamurukous ke 10.10. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 5.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 6.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Sana ja Rukous la 6.10. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Seppo 
Juntunen, juontaa Eero Kar-
jalainen.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 6.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 10.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 10.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Eevi Jaakkola.
Miesten piiri ke 10.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 10.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 11.10. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Luetaan Johanneksen evan-
keliumia. Pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Kirkkoseurat ti 9.10. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Pentti 
Kopperoinen ja Matti Liuk-
konen.
Ompeluseurat to 4.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokat:
Pe 5.10. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Pe 5.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Herännäisseurat su 7.10. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiirit:
To 4.10. ja 11.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 4.10. ja 11.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ti 9.10. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 11.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 10.10. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Tutustumme ja 
käymme läpi Ilmestyskirjaa.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 4.10. ja 11.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Pe 5.10. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 11.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 9.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tauno Tampio 
alustaa aiheesta Onko eläkkeellä 
elämää?
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 4.10. ja 11.10. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 9.10. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 10.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 5.10. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Puolivälikankaan alue. 

Pe 5.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan 
su 7.10. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Herra on varjelijani, 
Psalmien matkalaulut, Raamat-
tuopetus ja viikkomessu, Pentti 
Kortesluoma. Infoa lähetystyös-
tä. Lasten ja varhaisnuorten 
ohjelmaa. Järj. myös Kansan-
lähetys, Kylväjä ja SLEY.
Miesten raamattupiiri to 4.10. 
ja 11.10. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Virsilauluilta ti 9.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Vir-
siä aiheista palvelu ja Kristuksen 
seurakunta.

karjasillan seurakunta

Sirkka Rautakosken opin-
näytekonsertti to 4.10. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Tämä runo kosketti minua 
-runoilta su 11.11. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Mikä on 
lempirunosi? Mikä runo on 
saanut sinut herkistymään? 
Mikä runo on koskettanut 
sinua? 1.11. mennessä tulleet 
vastaukset tuodaan julki runoil-
lassa. Vastaukset kysymyksiin 
osoitteeseen juha.vahakangas@
evl.fi tai Karjasillan seurakunta 
/ Tämä runo, Nokelantie 39, 
90150 Oulu.

tuiran seurakunta

Paanukirkko-konsertti su 

14.10. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paanukirkko-säätiön 
hyväksi järjestetyssä konser-
tissa esiintyvät tenori Esko 
Jurvelin, baritoni Jorma Kärnä, 
sekä Lauri-Kalle Kallunki urut.  
Ohjelma 5 e. 

Diakonia
karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 8.10. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ystävän Kamari ti 9.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Vietäm-
me vanhusten viikkoa seuras-
samme vanhustyön diakonia-
työntekijä Asta Leinonen.
Diakoniapiiri ke 10.10. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho to 4.10. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 4.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien aamukahvi ti 9.10. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vieraana Martta Leskelä 
KUA:sta
Työttömien ateria ti 9.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri to 11.10. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 10.10. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 5.10. klo 13, 
Diakoniakeskus.
Raamattupiiri ti 9.10. klo 13, 
Diakoniakeskus.

KEHITYSVAMMAISET:
Nuorten ilta pe 5.10. klo 18–20, 
Öbergin talo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
9.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 9.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
KUULOVAMMAISET:
Sosiaaliturva tutuksi -se-
minaari pe 5.10. klo 9–13, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aiheena Potilaan oikeudet 
terveydenhuollossa. Kahvit 2 e 
ja ruokailu 6.50 e.
Vanhusten viikon viittomakie-
linen juhla ma 8.10. klo 9, Kes-
kustan seurakuntatalo. Aiheena 
on Ikääntyminen arvoonsa. 
Ohjelma: klo 9-10 kahvi, klo 
10.15 juhla, klo 12.30 ruokailu 
ja klo 14 viittomakielinen messu 
tuomikirkossa. 
NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
11.10. klo 13, Öbergin talo. Mu-
kana pastori Arpad Kovacs.

lähetys
Lähetyssoppi to 11.10. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 10.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Aiheena Jerusalemin Kris-
tittyjen avustaminen, Juha 
Kyllönen.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 9.10. klo 18, Kaukovainion 

kappeli. Rovastikunnan lähe-
tyssihteeri Ulla Mäkinen kertoo 
muslimityöstä.

tuiran seurakunta

Idäntyön ilta ti 9.10. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Esko 
Mäki-Soini Kansanlähetyksestä 
kertoo aiheesta Vainotun seura-
kunnan avustustyö.
Lähetyspiiri ma 8.10. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 8.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 8.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

lapset ja  
lapsiperheet
Päiväkerhot löydät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 7.10. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot:
Ke 10.10. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 11.10. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 8.10. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Pyhäkoulut:
Su 7.10. klo 10, Kastellin kirkko. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä.

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa su 7.10. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa rovasti Pekka 
Sippola, kanttorina Lauri Nurk-
kala, avustaa Oulujoen kirkon 
kamarikuoro.
Ylikiimingin kirkossa su 7.10. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rahko. 
Vanhusten kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit.
Hintan seurakuntatalossa su 
7.10. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Juha 
Pöykkö. Vanhusten kirkkopy-
hä. Linja-autoreitit kts. Muut 
Menot!
Pikkaralan koulussa su 7.10. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Riitta Kentala, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

Oulun tuomiokirkossa su 
7.10. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Viljo 
Juntunen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttori Henna-Mari 
Sivula, urkuri Maija Tynkkynen. 
Kolehti Suomen kansainväli-
selle rekkakirkkoyhdistykselle. 
Intiön seurakuntakodissa su 
7.10. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Karjasillan kirkossa su 7.10. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Olavi 
Mäkelä, Mervi Keskinen ja 
Asta Leinonen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Vanhusten kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit. Radiointi 
Radio Dei. Kolehti oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 7.10. 
klo 10 messu, toimittaa Lauri 
Kotila, saarnaa Oulun Rau-
hanyhdistykseltä Antti Leskelä, 
avustaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti ks. Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 7.10. klo 
10 messu, toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Aino-Liisa 
Ilkko ja Raija Yrjölä, kanttorina 
Heikki Jämsä. Psalmikuoro. 
Kolehti katastrofiapuun Kirkon 
Ulkomaanavulle. Vanhusten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Su 7.10. klo 18 iltamessu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Julistus 
ja seurakuntapalvelulle, Kansan 
Raamattuseuran Säätiölle.
Ke 10.10. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
Suomen Merimieskirkolle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
7.10. klo 12 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
Juha Valppu, Merja Oksman ja 

Su 7.10. klo 18 gospelmessu, toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avustaa 
Mari Jääskeläinen, Esa Rättyä 
ja Karjasillan gospelryhmä YA1. 
Teejatkot seurakuntasalissa. 
Enkeliaskartelu.
Kaukovainion kappelissa su 
7.10. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarnaa Ari 
Lukkarinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. SLEY:n kirkkopyhä. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 7.10. 
klo 12 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Lauri 
Kotila, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
7.10. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Kolehti ks. Karjasilta.

Matti Ketola, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti ks. Tuira klo 
10. Välivainion alueen kutsuju-
malanpalvelus. Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 7.10. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Juhani 
Alaranta, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kolehti ks. Tuira 
klo 10. 
Su 7.10. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Juhani 
Alaranta, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kolehti ks. Tuira 
klo 10. 
Pateniemen kirkossa su 7.10. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
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Tuomiokirkko: Tyyne Lydia 
Keskitalo s. Haapasalo 85 v, 
Maija-Liisa Montin s. Kerttula 
88 v, Aarne Johannes Siekkinen 
89 v.
Karjasilta: Tyyne Hanna Elisa-
bet Lampinen s. Fält 79 v, Eija 
Kaarina Väyrynen 50 v, Aaro 
Henrik Keränen 84 v.
Tuira: Reino Niemelä 78 v, Lyyli 
Inkeri Koistinen s. Tampio 84 
v, Jouko Erik Immonen 50 v, 
Asta Elisabet Pihlajaniemi s. 
Kesti 58 v.
Oulujoki: Meri Anita Määttä 
s. Arola 84 v, Eero Tapani Lai-
tinen 53 v.

Tuomiokirkko: Tuomas Tapio 
Lempinen ja Laura Eveliina 
Hulkko.
Karjasilta: Matti Kalevi Im-
monen ja Marie Helen Pruik-
konen.
Tuira: Teemu Mikael Lappi ja 
Aino Elina Laukkanen, Juha 
Erkki Huczkowski ja Satu 
Maarit Tomperi, Marko Tapani 
Malvisto ja Johanna Hannele 
Hotakainen. 

Tuomiokirkko: Nooa Eemil 
Marjamaa, Enni Sofia Ailikki 
Alatalo.
Karjasilta: Aino Eeva Sofia Tu-
lasalo, Joona Juhani Savilaakso, 
Noel Luka Mikael Saarinen, 
Jaska Markus Perämäki, Veik-
ka Viljami Perälä, Otso-Pekka 
Parkkila, Matias Viljami Kreivi, 
Inka Vivi Olivia Häkkilä, Nooa 
Oskari Hietala, Eino Iikka Olavi 
Hanni, Ville Johannes Haataja, 
Ella Maria Adelein Mustonen.
Tuira: Ella Annika Vihlasvaara, 
Viljo Tauno Aukusti Soini, 
Luke Silveri Lahtinen, Erika 
Matleena Korkalainen, Luka 
Heikki Korkalainen, Hermanni 
Ukko Olavi Hetemaa, Amanda 
Eerika Heinonen, Vilma Lumia 
Haapalahti.
Oulujoki: Julius Johannes 
Vimpari, Janika Susanna Siltala, 
Pipsa Maija Mariliina Pent-
tilä, Matti Markus Lesonen, 
Sanni Ilona Hieta, Enni Ilona 
Asikainen, Siiri Fanni Juulia 
Ala-aho.

Su 7.10. klo 12, Maikkulan kap-
peli ja Kaukovainion kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 11.10. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Perhekerhot:
Kohtaamispaikka lapsille ja 
vanhemmille hartauden, kah-
vin, askartelun ja laulujen 
merkeissä.
Ma 8.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 9.10. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 10.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Kastellin kirkko, Maik-
kulan kappeli ja Kaukovaini-
on kappeli, jossa aiheena on 
Jumalan silmissä kaunis. Ota 
oma peili mukaan! Hartauden 
jälkeen Riitta Heikkinen Kirja-
kauppa Bibliasta esittelee lasten 
kirjoja ja musiikkia ystävän 
kamarissa. 
Ke 10.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Perheen torstaikahvila to 
11.10. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko. Pysähdytään rupattele-
maan kahvin, teen tai mehulasin 
äärellä. Aloitamme tilaisuuden 
yhteisellä hiljentymishetkellä, 
jonka jälkeen oleminen on va-
paata. Tule pistäytymään! 
Pyhäkoulut:
Su 7.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 7.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 7.10. klo 12, Pateniemen 
kirkko ja Niittyaron seura-
kuntakoti. 
Perhekerhot:
Ti 9.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 10.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti, Toppilan 
monipalvelutalo, Rajakylän 
seurakuntakoti ja Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 11.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 10.10. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Myllyojan 
seurakuntatalo, Hönttämäen 
seurakuntakoti, Saarelan seu-
rakuntakoti, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat ja 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 11.10. klo 10, 
Vanha pappila. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.

nuoret
Nuorten paikka to 4.10. ja 
11.10. klo 15–15.45, Eritysi-
nuorisotyöntilat. Erityisnuo-
risotyöntekijät Anja ”Ansku” 
Saukkomaa ja Outi Leinonen 
tavattavissa henkilökohtai-
sesti.
Kulttuuriklubi la 6.10. klo 16, 
Tuiran kirkko. Tutustumme 
ajatuksia herättävien leffojen 
ja kirjojen maailmaan. Vierai-
lemme mm. Starin näytöksissä 
ja kokoonnumme porisemaan 
Tuiran kirkolle teen ja kahvitte-
lun merkeissä. Kokoonnumme 
lauantai-iltaisin kerran kuu-
kaudessa. Lisätietoja p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi. Ensimmäiseen kokoon-
tumiseen lue sarjakuvakirjat 
Kiroileva siili ja Kamut – Lem-

mikkien aikaan.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
10.10. klo 18, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Aiheena on rakkaus ja 
käsky tuplana.

karjasillan seurakunta 
Nuorten ilta to 4.10. ja 11.10. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Yhdessäoloa, pelailua ja pientä 
purtavaa.
Nuorten yökahvila pe 5.10. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 
Yhdessäoloa ja pelailua. 
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
9.10. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, musi-
sointia, oleilua ja hartaus. 
Nuorten ilta ke 10.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Yhdes-
säoloa ja pelailua.

tuiran seurakunta

Wanhat to 4.10. klo 17, Koske-
lan seurakuntakoti. Isoskoulu-
tus meni! Älä lannistu. Isostoi-
minnankin jälkeen sinulle on 
säännöllistä toimintaa, nimellä 
Wanhat. Pohdimme erilaisia 
juttuja kahvi /teekupposen ää-
ressä. Avustamme isosleireillä, 
nuorten illoissa yms.
Tuiran isoskoulutusleiri I pe 
12.–14.10., Rokuan leirikeskus. 
Ensimmäinen syksyn kahdesta 
isoskoulutusleiristä kutsuu 
Sinua, uusi isoskoulutettava! 
Ilm. viim. 5.10. www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri. Muistathan, että voit 
ilmoittautua vain toiselle syksyn 
isoskoulutusleireistä. Tämä on 
vaihtoehdoista ensimmäinen. 
Lisätietoja p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi.

OulujOen seurakunta

Gospelmessu pe 5.10. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Gos-
pelmessu nuorille ja itsensä 
nuoriksi tunteville. Saarna 
Ilkka Mäkinen, liturgia Pentti 
Kortesluoma. Housebändi 
johtaa Esa Rättyä. Mehu-, tee- ja 
kahvijatkot. 
Nuortenilta ke 10.10. klo 
18, Hintan seurakuntatalo. 
Rippikoululaisille ja jo konfir-
moiduille nuorille. Ohjelmaa 
ja yhdessäoloa yhteisten aihei-
den äärellä sekä hartautta. Ilta 
jatkuu klo 21 saakka avointen 
ovien merkeissä. 

nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Opiskelijaseurakunnan yhtei-
nen ilta to 11.10. klo 18, Kou-
lukatu 10 C. Järjestävät Rauhan 
Sana ja Uusheräys.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 4.10. klo 19, Körttikodilla 
Luokotie 5 a 5. 
Uusheräyksen ilta to 4.10. klo 
19, Koulukatu 41. Ulla Ketonen: 
Kyllin hyvä ihmiseksi.
OPKOn ilta la 6.10. klo 19, 
Öbergin talo. Kaikkien ihmisten 
kaikkialla on tehtävä parannus, 
Vesa Pöyhtäri.
Lutukan raamattupiiri ma 
8.10. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. luonnontieteen 
opiskelijoille.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 8.10. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Vesa 
Salo, Onni ja menestys – Saako 
uskovalla mennä hyvin?
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 10.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Apologian 
ABC - kristinuskon puolustuk-
seksi, Jasu Markkanen.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta 
Hopealanka ma 8.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 11.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Raksilan eläkeläisten kerho 
to 11.10. klo 12, Hautajais-
huoneisto. 
Hartaus to 11.10. klo 14, Kes-
kustan palvelutalo. 

karjasillan seurakunta

Vanhusten kirkkopyhä su 7.10. 
klo 10–13, Karjasillan kirkko. 
Kirkkokahvit, jonka jälkeen 
geriatrian ylilääkäri Petteri 
Viramon luento Vanhuus ja 
hyvinvointi – sinäkö itse vas-
tuussa? Kirkkokuljetuksen 
aikataulu: Kaakkurinojantie 
9.00, Maikkulan kappeli 9.10, 
Kastellin kirkko 9.15, Kauko-
vainion kappeli 9.20, Caritaksen 
parkkipaikka 9.30, kirkko 9.40. 
Paluukyyti klo 13. 
Eläkeläisten kerhot: 
Ma 8.10. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 11.10. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 11.10. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri to 4.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seurakuntapiiri to 4.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vanhusten kirkkopyhä su 7.10. 
klo 10, Tuiran kirkko. Linja-
autoreitti: Klo 8.50 Koskelan 
palvelukeskus, ajaa Koskelan-
tietä, klo 8.55 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 9.00 Palokan 
palvelukeskus, klo 9.05 Patenie-
men kirkko, ajaa Raitotietä, klo 
9.10 Kuivasjärvi, Karjakentän 
pysäkki, ajaa Kaitoväylää, klo 
9.20 Pyhän Luukkaan kappeli, 
klo 9.30 Hiidentien päätepy-
säkki, ajaa Järvitietä, klo 9.35 
Alppilan pysäkki, klo 9.40 Kan-
gastien palvelukeskus, klo 9.45 
Tuiran kirkko. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntasalissa. 
Paluukuljetus klo 12.

OulujOen seurakunta

Vanhusten kirkkopyhä su 7.10. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Kirkkokuljetusten aikataulut: 
Auto 1: klo 10.35 Vaalantien/
Sanginjoentienhaara - 10.40 
Sanginsuu-10.45 Lapinkankaan 
vanha Arina-Laukansillasta yli 
- 11.05 Pikkaraisenkylän lenkki 
- Pikkaralan Shell, vanhaa tietä 
Madekoskelle – 11.20 Madekos-
ki, sillasta yli – Vaalantie – Yrjö 
Saarelantie – 11.30 Oulujoen 
kirkko – Puntarinkankaantie 
– Vaalantie –  11.40 Koivumaan-
tie, seurakuntatalon pysäkki 
– Koivumaantie – Sangintie 
– Hintantie –  11.45 Hintan 
seurakuntatalo. 
Auto 2: klo 11.00 Saviharju 
– Ylikiimingintienristeys – Kuu-
samontie –  11.20 Hönttämäki, 
Kaartintie – Pohjantähdentie – 
Talvikankaantie – 11.25 Parkki-
senkankaantien/Leväsuontien 
risteys – Parkkisenkankaantie 
– Vaalantie – Kuusamontie 
– Hintantie –  11.35 Hoikan-
tien palvelutalo – Hintantie 
–  11.45 Hintan seurakuntatalo. 
Paluukuljetukset juhlan jälkeen 
n. klo 14. 
Seurakuntapiirit:
Ma 8.10. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikais-
tilat. 
Ma 8.10. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 11.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 11.10. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo, Hoikantie 21-23.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
8.10. klo 19, Huonesuon seura-
kuntakodin väliaikaistilat. 
Martantupa ti 9.10. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho ti 9.10. klo 
11, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

leirit ja retket
Veteraanileiri 1.–4.11. klo 16, 
Rokuan leirikeskus. Hinta 55,50 
euroa (sis. matkat, majoitus 
täyshoidolla ja vakuutus Oulun 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 17.10. p. (08) 3161 340.

karjasillan seurakunta

Action-leiri 19.–22.10., Roi-
nilan leirikeskus Suomussal-
mella. Nyt on ainutlaatuinen 
tilaisuus päästä seikkailemaan 
ja kokemaan elämyksiä: pelaa-
mista paintball-aseilla, kiipeilyä 
kiipeilyseinällä ja haasteita 
seikkailuradalla. Hinta  80 euroa 
(sis. matkat, majoitus, ruoat, 
seikkailu- ja elämystoiminta). 
Ilmoittadu osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Lisätietoja: Jukka 
Moilanen 040 506 0315 Juha 
Vähäkangas 040 574 7158. 

kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

Kivikerho ti 9.10. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkon kellari. 
Fransupiiri ti 9.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä.
Kirkkotekstiilipiiri ke 10.10. 
klo 18, Kaukovainion kappeli.  

muut menot
Rauhanyhdistyksen myy-
jäisompeluseurat pe 5.10. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Aikuisrippikouluryhmä ma 
8.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Vielä ehtii mukaan! Ilmoittau-
du klo 9-16, p. (08) 5313 200. 
Lisätietoja pastori Juha Vähä-
kankaalta 040 5747 158.
Naisten ilta ma 8.10. klo 18, 
Öbergin talo, alakerran ryhmä-
tila. Yhdessäoloa, keskustelua ja 

iltatahartaus sekä mahdollisuus 
saunomiseen. 
ALFA-kurssi ti 9.10. klo 18, Kar-
jasillan kirkon seurakuntasali.
Eläkepapit ja puolisot to 11.10. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Elomyyjäiset la 13.10. klo 11, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Myytävänä hernekeittoa, lei-
vonnaisia, käsitöitä, arvontaa 
ja vohvelikahvit. Voit tuoda 
myytäväksi myös syksyn satoa. 
Tuotto Oulujoen seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyölle.
Bibliodraama ke 31.10. klo 18, 
Öbergin talo. Bibliodraama on 
Raamatun tutkimista toimin-
nallisin menetelmin ryhmässä. 
Siinä on vastakkain Raamatun 
sana ja ryhmäläisten oma 
elämänkokemus. Tällä kertaa 
käsittelemme syntiinlankee-
muskertomusta. Ryhmään kuu-
luminen edellyttää sitoutumis-
ta. Ryhmä kokoontuu kuutena 
keskiviikkona 31.10. klo 18-21. 
Ilmoittautumiset ohjaaja Ulla 
Säilä, p. 040 5747129. 
PARISUHDE:
Työkaluja kahden kulttuurin 
parisuhteen hyvinvointiin 
pe 19.10. klo 14, 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. 
osoitteessa oulunseurakunnat.
fi/virtaa
Rikasta rakkautta -juhlailta 
kahden kulttuurin pareille pe 
19.10. klo 18, Raatin nuorisota-
lo. Juhla on suunnattu erityisesti 
pareille, joissa toinen puolisois-
ta on suomalainen. Musiikkia, 
puhetta eri kulttuurien rin-
nakkainelosta. Ruokatarjoilu. 
Vapaa pääsy. Ilm. viim. 12.10. 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/virtaa.

kansainvälisyys
Englanninkielinen messu 
su 7.10. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

pe 19.10.2007
Kahden kulttuurin parisuhde  

-tapahtumia

Työkaluja kahden kulttuurin 
parisuhteen hyvinvointiin
Pääkirjaston Pakkalan salissa klo 14–16 
Luennoitsijana Helka Silventoinen,  
Monikulttuurinen perhe -projekti, Kirkkohallitus

Rikasta rakkautta -juhlailta  
kahden kulttuurin pareille 
Raatin nuorisotalossa, Raatintie 7, klo 18–21 
Musiikkia, puhetta aiheesta ja ruokatarjoilu

Virtaa välillämme -tapahtumissa käsitellään puheen 
ja musiikin avulla parisuhteessa elämisen asioita. 
Luento-tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta 
kiinnostuneet, myös työssään monikulttuurisia 
perheitä tapaavat. 
Rikasta rakkautta -juhlailta on suunnattu erityisesti 
pareille, joissa toinen puolisoista on suomalainen.

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen 12.10. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/virtaa.

Järj. Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulun ev.-lut. seurakuntien 
kansainvälinen työ ja Kotiinpäin-projekti sekä Oulun NNKY.

Tanka&Haiku-
runoilta 
su 14.10. klo 18 
Karjasillan kirkolla.
Oivallus tuo rauhan ja 
ilon! Mukana pastori 
Juha Vähäkangas.

Olkkari
ma 8.10. klo 18.30 Kaukovainion kappelissa.

Tule tutustumaan ja viettämään aikaa muiden  
perheiden kanssa. Kaikki mukaan, äidit, isät ja lapset!  
Leppoisaa yhdessäoloa, kahvittelua, biljardia yms. 
lisätietoja Riina Moilaselta 050 4334 102.
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Varhaisnuorten 
syyslomaleirit 
Rokualla
19.–22.10. 4.–6.-luokkalaisille 
22.–24.10. 1.–3.-luokkalaisille
24.–26.10. 1.–3.-luokkalaisille

Lisätiedot ja ilmoittautumiset  
www.oulunseurakunnat.fi/ 
tapahtumakalenteri.  

Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on perjantai 5.10.

Ikäihmiset kutsutaan juhlimaan 
Lokakuun toisella viikolla vietetään valtakunnallista 
vanhustenviikkoa. Oulussa viikkoa juhlitaan musiikkipai-
notteisesti perjantaina 12.10.2007 klo 13 Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä 
(Professorintie 5).
 Juhlan ohjelma sisältää yhteislaulujen lisäksi Diakonia-
ammattikorkeakoulun kvartetin esityksen ja näytelmän 
Supertohtori. Juhlapuhujaksi saapuu kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Kyösti Oikarinen. Osallistujille tarjoillaan 
juhlakahvit ohjelman päätteeksi. 
 Juhlan juontajina toimivat Diakonia-ammattikorkea-
koulun opiskelijat Heidi Heikkinen ja Maria Soini. Säes-
tyksestä ja yhteislaulujen johtamisesta vastaa kanttori Juha 
Soranta. 

Linja-autokuljetukset:

Auto 1, TUIRA 
12:00 Tuiran kirkko – Valtatie – 12:05 Mäntykoti – 12:10 
Tuiran palvelutalo – 12:15 Toivoniemen pysäkki – 12:30 
terveydenhoito-oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 2, HERUKKA 
11:40 Pateniemen kirkko – 11:50 Palokan palvelukeskus 
– 12:00 Rajakylän seurakuntakoti – 12:10 Koskelan seura-
kuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palve-
lutalo – 12:35 terveydenhoito-oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 3, KUIVASJÄRVI 
11:40 Raitotie, Teron pysäkki – Raitotie – Kaitoväylä – 11:50 
Pyhän Luukkaan Kappeli – 12:00 Hiidentien päätepysäkki 
– Järvitie – 12:10 Iskon pysäkki – 12:15 Kaarnatie, Alppilan 
pysäkki – 12:20 Välivainio, Siirtolantie 14 – 12:25 Merikos-
kenkatu - Torikatu – Saaristonkatu – 12:40 terveydenhoito-
oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 4, SANGINSUU 
11:20 Sanginsuun srk.koti – 11:30 Lapinkangas vanha Ari-
na – Laukan silta – 11:45 Viskaalinmäki – Hangaskangas 
– Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa 
tietä – 12:00 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie 
– Erkkolan silta – Sangintie, 12:20 palv.koti Metsolanhovi, 
Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:25 
Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 terveydenhoito-
oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 5, HÖNTTÄMÄKI 
11:15 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:45 Timo-
senkoti – 11:55 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie 
– Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 
12:00 Huonesuon kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie 
– Maanmittarintie – Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie 
– Yrjö Saarelantie – 12:10 Oulujoen kirkko – Sangintie 
– Tiilitie 12:15 Myllyojan seurakuntatalo – 12:30 tervey-
denhoito-oppilaitos.
Auto 6, MAIKKULA 
11:55 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie - 12:10 Kas-
tellin kirkon pysäkiltä –  Kajaanintie – 12:18 Ratakatu, las 
pysäkki – Lintulammentie – 12:20 Caritas pysäkki  – 12:25 
Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 12:35 terveyden-
hoito-oppilaitos
Auto 7, KAUKOVAINIO 
11:55 Karjasillan kirkko – Joutsentie – Kaukovainio, 12:05 
Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:15 Kaukovainion seu-
rakuntakoti – 12:20 Hiirosenkoti – 12:35 terveydenhoito-
oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 8, KESKUSTA 
11:50 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie 
– Palokankaantie – Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 
12:10 keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla 
Torikadulla 
Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:20 Cari-
tas-kodin pysäkki - Lintulammentie – Joutsentie – 12:35 
Terveydenhoito-oppilaitos, Professorintie 5.
Auto 9, HEINÄPÄÄ 
11:50 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampu-
jankatu – Isokatu, 11:55 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusi-
katu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu, 12:05 
Sara Wacklin –koti, tulevat kyytiin pysäkiltä Heikinkadun-
Koulukadun kulmasta – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu 
– Kenttätie – Intiö, 12:15 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 
2 – 12:20 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:35 tervey-
denhoito-oppilaitos, Professorintie 5.
  
Paluulähtö Professorintieltä juhlan jälkeen, autot lähtö-
paikalla klo 15.

H aitissa on ihmisiä, joita ei 
virallisesti ole olemassa. He 
eivät ole saaneet syntymä-

todistusta ja ilman sitä eivät myös-
kään henkilöllisyystodistusta, ajo-
korttia tai passia.

Ihminen jota ei virallisesti ole 
olemassa,  ei voi mennä naimisiin 
tai äänestää.  Pahassa lykyssä häntä 
ei huolita edes kouluun. 

Oulussa viime viikolla vieraillut 
Yanique Francois kamppailee nii-
den maanmiestensä puolesta, joilla 

ei ole syntymätodistusta. 
Francois on  Luterilaisen Maail-

manliiton palveluksessa. Liitto on 
mukana viiden järjestön tukiryh-
mässä, joka painostaa Haitin halli-
tusta muuttamaan tilanteen.

Järjestöjen työntekijät auttavat 
ihmisiä menemällä heidän kanssaan 
viranomaisten puheille.

– Syntymätodistus on yksi tär-
keimmistä ihmisoikeuksista, sanoo 
Francois. Ilman sitä ei voi elää sääl-
listä elämää.

Yanique Francoisin mukaan Haitissa elää paljon ihmisiä, joilla ei ole 
syntymätodistusta. Francois kamppailee näiden ihmisten puolesta.

ihmiset, joita ei ole
Haiti on läntisen pallonpuolisis-

kon köyhin maa. Maassa on pol-
jettu perinteisesti ihmisoikeuksia. 
Valtio on heikko eikä sillä ole juuri 
auktoriteettia. Usein maassa on 
vallinnut anarkia ja valtasuhteet 
ovat olleet epäselviä. 

epärehelliset virkamiehet

Haitin virkamieskoneisto on riit-
tämätön eikä valtion budjetissa 
anneta riittävästi rahaa ongelman 
saamiseksi kuntoon. Syntymäto-
distuksia myöntäviä toimistoja on 
vähän, joten ihmiset saattavat asua 
hyvinkin kaukana niistä.

Toimistot perivät syntymäto-
distuksista hintaa, vaikka niiden 
periaatteessa pitäisi olla ilmaisia. 
Joskus rahaa kynitään jopa 40 
dollaria, iso summa maassa, jos-
sa keskimääräinen vuosiansio on 
450 dollaria.

Systeemillä ei ole keinoja valvoja 
korruptioituneita toimistoja. Mi-
nisteriöillä ja viranomaisilla, joiden 
valtaan syntymätodistukset kuulu-
vat, ei ole minkäänlaista yhteistyötä, 
Francois pahoittelee.

Syntymätodistus pitää hank-
kia ennen kuin lapsi täyttää kaksi 
vuotta. Tätä vanhempi lapsi saa 
syntymätodistuksen, mutta se pi-
tää hankkia rahaa nielevällä taval-
la, oikeusteitse. Lakimiehet saavat 
rasvaiset tienestit maan räikeästä 
epäkohdasta eivätkä halua siihen 
korjausta. Politiikoille syntymä-
todistukset ovat ongelma lähinnä 
ennen vaaleja, sillä ilman todistusta 
ihmiset eivät voi äänestää.

Joskus syntymätodistukset tehdään 
hutaisten. Haitissa yleiset ranskan-
kieliset nimet voidaan kirjoittaa eri 
tavoilla. Jos nimi on eri kuin isäl-
lä tai äidillä, lapsi ei saa perintöä, 
Francois pahoittelee.

Yanique Francois vieraili Oulus-
sa kertomassa Luterilaisen Maa-
ilmanliiton kumppanin Kirkon 
Ulkomaanavun työstä Haitissa. 
Kirkon Ulkomaanapu täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta.

Pekka Helin
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Oulun evankelis-luterilaiset seu-
rakunnat markkinoivat kirkkoa 
ja seurakuntia yhtenä potentiaa-
lisena työnantajana koulutusalo-
ja ja työelämää esitelleillä Eteen-
päin-messuilla.

Messuväki sai myös palan pur-
tavakseen, sillä arvontakisassa 

piti tunnistaa viisi seurakunnan 
työntekijöiden arkeen kuuluvaa 
esinettä. 

Tunnistuskilpailun oikeat 
vastaukset olivat seuraavat: ruu-
vinväänninsarja, jumalanpalve-
luksen kulku pistekirjoituksella, 
matkaehtoollisvälineet, urkupillin 

Seurakunnat puffasivat kirkkoa työnantajana
palje ja arkunkantoliina.

Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvottiin palkinnot, jotka 
jakautuivat seuraavasti: mp3- 
soitin Heli Luhtaniemi, Kajaani 
ja Tilkkutäkki 3 -levyt Tarleena 
Korkiakoski, Oulunsalo sekä 
Jonna Pakanen, Ii.
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K un Jasmin Mäntylä, 25, 
katselee vanhoja lehtijuttu-
ja itsestään, hän omien sa-

nojensa mukaan pyörittelee pää-
tään sille, kuinka sinisilmäinen 
on ollut. Vaikka kolhuja, hauk-
kuja ja pettymyksiä on tullut, yk-
si on pysynyt. 

– En ole koskaan menettänyt 
uskoani, se on aina ollut kaiken 
pohjalla. 

Koti, uskonto, isänmaa. Kokoo-
musnuorissa jo vuosia toimineelle 
nuorelle naiselle kaikki nämä pe-
rinteiset arvot ovat läheisiä. Us-
konkriisiä hän ei ole kokenut.

 – Ei ole ikinä ollut sellaisia epäi-
lyksiä mielessä, että olisin kokenut 
olevani ei-uskova. Usko on aina 
ollut siellä pohjalla, mutta en ole 
tehnyt siitä numeroa. Äidin kanssa 
käymme kirkossa, joulukirkko on 
ihan perinne. 

– Se, että jotkut eivät usko mi-
hinkään, on hassua. Kuinka voi olla 
uskomatta? Jonkinlainen usko on jo 
oman itsen kannalta tärkeä, se antaa 
varmuutta elämään, kun tietää että 
on jotain pysyviä asioita. 

Mäntylä ei muista koskaan joutu-
neensa puolustamaan uskonnolli-
sia näkemyksiään. Ehkä juuri siksi, 
etteivät ne ole kuuluneet hänen jul-
kisuuskuvaansa. Kun nuori nainen 
on nähty lehtien sivuilla, aiheena 

”Kuinka voi olla uskomatta?”

ovat olleet mönkään men-
neet miesjutut, paljastavat 

kuvat tai känniset kolaroinnit. 
Kirkkoon hänet on yhdistetty 

ainoastaan hääkuvissa.

”kirkkoon enemmän 
suvaitsevaisuutta”

Julkisuudessa ryvetetty kohukau-
notar kaipaa seurakunnilta yhä 
rennompaa otetta. 

– Suvaitsevaisuutta ylipäänsä pi-
täisi olla enemmän. Pappien pitäisi 
toimia esimerkkeinä muille, mut-
ta monella on vähän liian jäykkä 
asenne. Ihmisten pitäisi voida olla 
rennosti kirkon tapahtumissa. 

Nykyisin yhä useampi nuori ai-
kuinen eroaa kirkosta. Verorahojen 
säästämisen lisäksi syyksi kerrotaan 
suivaantuminen naispappeuskiis-
taan, muodossa tai toisessa. 

– Naispappeuskiistat ja muut 
ihmisten väliset riidat eivät saisi 
vaikuttaa kirkosta eroamiseen. 
Minusta eroaminen tuntuu aina 
jollain tavalla kirkon kieltämiseltä, 
Mäntylä pohtii.

Jos kirkon oma väki kaipaa Män-
tylän mielestä lisää suvaitsevaisuutta, 
sama koskee myös tavallista kanssa. 
Kirkossa käynti ei saisi olla mikään 
tabu, jota kaikki ihmettelevät. 

– Nykyisin se on vähän saman-
laisen ihmetyksen kohde kuin se, 
kun lapsena kertoi tykkäävänsä 
käydä koulussa.

Joka sunnuntai Jasmin Män-
tylääkään ei nähdä jumalanpal-

veluksessa. – Lauantai-iltaisin on 
usein työkeikka, eikä silloin kerta 
kaikkiaan jaksa nousta aamulla 
kirkkoon.

Radio Pookin mediamyyjän päi-
vätyönsä lisäksi Mäntylä siis tekee 
yhä laulukeikkoja. 

– Kesällä meni yksi kuukausi il-
man yhtään vapaapäivää, sen jäl-
keen olikin hyvä pitää pari viikkoa 
lomaa. Parasta keikkailu on silloin, 
kun se on puoliksi työtä ja puoliksi 
harrastus. 

Omaan repertuaariin kuuluvat 
mittatilaustyönä Jasmin Mäntylälle 
tehdyt kappaleet sekä kotimainen 
iskelmä. – Ei kuitenkaan humppa, 
hän naurahtaa. 

Kysyttäessä intoa laulaa joku päi-
vä gospelia tulee hetken hiljaisuus. 
– Gospel-musiikki on äärettömän 
hienoa, olisi kiva koettaa sitä, mut-
ta mietin onko minusta siihen. Se 
vaatii niin paljon tunnetta, sitä ei 
voi vaan laulaa mukana.

”vanhukset ovat tosi 
herttaisia”

Viime aikoina Jasmin Mäntylä on 
tehnyt avustustyötä oululaisessa 
vanhainkodissa.

– Autan yhteisten lauluiltapäivien 
järjestelyissä ja kahvitarjoiluissa ja 
vien vanhuksia edes takaisin. Van-
hukset ovat tosi herttaisia ihmisiä. 
On hienoa nähdä, kuinka kasvoille 
nousee iloinen ilme ja he taputtavat 
mukana lauluissa. 

Vanhempien ihmisten kanssa toi-

miminen ei ole Mäntylälle uutta. 
– 88-vuotias isoäitini asuu meil-

lä kotona minun ja äidin kanssa. 
Isoäidillä on paljon tuttavia van-
hainkodeissa ja palvelukodeissa, 
ja on surullista huomata, kuinka 
yksinäisiä he ovat. 

Mäntylän mielestä nuorelle su-
kupolvelle olisi hyväksi olla teke-
misissä vanhusten kanssa. 

– Ei ole parempaa tapaa saada 
tietää vanhan ajan maailmasta ja 
elämästä silloin. Niistä tarinoista 
voi itse kukin ottaa opikseen.

”Jumala kuulee aina 
ajatuksemme”

Iltarukouksen Jasmin Mäntylä opet-
teli jo pienenä, mutta nykyisin tar-
ve rukoilemiseen voi tulla hänen 
sanojensa mukaan ”milloin vain, 
aamulla, päivällä tai illalla”. 

– Jos on allapäin tai surullinen, 
niin aina se auttaa. Uskon että 
Jumala kuulee ajatuksemme ai-
na, yhteyttä yläkertaan ei tarvitse 
erikseen avata vääntämällä nappia 
auki niin kuin radiossa. 

Rukoileminen on Mäntylälle en-
nen kaikkea hiljenemistä ja avun 
pyytämistä. 

– Sitä en ymmärrä, miksi jotkut 
rukoilevat pyytääkseen jotain tava-
raa. Ymmärtämättömät lapset voivat 
vielä tehdä niin, mutta aikuisten 
tapauksessa se on outoa. 

elSi Huttunen

Jasmin mäntylä ei ole koskaan menettänyt uskoaan Jumalaan. monessa julkisuussopassa keitetty 
nuori nainen kaipaa kirkolta ja sen työntekijöiltä ennen kaikkea suvaitsevaisuutta, niin että 
kirkkoon uskaltautuisivat kaikki. 

el
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kirkon alalle 
palkkasopimus
Uusi kirkon virka- ja työeh-
tosopimus on saanut sopi-
musosapuolten hyväksyn-
nän. Sopimus astui voimaan 
1. lokakuuta ja kausi päättyy 
tammikuun lopussa 2010. 
Keskeinen asia on uuteen 
palkkausjärjestelmään siir-
tyminen. Uudistus toteu-
tetaan takautuvasti touko-
kuusta alkaen.

Palkankorotusten kustannus-
vaikutus sopimuskaudella on 
9,3 prosenttia. Kirkkoherroille 
ja tuntipalkkaisille on sovit-
tu kustannusvaikutuksiltaan 
vastaavat korotukset.

Neuvottelutuloksessa on 
uudistettu matkakorva-
usten maksamisperusteita 
sekä vuosilomamääräyksiä 
uuden vuosilomalain poh-
jalta. Lisäksi neuvottelutulos 
sisältää uudistetun pääsopi-
muksen ja luottamusmiesso-
pimuksen.

Uuteen sopimukseen voi 
tutustua osoitteessa www.
evl.fi/kit.

Haukiputaan 
uudet urut 

kuumina koko 
lokakuun

 
Haukiputaan seurakunta-
keskuksen uudet urut ovat 
valmistuneet. Urut otetaan 
käyttöön juhlallisesti sun-
nuntaina 7. lokakuuta kello 
17 alkavassa jumalanpalve-
luksessa seurakuntakeskuk-
sessa. Kahvitarjoilun jälkeen 
on vuorossa juhlakonsert-
ti kello 18.30 alkaen. Kon-
sertissa esiintyvät diplomi-
urkuri Risto Ainali ja Kirk-
kokuoro Haukiputaan Lau-
lu kanttori Hannu Nieme-
län johdolla. 

Torstaina 11. lokakuuta 
kello 19 vietetään seurakun-
takeskuksessa ”Virsi elää! 
-iltaa nykyisen virsikirjan 20-
vuotisen taipaleen kunniak-
si. Urkurina on Lauri-Kalle 
Kallunki, joka improvisoi 
virsien alkusoitot.

ilmaisseminaari 
oman äänen 

käytöstä
”Paras puhuja on se joka 
saa ihmiset näkemään kor-
villaan.” Oulun Valkonau-
ha ry. järjestää lauantaina 6. 
lokakuuta kello 11–14 Kes-
kustan seurakuntasalin ala-
salissa (Isokatu 17) ilmaisse-
minaarin teemalla ”Mitä ää-
ni viestii meistä”? Koulutta-
jana on kokenut äänenkäy-
tön opettaja ja ryhmänoh-
jaaja FM, logonomi Tuula 
Aaltonen.

Seminaariin on vapaa pää-
sy, vapaaehtoinen kahviraha 
paikallisen valkonauhatyön 
hyväksi. Järjestelyissä mukana 
Kristillinen Opintokeskus.

Ilmoittautuminen ja tiedus-
telut 040 5000751 tai Suomen 
Valkonauhaliiton toimisto-
aikoina (09) 1351268.
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B althazar, Ranskalainen illallinen 
ja Yksi lensi yli käenpesän: Kol-
me Kristus-allegoriaa, jotka ovat 
tehneet suurimman vaikutuksen 

kappalainen Pekka Rehumäkeen.
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa työs-

kentelevä Rehumäki on elokuvafani, joka 
jaksaa katsoa suosikkejaan yhä uudelleen. 
Ja usein Rehumäki löytää jotain uutta ja 
hienoa. Niin hienoa, että hän ei välitä kah-
lata läpi nykytuotantoa, joka useimmiten 
on tyhjää täynnä olevia efektikeskittymiä, 
nallipyssyn paukuttelua.

Rehumäki ei piittaa Hollywoodin rämi-
sevästä roskasta vaan elokuvista, joissa on 
todellista sisältöä, jotain joka elää vuosia 
katsojan sydämessä. 

eläin kantaa 
ihmisten pahuuden 

Ranskalainen elokuvaohjaaja Robert Bres-
son teki vuonna 1966 elokuvan Balthazar, 
joka kertoo samannimisestä aasista. Jollain 
salaperäisellä tavalla viaton musta aasi kan-
taa ihmisen pahuuden. Aasia pahoinpidel-
lään ja sille sälytetään pahuuden taakat, joi-
ta ihmiset eivät voi kantaa.

Lopulta Balthazar ajatetaan henkihieve-
riin. Aasi kuolee yöllä kedolla, jossa lampaat 
kerääntyvät sen ympärille.

– Ei tätä tarvitse selittää puhki, toppuut-
telee Rehumäki. Silti elokuvassa on syvää 
kristillistä symboliikkaa.

– Se on kerta kaikkiaan ihan hirveän kos-
kettava elokuva.

Bresson ei kerro suoraan, miten aasi voi 
ottaa kantaakseen ihmisten pahuuden. Kat-
sojan on vain oivallettava se. Bresson on elo-
kuvaohjaaja, jolta ei saa mitään ilmaiseksi. 

Pelastaja voi olla 
myös nainen

Rehumäki näkee Kristus-allegorian myös 
elokuvassa Ranskalainen illallinen, jonka on 
ohjannut Gabriel Axel vuonna 1987. Elo-
kuvan päähenkilö on nainen, ranskalainen 
Babette, joka pakenee Tanskaan kapinoi-
vasta Pariisista vuonna 1871.

Babette saapuu eräänä iltana Jyllantiin 
kahden sisaruksen luo. Heidän isänsä on 
ollut pappi, jonka seurakunta on jyrkän 
pietistinen. Isän kuoltua tyttäret ovat ot-
taneet vastuun seurakunnasta, mutta se on 
hajaantunut riitaantumisen vuoksi.

Babette puhuu vain ranskaa, mutta sisa-

Kristus-elokuvissa yksi 
uhrautuu toisten puolesta

rukset, ajalle tyypilliset pikkuisen sivistystä 
saaneet mamsellit, osaavat kieltä sen verran, 
että ymmärtävät Babetten tarjoutuvan hei-
dän taloudenhoitajakseen. 

Kun Babette kertoo tarinansa, kuvan 
taustalta näkyy tarkentamattomana Bertel 
Thorvaldsenin Kristus-patsas. Näin Babette 
vertautuu Kristukseen. Selvä allegoria.

Rehumäki innostuu: – Eivät kuvat ja ää-
net ole sattumalta elokuvissa. Niillä on aina 
joku viesti, syvempi tarkoitus.

Elokuvat ja niiden merkitykset saattavat 
avautua vasta monen katsomisen jälkeen. 
Elokuvia kannattaa katsoa yhä uudelleen, 
jos vain pitää niitä kyllin arvokkaina.

Salaperäinen Babette jää sisarusten luo. 
Hän tekee uskomattoman hyvää ruokaa ja 
saa sisarusten rahat riittämään.

Eräänä päivänä tulee tieto: Babette on voit-
tanut suuren summan rahaa arvalla, jonka 
hän täytti vähän ennen pakoaan Pariisista.

Sisaret sanovat Babettelle, että hän voisi 
nyt vihdoinkin lähteä maailmalle.

Babetten ehtoollinen

Babette ei halua lähteä vaan tarjota kyläläi-
sille hienon illallisen. Hän ostaa mitä kal-
leimpia herkkuja, käyttää kaikki rahansa 
yhteiseksi hyväksi. Kaikki tehdään viimei-
sen päälle.

Kun kyläläiset näkevät Babetten vaivannä-

ön ja nauttivat valtavan hienosta illallisesta, 
tapahtuu jotain selittämätöntä: Kyläläiset 
tekevät sovinnon. Babetten illallinen ver-
tautuu ehtoolliseen, jossa aterioijat käyvät 
parantavan pöydän äärelle.

Vieraana Babetten pidoissa on upseeri, 
jota näyttelee Jarl Kulle. Upseeri, joka on 
seurueen ainoa maailmanmies, kertoo, että 
hän maistanut yhtä hyvää ruokaa vain Pa-
riisissa eräässä hienossa hotellissa. Käy ilmi, 
että juuri Babette on ollut tuon ravintolan 
keittiömestari, chef.

Rehumäki kertoo, kuinka elokuvassa on 
tasoja, joita kaikki eivät välttämättä huomaa. 
Elokuvassa on esimerkiksi viettelykohtaus, 
joka esitetään hyvin hienovaraisesti. Mies ja 
nainen laulavat aarian Mozartin oopperasta  
Don Giovanni. Viettely kuvataan aarialla, 
jota useimmat eivät tunnista. Elokuva vaa-
tii useita katselukertoja ennen kuin aarialle 
ymmärtää antaa tämän merkityksen.

väkivaltainen mcmurphy 
– kristus-allegoria?

Rehumäen suosikeistä ehkä järkyttävin on 
Milos Formanin Yksi lensi yli käenpesän 
vuodelta 1975.

Mielisairaalaan tuodaan röyhkeä ja vä-
kivaltainen McMurphy, jota näyttelee lois-
tava Jack Nicholson. McMurphy ei ole 
oikea hullu. Hän aikoo vain vähän huilata 

sairaalassa.
McMurphy nousee vastustamaan hoitaja 

Ratchedia joka on mestari potilaidensa ma-
nipuloinnissa ja nujertamisessa. 

Ratchedin hoito on pirullista. Sen tavoit-
teena ei ole parantaa, vaan haavoittaa ja 
laitostaa potilaat pysyvästi. Ratchedin sanat 
kuulostavat terapialta, mutta todellisuudes-
sa ne tappavat.

Kaikki tapahtuu näennäisen korrektisti. 
Potilaat haluavat katsoa baseball-ottelun, 
mutta Ratched saa manipuloimalla potilaat 
päättämään, vastoin todellista tahtoaan, että 
ottelua ei katsota.

Käenpesä on kuin kamarinäytelmä: Kaikki 
tapahtuu neljän seinän sisässä. Potilaat ovat 
vankeja, jotka elämäniloinen ja anarkistinen 
McMurphy, syntisten ja juomarien ystävä, 
yrittää vapauttaa systeemistä.

Systeemin tajuavat vain sen luojat ja Mc-
Murphy, joka kenties on Kristus-allegoria.

 – Ei ole kiinnostavaa, oliko tekijöiden 
tarkoitus tehdä Kristus-elokuva, sanoo 
Rehumäki. 

Kristillinen symboliikka on tullut osaksi 
kollektiivista alitajuntaamme. Sieltä monet 
taiteilijat ovat lapioineet aineksia mestarite-
oksiinsa, olivat ne kristillisiä tai eivät. Tekijät 
voivat luoda Kristus-hahmon itsekään sitä 
tiedostamatta.

kristus-hahmo tuhoutuu

McMurphy järjestää ennen lähtöään sai-
raalassa suuret juhlat, mikä on kirjallisuu-
dessa paljon käytetty viittaus viimeiseen 
ateriaan. Juhlissa yksi potilaista vapautuu 
peloistaan. Hän pääsee äitinsä kahleista ja 
lakkaa änkyttämästä. Mutta Ratched käyt-
tää taitavasti sanoja ja saa pojan jälleen ot-
teeseensa.  Poika murtuu, alkaa änkyttää ja 
tekee lopulta itsemurhan. McMurphy rai-
vostuu, käy Ratchedin kimppuun ja sine-
töi kohtalonsa.

McMurphyn on tuhouduttava. Hän jou-
tuu lobotomialeikkaukseen ja muuttuu ih-
misraunioksi. Yksi hänen potilastoverinsa ei 
kestä katsoa McMurphyn muuttumista vi-
hannekseksi ja tukehduttaa hänet tyynyllä.

Kristus-allegorioissa yksi usein tuhoutuu, 
jotta muut pelastuisivat.

Yksi lensi yli käenpesän on tarina siitä, 
kuinka potilaat saadaan tajuamaan vapauden 
tarpeensa. Se vaatii McMurphyn uhrautumi-
sen, mutta tuottaa suuren oivalluksen. Sen 
seurauksena yksi potilaista, suurikokoinen 
intiaani juoksee lopulta vapauteen. 

Pekka Helin

Totuus on 
katsojan päässä

Allegoria eli vertauskuva on kirjallisuudessa tai kuvataiteissa symbo-
listinen esitystapa, jossa alkuperäinen käsite tai idea korvataan toi-
sella. Allegorialla voidaan tarkoittaa myös allegorista taideteosta.

Allegoriassa teoksen tai ilmaisun todellinen merkitys on jokin muu 
kuin sen kirjaimellinen ilmiasu. Esimerkiksi jokin abstrakti käsite tai 
luonnonvoima voidaan kuvata elollisena oliona tai ihmiset eläiminä. 
Tyypillisiä esimerkkejä allegoriasta ovat Raamatun ilmestykset.

Silmiinpistävin yhtäläisyys allegorisille Kristus-hahmoille on niiden 
ulkopuolisuus. Jotkut tulevat filmin kuvaaman  yhteisön ulkopuolel-
ta, toiset ajautuvat ulkopuoliseen asemaan tahtomattaan. Elokuvat 
ovat kuvauksia ulkopuolisuudesta, toiseudesta, poikkeavuudesta.

Ulkopuoliset eivät ota yhteisön asioita itsestäänselvyyksinä, vaan 
tuovat kaikkeen uuden näkökulman.

Lähde: ”Vapahtajia valkokankaalla”, Olli Seppälä ja Marko Lat-
vanen.

Allegoria tarkoittaa
vertauskuvaa

Jeesuksesta kertovat elokuvat ovat usein pönäköitä ja tahattoman 
koomisia pukudraamoja. Jokainen elokuva on enemmänkin teko-
aikansa kuva kuin uskottava ja autenttinen tarina miehestä, joka 
muutti historian kulun Galileassa 2 000 vuotta sitten. 

Monet pitävät niin sanottuja Kristus-elokuvia otollisimpina kuin 
Jeesus-filmejä. Kristus-elokuvat ovat allegorisia eli vertauskuval-
lisia. Ne eivät kerro Jeesuksesta vaan kuvitteellisista henkilöistä, 
joilla on Kristuksen piirteitä. Hyvät Kristus-elokuvat eivät osoita 
kohteeseensa liikaa vaan ne voidaan tulkita muillakin tavoilla.

Tulkinnan tekee viime kädessä katsoja ja hänen tulkintansa on 
aina oikea. Jos joku näkee elokuvan hahmossa Jumalan Pojan, niin 
olkoon. Elokuva ei lopultakaan ole sitä, miksi tekijät sen tarkoit-
tivat. Kuten aina taiteessa, julkaisemisen jälkeen teos on yleisönsä 
armoilla. Yleisö antaa teokselle sen merkityksen.

Pekka Helin

anarkistinen ja elämäniloinen mcmurphy, Yksi lensi yli käenpesän -elokuvan kristus-hahmo?
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To 4.10. klo 13 päiväpii-
ri Saarenkartanossa.
To 4.10. klo 17 kirk-
kokuoron retki Pyhän 
Andreaan kirkkoon.
Su 7.10. klo 10 messu.
Ti 9.10. klo 11 eläkeliitto.
Ti 9.10. klo 18.30 kirkkovaltuuston 
kokous seurakuntasalissa.
Ke 10.10. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 10.10. klo 14 Saaren Sirkut.
To 11.10. klo 9.30 perhekerho kirkon 
kerhohuoneella.
To 11.10. klo 13 päiväpiiri seurakun-
tasalissa.
To 11.10. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 11.10. klo 18.30 Kkirkkokuoro.
Rovastikunnan toimintaa: Ke 10.10. 
klo 18-20 Avioero osana elämää -
tilaisuus Kempeleen Kokkokankaan 
seurakuntatalolla avioeron itse tai 
lähipiirissä kokeneille. Psykologi ja 
psykoterapeutti Pasi Häll: Miten krii-
sistä selviää, miten ymmärtää, auttaa 
ja tukea. Iltapala.  

ma 15.10. klo 18-21 kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. Kurssi on tarkoitettu 
Alfa-kurssin käyneille tai niille, jotka 
haluavat syventää uskonelämäänsä. 
Ennakkoilmoittautumiset, p. 5614 
522.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputorilla 
on kassitarjous 6.10. saakka kaikkina 
aukiolopäivinä. Tarjouskassillinen 
vapaavalintaisia kirppistuotteita 3 
e/kassi.
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.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. Urheilukerho 7-12 
-vuotiaille tytöille ja pojille keski-
viikkoisin klo 16-17. Kokkokankaan 
seurakuntakeskus: Toimintakerho 7-9 
-vuotiaille tiistaisin klo 17-18.30, Sa-
tukerho 7-10 -vuotiaille torstaisin klo 
17.30-19, Tyttökerho 9-12 -vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 17-18.30. Vanha 
pappila: Monitoimikerho tiistaisin 
klo 16.30-18, Puuhakerho torstaisin 
klo 16.30-18, Keskustan seurakun-
tatalo: Piirustuskerho tiistaisin klo 
16.30, Toimintakerho maanantaisin 
klo 18-19.30.
Nuoret: Nuorten ilta  to 4.10. klo 19-21 
Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Tilkkutäkki -lauluilta la 6.10. 
klo 17 Vanhassa kirkossa. 
Maata Näkyvissä -festarit Turussa 
16.-18.11. Ilmoitt. viim. 31.10. Antti 
Ristkarille, p. 040 779 0374. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo sunnuntaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 4.10. 
klo 19 kotiseurat Maria ja Janne 
Eskolalla, Niittyrannantie 186 Pe 
5.10.klo 19 Nuortenilta ry:llä,  18 
Raamattuluokat ala-aste Lasse Hint-
salalla, Roinilantie 8. Su 7.10. klo 12 
Kokkokankaalla pyhäkoulu Tiiro-
lalla, Porttikellonkuja 12, Santamä-
essä Käkelällä, Niittyrannantie 142, 
Paiturissa Saara ja Olli Hintsalalla, 
Hietaniementie 11, Keskusta-Ollila 
Saarella, Teppolantie 1. Su 7.10. klo 
16  seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 
19 lauluseurat Päivi ja Arto Huotarilla, 
Muinaisranta 21. Su 7.10. klo 18 seurat 
Tyrnävän kirkossa.
Kuollut: Liisa Kyllikki Sarén e. Kerä-
nen, 57 v.
Kastetut: Iida Ilona Annikki Leminen. 
Elias Akseli Autio.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

fi. Toimi nopeasti niin saat toiveesi 
mukaan!
Kehitysvammaisten nuorten leiri 
(15-30 v.) Isoniemen leirikeskuksessa 
30.11.-2.12. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Minna Similä, p. 040 5898 362.
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista.
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17 alkavat viikolla 
40.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospel-ilta Vakkurilassa pe 
5.10. klo 18,  raamis Wirkkulassa ti 
9.10. klo 17 ja Kellon srk-kodissa ti 9.10. 
klo 18.30, gospel-bändi Vakkurilassa 
keskiviikkoisin klo 18-20. 
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Kropsulla pe 5.10. klo 
18.30 (Siikasaarentie 59), seurat ry:llä 
su 7.10. klo 14, Simo Saarikoski, Pentti 
Päkkilä, sisarilta (yhteinen Jokikylän 
kanssa) ry:llä ti 9.10. klo 18.30, rippi-
koulun kodinilta ry:llä to 11.10. klo 
18.30, Jokikylä: päiväkerho Jokikylän 
koululla to 4.10. ja to 11.10. klo 17.30-
19, raamattuluokka isoille ja pienille 
Siru ja Pekka Hintikalla pe 5.10. klo 17, 
ompeluseurat Raili ja Timo Karsik-
kaalla pe 5.10. klo 18.30, pyhäkoulut 
su 7.10. klo 12, Esko Taavitsaisella, Tero 
Hanhisuannolla, Pasi Mertaniemellä, 
Timo Karsikkaalla ja Pekka Vänttilällä, 
seurat Martinniemen srk-kodissa su 
7.10. klo 17, Pekka Tervo, Juhani Pitkä-
lä, Kello: ompeluseurat Maija ja Arvo 
Pietilällä pe 5.10. klo 18.30, yleinen 
kokous Kellon srk-kodissa su 14.10. klo 
17. Asiana toimitalon korjaus.    
Kuollut: Tauno Kaarlo Taivaloja 71 v.
Avioliittoon kuuluttu: Harri Sakari 
Rehu ja Annika Tuulia Luokkanen.
Kastettu: Aapo Tapani Henrik Ala-
talo, Idamaria Emilia Lammi, Maria 
Rebekka Isteri, Esko Antero Toikka, 
Lotta Marketta Tenhunen, Daniel Nico 
Henrik Backman, Venla Iida Alina 
Vähälä, Anni Katriina Sundelin. 
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Messu kirkossa su 
7.10. klo 10, liturgia 
Siljander, saarna Suo-
men Lähetysseuran 
kotimaantyönjoh-
taja Markku Laine, 
kanttorina Säkkinen. 
Lähetyksen ja vanhusten kirkkopyhä. 
Lions Club tarjoaa ilmaista kirkkokyy-
tiä. Ilmoittautumiset diakoniatoimis-
toon pe klo 9-11, p. 5472 636. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus ja uusien urku-
jen käyttöönotto srk-keskuksessa su 
7.10. klo 17., liturgia Jaakko Kaltakari, 
saarna Pekka Siljander, urkurina Risto 
Ainali, kanttorina Hannu Niemelä, 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu. Ju-
malanpalveluksen jälkeen kahvitarjoi-
lu. Käyttöönottokonsertti klo 18.30, 
dipl.urk. Risto Ainali ja Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu. Vapaa pääsy. 
Urkuvartit srk-keskuksessa ma 8.10., ti 
9.10., ke 10.10 ja to 11.10. klo 12-12.15. 
Vapaa pääsy.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipii-
ri srk-keskuksen monitoimisalissa 
tänään to 4.10. klo 13. Lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 4.10. klo 17. Kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulun harjoitukset srk-
keskuksessa tänään to 4.10. klo 18.30. 
Kuorosta kiinnostunut, ota yhteyttä 
kuoronjohtaja Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, e-mail: hannu.nieme-
la_at_evl.fi. 
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 4.10. klo 13-14.30. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Oulun hiippakunnan lähetyssemi-
naari Unohtuivatko tavoittamat-
tomat kansat Kellon srk-kodissa la 
6.10. klo 9-16. 
Lähetyspiiri Marja-Liisa ja Arvo Ala-
perällä, Välitie 6, ti 9.10. klo 13.
Vanhusten viikon juhla srk-kes-
kuksessa ti 9.10. klo 13. Ohjelmassa 
runoja, musiikkia ja hartaus. Lopuksi 
kahvitarjoilu. Seurakunta tarjoaa juh-
laan ilmaista kyytiä. Ilmoittautumiset 
pe 5.10. klo 9-11 diakoniatoimistoon, 
p. 5472 636.
Virsi elää! -virsi-ilta to 11.10. klo 19 
srk-keskuksessa. Virsikirja 20 vuotta. 
Urkurina Lauri-Kalle Kallunki, juontaa 
Hannu Niemelä, Kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulu, yksinlaulua Henna-
Mari Sivula, Pekka Manninen ja Sauli 
Saarela. Päätössanat Jaakko Kaltakari. 
Paljon yhteislaulua. Vapaa pääsy.
Toiveiden urkuilta srk-keskuksessa 
la 20.10. klo 19. Toiveita toteuttaa 
Oulun seudun amk:n urkujensoiton 
opettaja, diplomiurkuri ja -pianisti 
Ismo Hintsala. Lähetä urkukappaletoi-
veesi tekstiviestillä, p. 040 5417 793 tai 
sähköpostilla ismo.hintsala_at_oamk.

Messu su 7.10. klo 
10 vanhassa kirkos-
sa. Toim. Riihimäki, 
avust. Lauriala, kantt. 
Jääskeläinen. Kolehti 
Kirkkohallitukselle 
oppilaitos- ja nuo-
risotyöhön eri järjestöille. 70- ja 75 
-vuotiaitten kutsujumalanpalvelus 
jatkuen juhlalla Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Tilkkutäkki -lauluilta la 6.10. klo 17 
Vanhassa kirkossa. Laulamme nuoren 
seurakunnan veisuukirjasta vanhoja 
ja uudempia lauluja. Tervetuloa kai-
kenikäiset.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Enkelinäyttely Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Tiedustelut, p. 
040 779 0368.

Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Naisten piiri to 4.10. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Sami Puolitaival.
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 5.10. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa.
Kummilapsi kaukaa - ilta kummeille 
ti 9.10. klo 18 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Ryhtyisitkö kummiksi 
kehitysmaan lapselle tai opiskelijalle? 
Haluatko ajankohtaista tietoa kum-
milapsityöstä? Ilta kummeille on 
tarkoitettu jo kummina toimiville ja 
kummiudesta kiinnostuneille. Vie-
raana SLS:n Botswanan-lähetti Helmi 
Liljeblad. Kahvitarjoilu.
Avioero osana elämää -tilaisuus 
ke 10.10. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa 
psykologi/psykoterapeutti Pasi Häl-
lin luento aiheesta Miten kriisistä 
selviää, mistä avioerossa on kysymys, 
miten voi auttaa ja tukea, musiikkia, 
pyydetyt puheenvuorot mies- ja 
naisnäkökulmat erosta, yleistä kes-
kustelua. Lopuksi hartaus ja iltapala. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 
avioeron joko henkilökohtaisesti 
tai ystäväpiirissä kokeneet, kunnan 
työntekijät, seurakunnan työntekijät 
ja luottamushenkilöt ja kaikki asiasta 
kiinnostuneet.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole 
ke 10.10. eikä seurakuntapiiriä to 
11.10.  Vanhustenviikon juhla Ikään-
tyminen arvoonsa to 11.10. alkaen klo 
12 ruokailulla Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa Kissaojantie 12. 
Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: 
Sarkkirannan Siwa klo 11, Hovintien 
Palvelukeskus klo 11.10, Palvelutalo 
Hovila klo 11.15. Linja-auto 2: Kir-
konkylän seurakuntakoti klo 11.15, 
Palolaitoksen pysäkki, Honkasen mo-
nitoimitalo klo 11.20. Muuta kuljetusta 
tarvitsevat, pyydämme teitä ottamaan 
yhteyttä kotihoitoon, p. 558 72370/ 
Helena Lehtosaari tai seurakuntaan, 
p. 561 4540/ Leena Hintsala. Järjestää 
Kempeleen kunta ja seurakunta.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 10.10. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Miesten piiri to 11.10. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Naisten hemmotteluilta pe 12.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Naisten puheenvuoroja sanoin ja 
sävelin, hemmottelukeitaita, iltapalaa 
(vapaaehtoinen maksu, tuotto menee 
Etiopian naisten hyväksi Suomen 
Lähetysseuran kautta), arvontaa. 
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä 
ensisijaisesti sähköpostilla (etunimi.
sukunimi@evl.fi)/Pia Rättyä, Soile 
Pakkanen, Minna Sorvala tai, p. 040 
779 7705/Minna.
Kolmen kerran Beeta-kurssi alkaa 

Messu su 7.10. klo 10 
Kiimingin kirkossa 
liturgi Markku Palo-
saari, avustaja Raimo 
Salonen, tekstit Eero 
Pesonen, urut Marja 
Ainali, projektikuoro 
johtaa Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjes-
töille, Kirkkohallitus. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon pe 5.10. klo 15 
mennessä, p. 040 584 4406. Lähtö klo 
9.45 Jäälin ostoskeskuksesta, paluu 
messun päätyttyä.
Miten mies voi? Miestenpäivä Kiimin-
gissä su 7.10. seurakuntakeskuksen 
kirkkopirtissä klo 12. Mukana mm. 
Markku Laine, Pentti Päri,  Jarkko 
Metsänheimo, Juhani Runtti, Sauli 
Ojalehto, Eero Pesonen, Jaakko Kont-
tinen, Markku Palosaari, Miesten 
Kvartetti.
Sadonkorjuulounas su 7.10. seura-
kuntakeskuksessa messun jälkeen 
klo 13.30 saakka. Ruokalista: karja-
lanpaisti, punajuuripaistos, salaatti, 
leivät ja juomat, jälkiruokana vatkattu 
marjapuuro. Hinta: aikuiset 8 e, 12-5 
v. 4 e ja nuorimmat ilmaiseksi.
Sanan ja rukouksen ilta su 7.10. klo 
18 seurakuntakeskuksessa, vieraana 
Suomen Lähetysseuran kotimaan-
työnjohtaja Markku Laine. Aiheena 
kuunteleva rukous.
Hartaus to 4.10. klo 13 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Eeva 
Mertaniemi.
Poikakuoron harjoitus to 4.10. klo 
17-18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitus to 4.10. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa, naiset 
paikalle klo 17.30, pukuasiaa.
Ystäväpiiri to 4.10. Huttukylän nuori-
soseuralla klo14-15.30. Kuljetuspyyn-
nöt Ulla Junttila, p. 040 579 3247. 
Raamattu- ja rukouspiiri to 4.10. 
klo 18 Lähimmäisen tuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
EU-ruokaa jaetaan Lähimmäisentu-
valla, Kirkkot. 6 (punainen rakennus) 
to 4.10. klo 15- 17.30 ja pe 5.10  klo 9-12, 
muutoin sopimuksen mukaan. 
Lähetyslounaan valmistelutalkoot 
Suvelassa pe 5.10. klo 14 alkaen. 
Rauhan Sanan seurat su 7.10. klo 15 
seurakuntakeskuksen monitoimisali, 
Vesa Pöyhtäri.
Lähetystyön kirpputorin avajaiskah-
vit, Tuohimaantie 12, ma 8.10. klo 
9-17. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Tervetuloa tutustumaan!
Projektikuoron harjoitus ke 10.10. 
seurakuntakeskuksessa klo 18.30-19.30 
naiset ja klo 19.30-20.30 miehet.
Vanhustenviikon pääjuhla ti 9.10. klo 
13-15 seurakuntakeskuksessa.
Vanhusten viikon lauluhetki to 11.10. 
klo 13 Kotirinteellä, Erja Haho ja Eeva 
Mertaniemi.
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Raamattupiiri to 11.10., raamattu-
piiriläiset osallistuvat lähetysiltaan 
Palosaarella.            
Lähetysilta to 11.10. klo 18 Satu ja 
Markku Palosaarella, Metsäniementie 
3. Ainalin Risto opettaa uuden lau-
lun. Mukana lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula.
Konsertti pe 12.10. klo 19 Kiimingin 
kirkossa; Kalevi Kiviniemi, urut, Jukka 
Pietilä, laulu, Pinja Järvinen, huilu.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä kir-
jaston vieressä avoinna klo 8.45-16.45. 
Edullisesti tuoreita leivonnaisia; suo-
laista ja makeaa kahvin ja teen kera. 
Eläkeläisten syysretki to 18.10 Roku-
alle. Retken hinta 20 e. Ilmoittautumi-
set 12.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 8161 003 tai 040 5844 406.
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. 
Rauhanyhdistys:  Yhteiset lauluseurat 
pe 5.10. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Raamattuluokka pe 5.10. klo 18 
rauhanyhdistyksellä. Leipämyyjäiset 
la 6.10. klo 16 rauhanyhdistyksellä. 
Pyhäkoulua ei ole su 7.10. Päiväseurat 
su 7.10. klo 13 rauhanyhdistyksellä, 
Tapani Mikkonen, Tarmo Väisänen.
Kastettu: Atso Jaakko Matias Jäävirta, 
Onni Eemil Kokkoniemi.
Kuollut: Vieno Sylvia Jokikokko 89 
v., Oili Onerva Kokkonen s. Saarinen 
76 v.

kunta ja seurakunta. Avustaa taksiase-
ma, Kylmäsen liikenne, ammattiopisto 
Luovi, yläaste ja LNV kilta.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 10.10. 
klo 18-20 srk-talolla.
Avioero osana elämää ke 10.10. klo 
18-20, päättyy iltapalaan, Kempeleessä 
Kokkokankaalla. Miten kriisistä selvi-
ää, miten ymmärtää, auttaa ja tukea. 
Psykologi(km), psykoterapeutti(yet) 
Pasi Häll ja pyydellyt puheenvuorot. 
Tilaisuus tarkoitettu avioeron joko itse 
tai lähipiirissä kokeneille sekä kunnan 
ja seurakunnan työntekijöille ja luot-
tamushenkilöille. Järj. rovastikunnan 
diakoniatyö.
Nuorten palveluryhmä to 11.10. klo 
15.30 Kotikololla.
Seurakuntaretki Kaustisen kan-
sanlääkintä- keskukseen 6.-7.11. 
Muutama paikka vapaana retkelle. 
Mahdollisuus omakustannushoitoihin 
molempina päivinä etukäteen tilattuna 
ilmoittautumisen yhteydessä. Hoito-
vaihtoehtoja ilm. yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset ma  8.10. mennessä. 
Hinta noin 80 euroa, sis. matkan, 
ruokailut, yhteistä ohjelmaa. Täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Matkanjohtajana Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226. Lähtö klo 8.30 Sarlotan 
nurkalta.
Tulossa: EU-ruokajako ti 16.10. klo 
13-17 tai niin kauan kuin tavaraa riittää 
Nuorisoseuran talolla. Virkistys/kou-
lutusilta to 18.10. klo 18 seurakunnan 
vapaaehtoisille srk-talolla. Tarkoitettu 
kaikkien työmuotojen parissa, erilai-
sissa tehtävissä toimiville.
Lähetystyö: Vintti auki maanantaisin 
klo 12-14.
Pyhäkoulutyö: Oletko kiinnostunut 
toimimaan pyhäkoulunopettajana? 
Uusia pyhäkoulunopettajia tarvitaan 
erityisesti Tupoksen Vanamon tiloihin 
ja kirkkopyhäkouluun Liminkaan. Ota 
yhteyttä Ainoon, aino.pieska@evl.fi tai, 
p. 044 7521 224.
Huom! Jos olet tulossa rippikouluun 
Limingan seurakuntaan etkä ole 
Limingan yläasteella, ota yhteys Aino-
pappiin, p. 044 7521 224.
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 4.10. klo 
18-20 Nuortenkololla. Yökahvila Olk-
kari la 6.10. klo 19-23 Vanamossa. Isos-
koulutus su 7.10. Vanamossa. Klo 12 
uudet isoset ja klo 16 jatkoisoset. Nuor-
tenilta pe 12.10. klo 18-21 Vanamossa. 
Haluatko lähteä Oulugospeliin tai 
Maata Näkyvissä –festareille Turkuun? 
Lisätietoja Katrilta tai Marialta. Nuo-
risotyönohjaajat Maria Matilainen, 
p. 044 7521 225 maria.matilainen@
evl.fi ja Katri Harju, p. 044 2919 420 
katri.harju@evl.fi. Nuorisotyön mese: 
nuorisotoimisto@hotmail.com.
Perhekerhot: ti 9.10. Kotikololla klo 
9.30-11.  Ke 10.10. klo 9.30-11Tupok-
sen Vanamossa.
Partio: Pe 5.10. klo 14-17 Make päivys-
tää partiotoimistossa. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa klo 18-20. 
Vastuussa sudenpentuosasto. Su 7.10. 
kirkkopalvelussa Limingan kirkossa 
Kotkavartio. Ti 9.10. Kämppätalkoissa 
partiokämpällä klo 18-21 erätytöt,-
pojat sekä vaeltajat. Työvaatteet ja 
työkäsineet mukaan. Eväät talon 
puolesta. Ilmoittaudu Makelle teksti-
viestillä viim. 8.10. mennessä. Kaikki 
mukaan. Ke 10.10. Mafeking/vj-koulu 
uusille vj-oppilaille alkaa Kotikololla 
klo 18-20. Kutsut tulossa. Mukaan 
partioasu ja muistiinpanovälineet. 
Pe-la 12.-13.10. vartioikäisten ja vael-
tajien yön yli kestävä maastoleikki 
Karhunkaato 07 Rantakylän uimalan 
ympäristössä. Leirikirjeet tulossa ja-
koon Kotikololle.  Johtajana pjo Iiris 
Lukkarinen. La 13.10. Sudenpentujen 
retki Hailuotoon.  Retkikirjeet tulossa 
jakoon. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
laumanjohtajille.  Su 14.10. kirkkopal-
velussa Limingan kirkossa Telkkävar-
tio. Partiotoimisto, p. 562 1223. Make, 
p. 044 752 1223, sähköposti markku.
korhonen@evl.fi.  Lippukunnan koti-
sivut www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 18.30. 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 6.10. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su 7.10. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 17 seurat Limingan kirkossa 

Liminka a ssalam u alekum, raikuvat kirkkaat lap-
senäänet Tupoksen alakoulun täpötäy-
dessä auditoriossa, kun Limingan seura-

kunnan nimikkolähetti Arja Lehmijoki opettaa 
pakistanilaisen tervehdyksen. Sanat merkitsevät 
toivotusta ”rauha sinun sielullesi”. Tervehditty 
vastaa samaa toivottaen ”va´alekum assalam”. 
Pakistanin pieni kristitty vähemmistö tervehtii 
Jeesuksen sanalla shalom, rauha. Koska sana on 
peräisin Vanhasta testamentista ja siten juuta-
laistenkin käyttämä, rauhan toivottaminen on 
uskonnoille yhteistä. 

Rauhan toivotuksella on omat merkityksen-
sä Afganistaniin rajoittuvassa Pakistanin luo-
teisessa maakunnassa, jossa Lehmijoki asuu ja 
työskentelee. 

Lehmijoki on työskennellyt Pakistanissa jo 
kaksi vuosikymmentä. Sikäläisessä noin Ou-
lun kokoisessa kotikaupungissaan Dera Ismail 
Khanissa hän on ainoa vaaleaihoinen. Pakista-
nin mieskeskeisestä kulttuurista kertoo hänen 
paikallisten tuttaviensa huoli siitä, kuka hänestä 
pitää huolta, kun hänellä ei ole isää, miestä eikä 
poikaa. Laajennetuksi perheekseen Lehmijoki 
sanoo kokkia, siivoojaa, pihalla partioivaa ym-
pärivuorokautista vahtimiestä, kanoja, kissaa 
ja koiraa.

Historian ja uskonnon aineenopettajaksi 
opiskellut Lehmijoki on Pakistanissa toiminut 
aikuiskasvatusluokkien ohjaajana, alakoulun 
opettajana, kirjanpitäjänä ja hallinnon palve-
luksessa. Koulutyön ohella hän aloitti raamat-
tukurssin tytöille. Vuosikymmenen kuluessa 
raamattukurssit ovat laajentuneet päätyöksi, ja 
mukaan on tullut myös poikia ja miehiä. Leh-
mijoki on saanut kokea senkin ilon, että eräät 
hänen kurssilaisensa ovat perustaneet omia 
ryhmiään. Nykyisin kursseja on Dera Ismail 
Khanissa, pikkukaupunki Tankissa ja Indus-joen 
toisella puolella Punjabin maakunnassa.

eväitä elämään
 

Kansainvälisyyttä, kulttuurien ja kirkkojen koh-
taamista lähetystyössä osoittaa, että kurssien 
opetussuunnitelman on laatinut kansainvälinen 
Open Theological Seminar. Alun perin amerik-
kalaisen baptistikirkon toimittamat kurssikirjat 
on käännetty urduksi ja sovitettu pakistanilai-
seen kulttuuriin. Seminaarin perustasoon kuu-
luu 10 lukukauden pituista kurssia, kokoontu-
minen tapahtuu kerran viikossa. Jo viisi perus-
kurssia ja muutaman päivän tutorkoulutus an-
tavat valmiuden oman ryhmän perustamiseen, 
minkä ohessa voi toki jatkaa kurssien suoritta-
mista. Työ on paikallisille palkatonta vapaaeh-
toistoimintaa.

Pakistanissa on kristittyjä vain kolme pro-

assalam u alekum 
– terveisiä Pakistanista

senttia väestöstä. Yleensä heitä halveksitaan, 
ei uskonsa, vaan sosiaalisen asemansa vuoksi. 
Useimmat kristityt ovat lähtöisin kastittomista 
tai alimpiin kasteihin kuuluvista hindusuvuis-
ta. Siten he ovat perineet huonon itsetunnon 
ja työskentelevät kadunlakaisijoina ja muissa 
halveksituissa tehtävissä. 

– Eräältä tytöltä koulunkäynti oli jäänyt vii-
denteen luokkaan. Raamattukurssille tullessaan 
hän uskalsi tuskin puhua. Kurssikokeista hän sai 
kuitenkin hyviä numeroita. Sitten hän uskalsi 
pitää vuorollaan alkurukouksen. Koko olemus 
muuttui, Lehmijoki kertoo iloiten. 

Suomen Lähetysseura tukee Pakistanissa 
erityisesti koulutusta sen kaikilla tasoilla yh-
teiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Työ 
on tuottanut tulosta: kristittyjenkin perheiden 
nuorista löytyy jo yliopisto-opiskelijoita. Ko-
deissa kokoontuville aikuisten lukutaitokurs-
seille koulutetaan opettajiksi sekä kristittyjä 
että muslimeja.

Sairaala joka on ihme
    

Erityisen lähellä Lehmijoen sydäntä on Afga-
nistanin rajan läheisyydessä sijaitsevan Tankin 
sairaala, jota Suomen Lähetysseura ylläpitää 
yhdessä Amerikan luterilaisen kirkon kanssa. 
Lehmijoella on sairaalassa raamattukurssit sai-
raanhoito-opiskelijoille ja henkilökunnan toi-
vomuksesta henkilökunnalle. 

Terrori-isku New Yorkissa WTC:n kaksois-
torneihin ulotti vaikutuksensa maakuntaan. 
Lähellä Tankia on heimopäälliköiden hallitse-
ma alue, jolla liikkuu talebaneja. Iskut ja niiden 
uhrit ovat arkipäivää alueella.

Sairaala ei valikoi potilaitaan, vaan siellä hoi-
detaan myös talebaneja. – Erään mielenosoituk-
sen aikana kuulutettiin moskeijan minareettien 
kovaäänisistä, että sairaalaa ei saa pommittaa! 
On Jumalan ihme, että sairaala pysyy pystyssä, 
Lehmijoki kertoo. 

Sairaalassa saavat hoidon myös kaikkein 
köyhimmät. Heidän hyväkseen Limingan seu-
rakunnan lähetysjohtokunnan jäsenet valmis-
tivat pakistanilaisen aterian kutsuen mukaan 
puolisonsa tai ystävänsä. Ilta lähetysvintillä oli 
niin antoisa ja tuottoisa, että lähetyssihteeri In-
keri Kujala suunnittelee vastaavien tilaisuuksien 
ideointia jatkossakin.

Intialais-pakistanilaisen keittiön ikivanhan 
filosofian mukaan elämä on sielun, ruumiin 
ja mielen muodostama kokonaisuus. Tervee-
nä pysyy se, joka osaa säädellä ruokavaliotaan, 
liikuntaa, virkistäytymistä ja aistinautintojaan 
sekä tulee toimeen läheistensä kanssa. 
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Hartaudet to 4.10. klo 
13.15 vuodeosastolla 
ja klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Tähdet: Kuorohar-
joitukset to 4.10. klo 
16-17 srk-talolla.
Messu su 7.10. klo 10 kirkossa. Liturgia 
Ilkka Tornberg, saarna lähetysyhdistys 
Kylväjän lähetyssihteeri Heikki Hilli, 
kanttorina  Mika Kotkaranta. Virret: 
393:1-3, 325:4, 191:1 ja 7, 401, 186:1 ja 6, 
420:1-, 228, 430:1,5-6. Kolehti lähetys-
yhdistys Kylväjälle nimikkolähettiem-
me Typön perheen tukemiseen.
Pyhäkoulu su 7.10. kirkossa jumalan-
palveluksen aikana.
Sanajumalanpalvelus su 7.10. klo 15 
Tupoksen Vanamossa.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 8.10. 
klo 12 srk-talolla. Rentoutusta, (ota 
mukaan itsellesi tärkeä voiman antaja, 
esim. esine, kirja tms.)
Tupoksen Olohuone ti 9.10. klo 14 
Vanamossa. Sauvakävelyohjausta an-
taa Pekka Hakaheimo Oulun Ladusta. 
Aluksi hartaus ja kahvit.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 9.10. klo 
18.30 Haverisilla, Linnukkatie 20. 
Vieraana lähetystyöntekijät Ben ja 
Liisa Kingma.
Vanhustenviikon pääjuhla, Ikään-
tyminen arvoonsa, ke 10.10. klo 
11-14 seurakuntatalolla ikäihmisille. 
Ohjelmassa mm. ruokailu, Rantaky-
län ja yläasteen oppilaiden esityksiä. 
Juhlapuhe vanhustyönjohtaja Pirjo 
Uusitalo, ikäihmisen puheenvuoro 
Rauni Koistinen, hartaus Ilkka Torn-
berg ja runonlausuntaa Matti Kamula. 
Kyytiä vailla ilm. ma 8.10. mennessä, 
p. 5621 226. Juhlan järjestää Limingan 

an
n

ik
ki

 n
ik

u



Rauhan tervehdys 12 • nro 32 • 4.10.2007

ren rukoushuoneella. Varhaisnuor-
ten kerhojen ohjelma viime viikon 
lehti-ilmoituksista tai seurakunnan 
kotisivuilta. Tied. Tuula Väänänen, 
p. 040 524 6534 tai Sanna Sauvola, p. 
044 497 0404. 
Nuoret: raamattupiiri nuorille ja rip-
pikoululaisille su 7.10. klo 12-13 srk-
talon alakerrassa. Nuortenilta ke 10.10. 
klo 17-18.30 Päivärinteen srk-salissa ja 
to 11.10. klo 18-19.30 srk-talon alaker-
rassa. Koulupastoripäivystys to 11.10. 
klo 10.40-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Gospel-lauluryhmä sunnuntaisin klo 
18-20 srk-talossa. Tied., p. 050 499 
8802/Elisa Happonen. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: pe 5.10. klo 19 om-
peluseurat ja raamattuluokka 4-6 lk 
ry:llä. La 6.10. klo 19 aviopuolisoilta 
ry:llä. Su 7.10. klo 12 pyhäkoulut: 
kk1 Ylikulju, kk2 Hoppa, Korivaara 
Korkala, Pälli H. Pitkänen, Suokylä K. 
Keränen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 8.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren ry: la 6.10. klo 11-12.30 päi-
väkerho. Su 7.10. klo 13 seurat ry:llä.
Kastettu: Nella Maarit Emilia Laurila, 
Aatu Juha Jeremias Alakylmänen, Isla 
Olivia Mehtälä.

12.10. Tilkkutäkkilaulujen ilta Suoma-
lalla (os. Hektorintie 4 as 1)  klo 18.30.
Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30-14  Perhekerho Minttukuja 3:
ssa 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. Sunnuntaisin toimiva py-
häkoulu pysyy remontista huolimatta 
seurakuntatalolla.
Nuoriso: Varkkari-iltapäivä eli 
avoimet ovet varhaisnuorille (7-12 
-vuotiaille) perjantaisin klo 14-17 Re-
pussa. Tarjolla välipalaa, mahdollisuus 
pelaamiseen, soittamiseen ja kaverei-
den kanssa porisemiseen. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 772 0373. Reppu on 
auki nuorille perjantaisin klo 19-24. 
Mahdollisuus iltapalan syömiseen, 
pelaamiseen, soittamiseen ja kaverei-
den 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.Bändikerho 
maanantaisin klo 16-18 Repussa. Oh-
jaajana Eki.  Akustinen kitara, alkeis-
ryhmä to klo 17-18 Repussa, Ohjaajana 
Kirsi Kurssi on ilmainen, ota oma kitara 
mukaan, jos pystyt. Lisätietoja Kirsiltä, 
p. 040 772 0373.
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. Rippikouluryhmistä 
ilmoitetaan postitse ilmoittautuneille. 
Muistithan palauttaa kaavakkeen? 
Järjestön rippikouluihin ilmoittau-
tuneilla lähetetään info seurakuntaan 
tutustumisjaksosta, jos kaavake on 
palautettu. Rippikoulusta lisätietoja 
voi kysyä Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Salonpään ry: Lauluseurat to 4.10. 
Sofia Päätalolla klo 18.30. Seurat 7.10.  
ry klo 17, Mauno Linnanmäki, Lauri 
Karhumaa. 13.10. Raamattuluokka 
nuoremmat klo 18 Lindroosilla, van-
hemmat klo 19.30 Klaavolla 14.10. seu-
rat ry Pentti Hintsala, Pentti Kinnunen. 
Lauluseurat ja leirikeskusmyyjäiset 
ry to 11.10. klo 18.
Kirkonkylän ry:  To 4.10. klo 18.30 
sisarpiiri ry, Pellava-siemenestä kan-
kaaksi, Esteri Kopperoinen. Su 7.10. 
klo 12 raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä 
ry. Karhuoja; Antti Kanniainen klo 13 
rippikouluun menevien ja heidän van-
hempiensa tilaisuus ry, Jorma Vuorma 
klo 17 seurat ry, Samuli Riekki, Toivo 
Määttä. Pe 12.10. klo 18.30 miesten 
neliö Umpimähkässä. La 13.10. klo 18 
Lakeuden alueen nuoriso- ja seura-
kuntapäivät ry, Nuorena tässä ajassa, 
Mikko Kinnunen. Su 14.10. klo 12 
Lakeuden alueen nuoriso- ja seura-
kuntapäivät ry, Jumalan valtakunnan 
työ, Aimo Hautamäki, klo 17 Lakeuden 
alueen nuoriso- ja seurakuntapäivät 
ry, Esa Kurkela, Pekka Tuomikoski.
Kuollut: Aarne Osmo Olavi Karin-
kanta 65 v. 
Kastettu: Ella-Noora Sofie Maijala.
Vihitty: Janne Juhani Lapinlampi ja 
Tuija Kaarina Puhakka.

tuneidenkerho H ja V Kiviahteella.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12. Tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi!
Huom! lumijokiset. Onko kenenkään 
varastossa vanhoja tai uusia joutilaita 
hirsiä. Seurakunta ostaisi niitä, että 
saataisiin hautausmaan vanhan ruu-
mishuoneen alimmaiset, lahonneet 
hirret uusittua! Soita virastoon, p. 
387 172.
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
Kastettu: Sara Sofia Hirvasniemi, 
Santtu Jeremias Paavola ja Panu Evert  
Klaavo.

set ja uudet raamattupiiriläiset.
Su 7.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Aino Pieskä, kolehti Suomen 
Kirkon diakoniarahastoon. Jumalan-
palveluksen jälkeen:
Lounas kirkon kaunistamisrahaston 
hyväksi klo 11-13. Lounaalla tarjotaan 
palapaisti, perunat, lanttulaatikko, 
tuoresalaatti, ruokajuomat ja leipä. 
Jälkiruokana pullakahvit tai -mehut. 
Elintarvikkeita otetaan lahjoituksina 
vastaan, soita virastoon, p 387 172. 
Lounaan valmistavat ja tarjoilevat seu-
rakunnan naiset talkootyönä. Lounaan 
hinta aikuiset 6 e ja lapset alle 12-v 3 e ja 
alle 3-v ilmaiseksi. Ohessa järjestetään 
arpajaiset kirkon kaunistamisrahaston 
hyväksi. Tervetuloa koko perheellä!
Ma 8.10. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. 
Ti 9.10. klo 10-11.30 3 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2.ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 10.10. klo 10-12 5 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäi-
väkerho srk-talolla (Mark.2:1-12). 
Klo 14 hartaus Lumilyhdyssä.  Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talolla. 
To 11.10. Klo 10 sisaruskerho Lukka-
rinkankaalla. Klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
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.
Tulossa: Ke 10.10. klo 18 Avioero 
osana elämää-tilaisuus Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa 
mm. musiikkia ja Pasi Hällin luento, 
iltapala. Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
kaikki avioeron joko henkilökohtaises-
ti tai ystäväpiirissä kokeneet, kunnan 
työntekijät, seurakunnan työntekijät 
ja luottamushenkilöt ja kaikki asiasta 
kiinnostuneet. Tilaisuuden järjestää 
Limingan rovastikunnan seurakuntien 
diakoniatyö.
Tulossa: La 20.10. klo 12-18 Päivä 
naisille Lumijoen seurakuntatalolla, 
sekä Malmipuron talolla. Naista aja-
tellen tarjolla on mm. esittelyitä, hoi-
toja, ruokaa, keskustelua… Marjolta 
tarkemmat tiedot! Ilmoittautuminen 
ti 16.10. mennessä Marjolle, p. 045 
638 1973.
Nuortenleiri yläaste-ikäisille ja siitä 
vanhemmille 5.-7.10. 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. 
Lähtö lumijokisilla Kotikokin edestä 
klo 17.30 ja siikajokisilla Salen edestä 
klo 18. Hinta 10 euroa.
Rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 18.30 
sisarpiiri S ja E Hirvasniemellä klo 19 
raamattuluokka S ja A Viinikalla.Su 
7.10. klo 13 seurakuntapäivä ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 9.10. 
II ke 10.10. III to 11.10. To 11.10. vart-

ja kirkkokahvit ry:llä. Varttuneitten 
kerho ti 9.10. klo 12 Annikki ja Lauri 
Nurmelalla, Kurkitie 20.
Kuollut: Aura Annikki Ruonakoski 80 
v 2 kk 10 pv ja Olli Taneli Airaksinen 
15 v 26 pv.
Kastettu: Veeti Elmeri Kurtti, Oona 
Anni Sofia Laakso, Severi Ottu Tapani 
Lehto, Henna Maria Vaara ja Helmi 
Kristiina Vaara.
Vihitty: Aki Petteri Pitkäaho ja Aija 
Elina Jutila sekä Markku Yrjö Laitila 
ja Reeta Johanna Härmä.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
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Rukouspalvelu ry   
Oulun seurakunta

Lumijoki

Muhos

To 4.10. klo 10 si-
saruskerho Lukka-
rinkankaal la. Klo 
10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukka-
rinkankaalla. Klo 18 raamattupiiri 
Ylilaurilla, os. Karintie 35., Irma 
Hemmilä kertoo uskosta, elämästä ja 
jaksamisesta. Tervetuloa mukaan enti-

Su 7.10. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava. Mu-
hoksen syöpäosaston 
kirkkopyhä, kolehti 
syöpäosaston hengel-
lisen toiminnan tukemiseen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmaa srk-
talossa. Klo 16 Raamattu rakkaaksi 
- luento srk-talossa, aiheena Johannes 
– ilosanoma Johanneksen välittämänä, 
Pepi Sihvonen.
To 4.10. klo 19 lähetysilta Maija ja 
Urpo Aittakummulla, Päivärinteentie 
69, Heikkinen. 
Pe 5.10. klo 18 ehtoopalvelus Kristuk-
sen kirkastumisen tsasounassa, Oulun 
metropoliitta Panteleimon. Palveluk-
sen jälkeen ekumeeninen ilta Koor-
tilan toimintakeskuksessa, mukana 
metropoliitta Panteleimon, Heikkinen, 
Kajava, kvartetti. Kahvitarjoilu.
Ti 9.10. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa ja klo 13.30 palve-
luasunnoilla, Pekkala. Klo 14.30 
hartaus ja ehtoollinen tk-sairaalassa 
ja klo 15 ryhmäkodissa, Pekkala. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Heikkinen.
Ke 10.10. vanhusten viikon juhla 
srk-talossa, alkaen ruokailulla klo 
10.30 (huom! aika). Avoin kaikille, 
keskipäivänkerholaiset ja sivukylien 
seurakuntapiiriläiset mukaan, kyyti 
Kylmälänkylästä lähtee klo 9.30. Klo 13 
virsilaulutuokio Päiväkeskuksessa, Ka-
java, päiväkuoro. Klo17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. 
Avioero osana elämää – tilaisuus 
ke 10.10. klo 18 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa Kempeleessä. 
Tilaisuudessa luennoi psykologi/psy-
koterapeutti Pasi Häll. Ohjelmassa mu-
siikkia, puheenvuoroja, keskustelua, 
hartaus sekä iltapala. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita kaikki avioeron henkilö-
kohtaisesti tai ystäväpiirissä kokeneet, 
sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Järj. 
Limingan rovastikunta.
Kuorot: ke 10.10. klo 13 päiväkuoro 
mukana Päiväkeskuksessa. Klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa. To 
11.10. klo 18.30 kamarikuoron harj. 
srk-talossa.
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10-12 Laitasaa-

Vanhemman väen 
virsilauluhetki kir-
kossa to 4.10. klo 13, 
hartaus Vesa Äärelä. 
Hiippakunnan lähe-
tysseminaari Unoh-
tuivatko tavoittamat-
tomat kansat? Haukiputaalla la 6.10 
klo n. 9-15. Ilmoittaudu mukaan 27.9. 
mennessä 040 779 7705/ Minna Sorvala 
tai minna.sorvala@evl.fi
Messu kirkossa su 7.10. klo 10, Vesa 
Äärelä ja avustaa Tapio Kortesluo-
ma. Vanhemman väen kirkkopyhä, 
kirkkokahvit. Kolehti Oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirk-
kohallitus.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
10.10. klo 13.30, Päivi Pulkkinen.
Avioero osana elämää - tilaisuus ke 
10.10. klo 18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus, Kempele.
Seurakuntakerho uudella Toimitalolla 
to 11.10. klo 11, Lahja Rautiola.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 11.10. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Ruokamyyjäiset lähetystyön hyväksi 
la 13.10. klo 10-13 srk-talolla.
Virsimessu kirkossa su 14.10. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttorit Tuomo 
ja Taru.
Perhemessu su 14.10. klo 17, Minna 
Salmi. Hiljaisuuden messun lauluja 
gospelryhmän säestämänä. Valta-
kunnallinen virsisunnuntai. Kolehti 
seurakuntamme nimikkolähettiper-
heen (Pouken perhe) työn tukemiseen 
Suomen Lähetysseuran kautta.
Diakonissa Päivi Pulkkinen virkava-
paalla 1.10. - 28.10.2007.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Lokakuussa 
pyhäkoulu kahdesti: 7.10. normaalisti 
Minttukujalla, Srk-talolla ja Salon-
päässä su klo 12. Hox! 21.10. vain 
yhteispyhäkoulu srk-talolla kaikille! 
10.10. aamukirkko (poikkeuksellises-
ti) Repussa. Klo 10. Mukana Minna-
pappi  ja Taru-kanttori. Tule lasten 
kanssa laulamaan ja hiljentymään!
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Lähetyskahvit ja -arpoja.
Kuorot: To 4.10. klo 14 veteraanikuoro 
seurakuntatalolla. Pe 5.10. klo 13 Ho-
vin Stellat Hovin koululla. Ke10.10. klo 
11 veteraanikuoro ja klo 15 lapsikuoro 
Stellat seurakuntatalolla. To 11.10. klo 
19 kirkkokuoro Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla. Pe 12.10. klo 13 Hovin 
Stellat Hovin koululla.
Lasten ja nuorten kerhot (viikolla 
41 Elina Äijälä pitää kerhot): To 4.10. 
klo 10-12 Nuppukerho 3-4 -vuotiaille 
Nuppulassa. Ti 9.10. klo 10-11.30 
Hovin Nuppukerho Hovin koululla 
ja klo 14.15-16 Mankilan varhais-
nuoret Mankilan koululla ja klo 
15.30-17.30 tyttökerho Nuppulassa 
(huom. poikkeus päivässä, tyttökerhon 
vetäjänä Henna Leppäluoto). Ke 10.10. 
klo 10-12 Nuppukerho 5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14-15.30 Hovin 
varhaisnuorten kerho Hovin koululla. 
To 11.10. klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
-vuotiaille Nuppulassa. 
Villasukkia Karjalan lapsille! Siikalat-
van seurakunnasta menee vierailijoita 
Vienan Kemiin joulun alla. Tuliaisiksi 
toivotaan villasukkia. Villasukka on 
lämmin joulutervehdys Karjalan 
lapsille. Sukat tulee toimittaa 14.12. 
mennessä Rantsilan kirkkoherranvi-
rastoon.
Rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä, Vesa Tahkola. 
Ke 10.10. klo 13 varttuneiden kerho 
ja klo 19 sisarilta (nyyttärit) ry:llä. Pe 
12.10. klo 19 ompeluseurat ry:llä. 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 7.10. klo 10, 
Holmström, Kukku-
rainen, Piirainen, Vox 
Margarita. Vanhusten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit. Muistakaa 
mahdollisuus käyttää kirkkotaksia 
jumalanpalvelukseen, matkan edes-
takainen hinata 3 e.
Lähetyksen kirpputori  talkootuvassa 
ke 10.10. klo 10-13.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
24.10. klo 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 9.10. klo 10-12.
Kuorot: lapsikuoro to 4.10. klo 17 ja 
kirkkokuoro  to 4.10. klo 18,  Sarakylän 
kuoro to 11.10.  klo 18.45 ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 10.10. klo 13.
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-päi-
vystys MeseRönö  keskiviikkoisin klo 
16-18. Lisää osoite, meserono@hot-
mail,.com omaan meseesi. Iltakahvila 
Rönö pe 5.10. klo 18.
Gospelkirkko seurakuntakodissa ke 
10.10. klo 18.
Perhekerho seurakuntakodissa to 4.10. 
ja ti 9.10. klo 10-13 ja Aittojärvellä ti 
9.10. klo10-13. Syötteen kylätalossa 
aloittaa perhekerho ma 8.10. klo 
10-13.
Pyhäkoulu Suojalinnan kerhotilassa 
su 7.10. klo 13 ja Kuressa Marja Lantolla 
su 7.10. klo 13.
Vanhempainilta seurakuntakodin ja 
Suojalinnan päiväkerholaisten van-
hemmille seurakuntakodissa to 4.10. 
klo 17.30, Suvannon koululla ti 9.10. 
klo 18.30 ja Paukkerinharjun koululla 
ke 10.10. klo 18.30.
Kirkkoherranvirasto avaoinna ma 
- pe klo 9 -14, p. 882 3100. Sähköpos-
tiosoite: pudasjarvi.srk@evl.fi, työnte-
kijät: etunimi.sukunimi@evl.fi
Pudasjärven seurakunnan kirkkoval-
tuuston kokous pidetään seurakunta-
keskuksessa keskiviikkona 10.10.2007 
klo 16.30 alkaen.Kokouksen asialista 
on yleisesti nähtävänä 1.-10.10. kirkko-
herranvirastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 15.10- 28.10. 
viraston aukioloaikoina. Pudas-
järvellä, lokakuun 1. päivänä 2007 
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sa-
rakylässä Mirja Kuuselalla to 4.10. 
klo 19. Lauluseurat Sarakylässä Vesa 
Sarajärvellä su 7.10. klo 19. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 7.10. klo 17, M. 
Kurunlahti ja O. Tölli.
Kastettu: Mico Johannes Puolakanaho, 
Lassi-Matti Mikael Ranua.
Haudattu: Voitto Akseli Harju 92 v.

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
Kirkkoherra Erkki Piri lomalla ja 
ves-vapaalla 5. - 9.10.

kestilä
To 4.10. klo 15.30 - 17 
sudarikerho kerho-
kodissa.
Pe 5.10. klo 10 seu-
rakuntakerho seura-
kuntakodissa, klo 13 
seurakunnan ohjelmaa Pihlajistossa.
La 6.10. klo 9 - 15 rippikoulua seura-
kuntakodissa. Klo 15.30 5-vuotisten 
synttärit seurakuntakodissa. 
Su 7.10. klo 10 maaseutuväen kirkko-
pyhään liittyen sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Määttä. Kolehti 
maaseudun tukiverkkotoimintaan. 
Kirkon jälkeen seurakuntakodissa ruo-
kailu ja ohjelmaa, kts. kuntatiedote.
Ti 9.10. klo 19 kirkkokuoro seura-
kuntakodissa.
Ke 10.10. klo 11 alkaen vanhusten 
viikkoon liittyen ystävänkammari 
seurakuntakodissa, ruokailu, ks. oh-
jelmasta tark. kuntatiedotteesta. Klo 
10 - 12 päiväkerhon 1. ryhmä ja klo 
12.30 - 14.30 päiväkerhon 2. ryhmä 
kerhokodissa. Klo 15.30 - 17 puuha-
kerho kerhokodissa.
To 11.10. klo 11 - 13 perhekerho ja 
klo 15.30 - 17 sudarikerho kerho-
kodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 19 om-
peluseurat ry:llä, Markku Pikkarainen. 
Ma 8.10. klo 19 SRK:n lähetysseurat 
Marja ja Jouni Nauhalla, Antti Kiuru 
ja Heikki Tiirola.
Kuulutettu: Jarno Pentti Moilanen ja 
Elisa Katariina Väyrynen.

Piippola 
La 6.10. klo 9 alkaen 
hautausmaan siivous-
talkoot, kahvi- ja voi-
leipätarjoilu.
Su 7.10. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
diakoniatyölle Siikalatvan seurakun-
nassa.
Ma 8.10. klo 11 veteraanien lau-
luryhmä ja klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ti 9.10. klo 12 EU-ruuan jako seura-
kuntakodilla, ilmoittautuminen Saila 
Karppiselle ma 8.10. mennessä, p. 020 
7109 856.
Ke 10.10. klo 10 alkaen virkistyspäivä 
Vaarintalolla. Vieraana SiiKE -hank-
keen projektidiabeteshoitaja Merja 

Forsström. Klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Ke 10.10. klo 19 
SRK:n lähetysseurat seurakuntakodis-
sa. Su 14.10. klo 15 seurat ry:llä.

Pulkkila 
To 4.10. klo 10 perhe-
kerho, klo 13 Koivuleh-
don ehtoollishartaus, 
klo 16 tyttö- ja poika-
kerho.
Pe 5.10. klo 13 päivä-
kerho srk-talolla.
Su 7.10. klo 19 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla, Isomaa, Kinnunen.
Ke 10.10. klo 13 rakennustoimikun-
nankokous, ei seurakuntakerhoa.
To 11.10. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Pe 12.10. klo 13 päiväkerho.
Pappi ja diakonissa puolisoineen 
Sambiassa. Pyydämme esirukouksia 
matkan puolesta. 
Rauhanyhdistys: Pe 5.10. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 7.10. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä. Ti 9.10. klo 19 SRK:n 
lähetysseurat srk-talolla, Heikki Tiirola 
ja Antti Kiuru.
Kastettu: Eelis Iivari Karjalainen.

Pyhäntä
To 4.10. klo 11-13 
perhekerho  kh ja 
kuorot srkt: klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro.
Pe 5.10. klo 17.30 nuorisokuoro 
srkt.
La 6.10. klo 11-13  5-v.-synttärijuhlat 
srk-salissa. Välillä klo 12-12.30 kirk-
kohetki ja lopuksi klo 12.30 kahvit 
perheille ja lapsille.
Su 7.10. klo 12 Perheen sunnun-
tain ja Vanhusten viikon aloituk-
sen sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Kautto,Kinnunen ja lapsikuoro. 
Samalla rauhanyhdistyksen pyhäkou-
lujen kirkkopyhä, kolehti Siikalatvan 
seurakunnan diakoniatyölle. Klo 16 
SRK:n lähetysseurat srk-talossa, ks. 
alempaa ry. Vanhusten viikon teema 7.-
14.10. on Ikääntyminen arvoonsa.
Ma 8.10. klo 11 – 13 MLL:n perhe-
kahvila kh.
Ti 9.10. tapahtumat kerhohuoneella: 
klo 11-13.30 päiväkerho, klo15-
16.30 Salaisuuksien kaivos ja klo 17 
partio. 
Ke 10.10. klo 17.30 partio kh.
To 11.10. vanhusten viikon merkeissä 
klo 10 istumajumppa ym. Nestorissa ja 
klo 11 lähtö sieltä retkelle Piippolaan 
taide- ja käsiteollisuusoppilaitok-
seen. Siellä ruokailu 5 e/ hlö, ja talo 
tarjoaa kahvit. Hartaus Piippolan 
kirkossa, Kautto, ja kirkkomuseon 
esittely, Anneli Laukkanen. 
To 11.10. kuorot samoin kuin kaikki 
3 kuoroa to 4.10. 
La 13.10. koko rippikouluikäluokan 
palvelupäivä diakoniatyössä klo 
10-13.
Su 14.10. klo 10 (huom. aika!) 
vanhusten viikon messu kirkossa, 
Janne Kopponen, kirkkokuoro ym. 
(lähemmin seur. kirkollisissa). Sitten 
srk-talossa voileipä- ja puurolounas 
ilmaiseksi ja kahvit. 
Tulossa: Naistenretki Valamon luos-
tariin la 27.10. Ilm. Ennalle 23.10. 
mennessä, p. 0207 109 874. Hinta 
25 e sis. matkan, ruuan ja esittelyn. 
Toteutuu, jos tulee 30 lähtijää. Lähtö 
srkt:lta klo 8.
Rauhanyhdistys: To 4.10. klo 17.30 
päiväkerho kirkossa ja hautausmaalla. 
Su 7.10. ks. edeltä ry:n pyhäkoulujen 
kirkkopyhästä klo 12 ja lähetysseu-
roista srk-talossa klo 16, puhujina 
Antti Kiuru ja Heikki Tiirola. Kolehti 
Suomen Rauhanyhdistysten Keskus-
yhdistys ry:lle lähetystyöhön.Ke 10.10. 
klo 18.30 lauluseurat Taimi ja Hannu 
Palosaarella.

     

To 4.10. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Su 7.10. liikuntakirk-
ko, klo 10 jumalanpal-
velus kirkossa, Hannu 
Lauriala ja Arja Lei-
nonen. Kolehti Rantsilan syöpäyh-
distykselle.
Ma 8.10. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
To 11.10. alkaen klo 8 hautausmaan 
siivoustalkoot. Talkoolaisille tarjolla 
kahvia ja hernekeittoa seurakuntata-
lolla talkooemäntien toimesta. 
La 13.10. seurakuntaretki Valamon 
luostariin. Lähtö klo 7 seurakuntata-
lon pihalta. Retken hinta 30 e/henkilö, 
lapset alle 14 v 15 e. Naapuriseura-
kuntalaiset 40 e/henkilö, 20e alle 14 
v. Hintaan sisältyy matka, lounas 
Valamon luostarissa sekä opastettu tu-
tustumiskierros Valamoon. Ilm.  9.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
250 143 tai Eeva-Liisa Kekkoselle, p. 
044 518 1171. 
Su 14.10. maa- ja kotitalousnaisten 
sekä maataloustuottajien kirkkopy-
hä, sadon kiitosjuhla, klo 10 messu 
kirkossa. 14.10. on myös valtakunnal-
linen virren sunnuntai. Tule yhdessä 
laulamaan! Jumalanpalveluksen jäl-
keen lähetystilaisuus seurakuntata-
lolla, mukana lähetti Annikki Juujärvi. 

Siikalatva

Siikasalo

Rantsila

Siikajoki
To 4.10. klo 14.15-
16 seurakunnan rip-
pikoulua srk-talolla. 
Rippikoululaisten 
vanhempainilta srk-
talolla klo 16-17, kahvitus ja klo 16.30 
kirkkokuoro Ruukin srk-talolla.

TyrnäväPudasjärvi
Sanajumalanpalvelus 
su 7.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen. 
Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyölle, Kan-
san Raamattuseuran 
säätiö.
Ikäihminen liiken-
teessä, keskustelu- ja 
koulutustilaisuus ma 
8.10. klo 14 Tyrnävän 
srk-talolla.
Kahden vartin kirkko ti 9.10. klo 12.30 
Tyrnävän kirkossa. Kirkkokahvi Tyrnä-
vän srk-talolla. Kirkkokyytiä tarvitse-
vat voivat ilmoittautua 5.10. mennessä 
khranvirastoon, p. 5640 600.
Vanhustenviikon pääjuhla ke 10.10. 
klo 11-14 Tyrnävän srk-talolla. Ruokai-
lun ja kahvin lisäksi mukavaa ohjelma. 
Kyyditystä tarvitsevat voivat ilmoittau-
tua 5.10. mennessä Seija Mälliselle, p. 
044 5767 013.
Avioero osana elämää-tilaisuus ke 
10.10. klo 18 Kempeleessä Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. Pasi 
Hällin luennon lisäksi musiikkia ja 
pyydetyt puheenvuorot sekä iltapala. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita avioeron 
henkilökohtaisesti tai ystäväpiirissä 
kokeneet, kunnan ja seurakunnan 
työntekijät, luottamushenkilöt ym. 
Järj. Limingan rovastikunnan dia-
koniatyö.
Murto-Ojakylä-Juurussuon diako-
niapiiri to 11.10. klo 11.30 Maija ja 
Heino Vähäkankaalla.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 10.10. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro to 
11.10. klo 16 Temmeksen srk-talolla. 
Temmes: Seurakuntailta to 4.10. klo 
18.30 Eila ja Veijo Hongalla, Temmek-
sen Kirkkotie 1. Messu su 7.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Ikonen.
Murron kerhotila on muuttunut, uusi 
osoite Peuranniemi 16.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 4.10. klo 
19 lauluseurat ry:llä. Su 7.10. klo 18 
seurat Tyrnävän kirkossa. Murto: Pe 
5.10. klo 19 lauluseurat Päivi ja Arto 
Huotarilla, Muinaisranta 21.

La 6.10. klo 8 ekumeeninen met-
säkirkko Hirvelässä, Siikajoen erä-
kavereiden järjestämänä. Mukana 
Piispa Samuel Salmi seurueineen. 
Kirkkokahvit metsäkirkon päätyttyä. 
Kaikkien metsästysseurojen jäsenet ja 
seurakuntalaiset tervetulleita. Rippi-
koululaiset osallistuvat.
Su 7.10. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Reino Tanjunen.
Ma 8.10. klo 18 naistenpiiri kokoontuu 
pappilan alakerrassa.
Ti 9.10. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 10.10. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
To 11.10. klo 12 diakonia- ja lähetys-
piiri srk-talolla ja klo 16.30 kirkko-
kuoro Ruukin srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 4.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 5.10. klo 18 
myyjäiset Revonlahden ry:llä. La 6.10. 
klo 19.30 raamattuluokka Kimmo 
Tauriaisella. Su 7.10. klo 13 seurat 
ry:llä. Ti 9.10. klo 18 rippikouluun 
menevien ja heidän vanhempiensa 
ilta Saloisten ry:llä. Ke 10.10. klo 18.30 
ompeluseurat Ari Klaavolla. To 11.10. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni Hir-
vaskariin, p. 050 4927 292. Hän toimii 
yhteyshenkilönä ja jakelupäällikkönä 
tukipakettien jakelussa.
Koko seurakunnan nuorten yhteinen 
reissu Maata Näkyvissä-festareille 
Turkuun 16.-18.11. Matkan hinta 60 
euroa sisältää matkat, majoituksen, 
ruokailut ja konserttiliput. Sitovat 
ilmoittautumiset 12.10. mennessä 
Sakarille (Siikajoki) 050 516 1537 tai 
Tuijalle (Vihanti) 040 561 6532.
Väinö Paalasmaan Paavolan pitäjän 
menneisyyttä -kirjan näköispainosta 
myytävänä Siikasalon kirkkoherran-
virastossa Ruukissa hintaan 15 e/kpl. 
Kirjaa saatavana myös taloustoimis-
tosta Vihannissa sekä palvelupisteestä 
Siikajoella. 
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. toi-
mistosihteeri, p. 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.

Kaikkien aikojen ensimmäinen Ilon kautta -festivaali koko-
si syyskuun viimeisenä viikonloppuna Ouluun noin neljäsa-
taa kuorolaista eri puolilta maata. Konserteista saatiin nauttia 
kolmen päivän aikana niin kirkoissa, baareissa kuin Rotuaaril-
la. Kirkkosalit täyttyivät pitkin kaupunkia, ja sunnuntainen ta-
pahtuman päättänyt yhteislaulutilaisuus keräsi jopa Tuomio-
kirkon täyteen kansaa. 

Festivaalin virallista puolta tarjosi lauantainen Virrestä viis 
-paneeli, jossa viisi musiikintekijää: poppipappi Mikko Koski, 
musiikinopiskelija Jutta Salminen, sanoittaja Ilkka Vainio, 
sekä laulajat Nina Åström ja Antti Kleemola esittivät tapahtu-
maa varten säveltämänsä virren. Kaupunkivirsiksi tituleeratut, 
tarttuvat pop-kappaleet koskettivat paneeliyleisöä, joka syttyi 
laulamaan kaikissa kertosäettä. 

Jokainen artisteista oli valmis myös antamaan sävelmänsä ja 
monta muuta virsikirjakäyttöön. 

– Sehän olisi kaikista suurin kunnianosoitus. On kunnia pääs-
tä kirjoittamaan virsi, noin 800 kappaletta muun muassa Kari 
Tapiolle ja Nylon Beatille sanoittanut Ilkka Vainio totesi.

oululainen amani-kuoro esittää afrikkalaisia sävelmiä. Perjantainen 
konsertti tuomiokirkossa piti sisällään myös villiä tanssia. 

Rytmiä ja suuhun 
sopivia virsiä
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Rakas Jumala,

Sinä näet meidän hapuilumme ja etsintämme. 

Auta meitä löytämään sinut toisissa ihmisissä. 

Auta meitä palvelemaan heitä antamillasi lahjoilla. 

Anna meille voimia etsiä sinun rakkauttasi ja 

ammentaa siitä muille. 

Kiitos, että olet antanut Jeesuksen meille rinnalla 

kulkijaksi. Kiitos, että saamme hänessä nähdä 

parantavan rakkauden voiman.

Aamen.

lähtekää
liikkeelle!
Jeesuksen vastaus tukkii uteliaiden suut. Nyt hän avaa tehtäväkentän, josta 

valmiit vastaukset puuttuvat: ”Jaa, että rakasta Jumalaa yli kaiken?”

Oikeasta elämästä puuttuvat pikkutarkat käyttöohjeet siitä, miten Juma-

laa pitää rakastaa. Evankeliumitekstissä kysyjä tuntui odottaneen tarkkaa 

ohjeistusta, miten elämässä pitää toimia. Saddukeusten kohdalla men-

tiin sen rajan yli, mitä oli mahdollista ymmärtää ja ajatella: Jeesus aset-

taa keskustelulle paljon suuremmat tavoitteet. Pitää hoksata ja ymmär-

tää, mitä tässä nyt tarvitaan. Pitää olla vainua! Tämä neuvo kestää aikaa. 

Sitä ei ole sidottu vain saddukeusten aikaan, vaan sen todeksi eläminen 

on tehtävämme yhä edelleen.

Lähimmäisten elämään jättämämme jäljet ovat elämänvalintoja. Niis-

sä hengellisyys tulee teoiksi. Nämä jäljet painuvat hiekkaan, sillä ne on 

löydettävä joka aamu uudelleen. Siinä me kyselemme, miten eletään ih-

misiksi. 

Vastaamalla terävästi saddukeuksen kysymykseen Jeesus todisti ole-

vansa elävien ja ajattelevien Jumala. Erilaisissa arjen tilanteissa Jumala 

on läsnä. Lähimmäisen rakastaminen on kristillisen kutsumuksen ydin. 

Tässä kaikki uskon sanoma tiivistyy. Sisältäpäin tukkeutunut sydän ei voi 

rakastaa. Avoimuus Jumalan edessä muuttaa ihmisen. Tie lähimmäisen 

rakastamiseen avautuu Jumalan rakkauden kautta. 

SaiJa kRonqviSt
kaPPalainen

kiimingin SeuRakunta

19. sunnuntai helluntaista esittelee sanomanaan rakkauden kaksoiskäskyn. Se kiteyt-
tää lain sisällön: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 

mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. ”

Matteuksella rakkauden kaksoiskäskyn esittelevä teksti sisältyy kokoelmaan, jossa kuva-
taan Jeesuksen sekä fariseusten tai saddukeusten välisiä yhteenottoja. Fariseukset kokosivat 
voimansa nähdessään saddukeusten langenneen sanoissaan Jeesuksen edessä. Oli siis fari-
seusten vuoro yrittää näyttää Jeesukselle ”kaapin paikka”. Fariseukset koettelivat Jeesusta 
turvallisella maaperällä kysyen suurinta käskyä. Oletuksena oli, että Jeesus toisi esiin jotain 
radikaalia ja tuomittavaa.

Yllätys olikin negatiivinen, kun Jeesus aloitti tuttuakin tutummalla rakkauden kaksois-
käskyllä. Matteuksen tekstistä on tosin jäänyt pois juutalaisten päivittäin lausuma uskon-
tunnustus - Vanhaan testamenttiin ja kymmeneen käskyyn sisältyvä rakkauden kaksoiskäs-
kyn alkulause, joka muun muassa Markuksella on evankeliumissaan: ”Kuule Israel: Herra, 
meidän Jumalamme, on ainoa Herra.”

Näistä väittelyistä kävi ilmi Jeesuksen käytännöllinen ja rakkaudellinen ote Mooseksen 
lakiin: sen tehtävä on ajaa ihminen Jumalan luokse, koska lakia on mahdoton täyttää. Tär-
keintä laissa ei ole suorittaminen. Jumalallinen hurskaus onkin jotain aivan muuta kuin 
yksittäisiä tekoja tai tekemättä jättämisiä.

Markuksen evankeliumin vastaava rakkauden kaksoiskäskyn teksti esitellään tilanteessa, 
jossa fariseus kehuu ja syventää Jeesuksen vastausta tärkeimmästä käskystä. Jeesus kuittaa 
takaisin: ”Et sinä ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” Vaikka lain käskyjen tulkinnasta 
löytyisikin yhteneväisyyksiä Jeesuksen ja fariseusten välillä, näkee Jeesus heidän pikkutark-
kaa lain tulkintaansa kauemmaksi, sydämeen. Erään tekstin mukaan Jeesus sanookin: ”En 
minä tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen.”

Pekka tuomikoSki

Päivän Psalmi on Ps. 119: 1-8
EnsimmäinEn lukukaPPalE 5.moos. 6: 
4-9 ja toinEn lukukaPPalE 1.kor. 1: 4-9. 
EvankEliumi matt. 22: 34-40.
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Su 7.10. kello 10 jumalanpalvelus 
Karjasillan kirkosta, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Olavi Mäke-
lä, Mervi Keskinen ja Asta Leino-
nen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Vanhusten kirkkopyhä.
Su 7.10. kello 11.25 Radiopyhä-
koulussa Tarja Kuivala puhuu lä-

himmäisen rakkaudesta.
Ke 10.10. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori Riikka 
Honkavaara kolumnoi.
To 11.10. kello 15.45 Kasvun paikka. Eri sukupolvet tu-
kemaan lasten kasvatusta! Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton (MLL) perhetoiminnan päällikköä Airi Kanasta 
haastattelee Marja Blomster.

Su 7.10. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa Tarja Kuivala puhuu lä-
himmäisen rakkaudesta.
Su 7.10. kello 10 messu Kemin kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
edellisen maanantain Etappi-oh-

jelma uusintana, toimittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 8.10. kello 17.05 Etappi-ohjelman aiheena seura-
kunnan lähimmäispalvelu Raahessa. Ohjelman toimit-
taa Risto Parttimaa.

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

R a D i o - o H J e l m at

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

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

ilmoita RauHan 
teRveHDYkSeSSÄ!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Pa lv e l u H a k e m i S t o
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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

Heinätorin srk-kodilla.
Eila Kovalainen kertoo
kadonneista heimoista!

 Tervetuloa!
Oulun seudun Israelin ystävät

ISRAEL-ilta
su 7.10. klo 18

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 
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
kohdasta.

Jakelu-
HuomautukSet

PuH. 0200 71000 
www.PoSti.Fi/Palaute


