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kotimaa-yhtiöt oy/Sirkka-liisa hänninen

muut lehdet

Vastarannan kiiski

V altion nuorisoasiain neuvotte-
lukunnan teettämän Nuoriso-
barometri 2006:n mukaan kaksi 

kolmesta nuoresta uskoo Jumalaan. 
Selvitykseen haastateltiin noin 2 000 
suomalaista nuorta. Kirkko ei kui-
tenkaan näytä houkuttelevan heitä 
mukaan toimintaan.

Sitä vastoin kirkolliset rituaalit kas-
tetilaisuudet, rippijuhlat, avioliittoon 
vihkimiset ja siunaustilaisuudet  koetaan 
tärkeiksi nuortenkin keskuudessa.

Kun Nuorten Ystävät ry perustettiin 
keräämään Oulun kaduilta kuljeske-
levia poikia turvaan ja hyödylliseen 
työtoimintaan, lasten ja nuorten pe-
rimmäinen ongelma oli puute ruoasta 
ja tilasta omassa kodissa.

Nyt 100 vuotta myöhemmin maas-
samme, joka elää monella tavalla ennä-
tyksellisen vaurasta aikaa, ihmetellään 
yhä lisääntyvää pahoinvointia. Lapset 
ja nuoret hakevat mielenrauhan ko-
kemuksia paljolti kodin ulkopuolelta. 
Kodin pitäisi merkitä kuitenkin heil-
le turvaa, muistoja ja tulevaisuuden 
suunnitelmia.

Lapset tarvitsevat tietoa ja tunteita 
sekä samalla ymmärrystä siitä, mikä on 
oikein ja mikä väärin. Kodin yhdessä 
koulun ja kirkon kanssa pitäisi olla 
kaiken sen tiedon tarjoaja ja areena.

Nyt kun aineelliset tarpeet pystytään 

suhteellisen hyvin täyttämään, pitäisi 
keskustella siitä, miten mahdollisim-
man monista lapsista tulisi onnellisia, 
sisäisen rauhan tuntevia, toinen tois-
taan arvostavia aikuisia.

Viime päivien luvut kirkosta eroa-
misista erityisesti suurten kaupunkien, 
kuten Oulun osalta, ovat hälyttäviä. 
Lasten ja nuorten kannalta tilanne on 
erityisen huolestuttava. Lapset eivät 
enenevässä määrin osallistu koulujen 
uskonnon opetukseen.

Näin yhä pienempi osa 2000-luvun 
lapsista pääsee osalliseksi kristillisen 
kulttuuriperinnön jatkumisesta. Näin 
tämäkin ”turvallisuuden areena” ote-
taan liian monelta pois.

Monet tutkijat ovat osoittaneet, et-
tä ”uskolla Ylempään voimaan, joka 
suojelee minua erityisesti vastoinkäy-
misissä”, on suuri merkitys ihmisen 
onnen tunteen kokemuksiin.

”Lapsella on oikeus on olla pieni, 
tarvitseva ja suojeltu”, sanoo YK:n 
lapsen oikeuksien julistus. Kirkon 
sanoma kytkeytyy hyvin tähän aja-
tukseen.

Lapset tarvitsevat levottomassa maa-
ilmassa, usein yksinäisinä ja turvat-
tomina, tunteen, että joku kuitenkin 
minua suojelee jossakin.

”Elämä on käsittämätön lahja. Siksi 
ei ole yhdentekevää, miten elämme ja 
mitä teemme elämällämme”, kirjoitti 
arkkiatri Risto Pelkonen muutamia 
vuosia sitten. Kirkolla ja uskonnonope-
tuksella olisi tähän paljon annettavaa, 
oppia elämän suuresta lahjasta ja sen 
syvällisestä tarkoituksesta.

Marja irjala, nuorten ystävät ry:n toiminnanjohtaja, oulu

Helsingin seurakuntayhtymän viestintä-
johtaja, Kirkko ja Kaupunki-lehden pää-
toimittaja Seppo Similä kirjoittaa kolum-
nissaan Taloustaito-lehden syyskuun nu-
merossa kirkon oikeudesta yhteisöveron 
tuottoon. Yhteisöveron taustalla on aja-
tus, että kirkko hoitaa tärkeitä tehtäviä ja 
saa siitä korvauksen.

– Jotkut pitävät pahana sitä, että kirkko 
saa osan yhteisöjen maksamista veroista. 
Jonkun mielestä on suorastaan synti, kun 
pakanankin omistama yritys joutuu rahoit-
tamaan kirkkoa.

– Ylimalkaan järjestelmäämme kuuluu 
se, etteivät yksityiset ihmiset tai yritykset 
voi korvamerkitä maksamiaan veroja ha-
luamiinsa kohteisiin. Poliittiset päättäjät 
päättävät, kuinka paljon veroja kerätään ja 
miten ne sitten käytetään. Näin joutuvat 
oopperaa rahoittamaan nekin, jotka eivät 
siellä kuunaan käy tai pitävät sitä jopa vas-
tenmielisenä taiteenalana. Kouluja joutuvat 
kustantamaan nekin, joilla ei ole edes lapsia. 
Jos päättäjiemme enemmistö on sitä miel-
tä, että viisautta antaa kirkon hoitaa tietyt 

asiat ja korvata se jollakin tavoin, ei siinä 
ole mitään väärää.

Matti Haapavaara kirjoittaa kolumnis-
saan Kainuun Sanomissa 23. syyskuuta 
kiroilusta. 

– Voimasanojen käyttö ei toki ole enti-
sellään. Se on laajentunut.

Nyt kiroillaan, menipä hyvin tai huonosti 
tai sitten hyvin huonosti.

– Lapsuuden kodissani kiroilu kitkettiin 
saippualla ja suolalla. Kumpaakin herkkua 
sai suuhunsa, kun ruma sana kirposi huu-
lilta kuuluville.

Ei se mitään se kippee mutta se häppee.
Sitä minä ihmettelin pikkupoikana, kun 

pappi käytti perkele-sanaa kirkossa, eikä 
hänelle kukaan survonut suolaa suuhun. 
Ihmettelin ääneen äidillenikin, että täällä 
kirkossa ei näy suolarasiaa. Tarvetta suolan 
käytölle olisi näet ollut, päättelin.

Yhdessä tapauksessa pappi saa kirota 
ihan luvan kanssa: kun hän lyö vasaralla 
peukaloonsa.

aatoksia

huolena lasten ja nuorten 
etääntyminen kirkosta
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ympäristö yhdistää
Buddhalaiset munkit ovat uhmanneet Myan-
marin sotilasjunttaa näyttävin mielenosoituk-
sin. Katolinen arkkipiispa Ncube on äänekääs-
ti hyökännyt Zimbabwen diktaattori Robert 
Mugabea vastaan. Esimerkkejä samanlaises-
ta toiminnasta on lukuisia niin menneisyydes-
sä kuin nykyisyydessäkin. Uskonnoille on ol-
lut luonteenomaista, että ne sopivassa tilan-
teessa ryhtyvät aktiivisella toiminnalla vaikut-
tamaan yhteiskuntien kehitykseen.

Viime aikojen uusi ilmiö on uskontojen ja 
kirkkojen ryhtyminen näkyviin toimiin ym-
päristöasioissa – etenkin ilmastonmuutok-
sen torjumisessa. The Economist -lehden mu-
kaan Intiassa usea ympäristön kannalta haital-
liseksi katsottu rakennushanke on kohdannut 
vastustusta hindujen taholta. Kiinassa puoles-

taan etsitään ympäristökysymyksissä vastauk-
sia taolaisista arvoista.

Uutta tässä liikehdinnässä on se, että ym-
päristöasioissa uskonnot näyttävät lähenty-
vän toisiaan enemmän kuin ekumenian kaut-
ta. Esimerkiksi Grönlannissa järjestettiin syys-
kuun alkupuoliskolla ortodoksien koolle kut-
suma kokous, jossa pohdittiin ilmastonmuu-
tosta yksimielisyyden hengessä, kertoo Chris-
tian Science Monitor -lehti. Mukana oli sun-
neja, shiioja, buddhalaisia, hinduja, juutalai-
sia, shintolaisia ja kristittyjä. Samankaltainen 
kokoontuminen on järjestetty myös Ruotsissa 
evankelis-luterilaisen kirkon aloitteesta.

Ympäristöongelmien äärelle pysähtyminen 
ei näytä kaatavan pelkästään eri uskontojen 
keskinäisiä raja-aitoja vaan myös tiede lyö kät-

tä uskontojen kanssa. Seminaareissa ja sym-
posiumeissa tämäkin on nähty.

Kunhan keskusteluissa ei ajauduta liian peri-
aattellisten kysymysten äärelle, näyttää luon-
nontieteilijöille kelpaavan yhteistyö hengen 
miesten ja naisten kanssa.

Syyt ovat käytännöllisiä. Monissa syvästi us-
konnollisissa kulttuureissa tiedemiesten kan-
nanottoja ympäristöasioista ei kuuntele ku-
kaan, mutta kun saman asian julistaa uskon-
nollinen johtaja, muuttuvat ihmisten asenteet. 
Toisaalta maallistuneissa länsimaissa luonnon 
puolesta puhuvat tiedemiehet saavat uskon-
noista moraalista selkärankaa päämäärilleen.

On hyvä, että uskonnot ja tiede voivat jos-
kus seistä samalla puolella – edes maallisissa 
asioissa.
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l uterilaisten seurakuntien 
ylläpitämä Palveleva pu-
helin uudistuu. Palveluai-
ka pitenee ja on yhtenäi-

nen koko valtakunnassa. 
Uudistuksen myötä Palvelevassa 

puhelimessa työskentelevät vapaa-
ehtoiset joutuvat uuden haasteen 
eteen, kertoo diakoniatyöntekijä 
Heikki Kaikkonen Oulun seura-
kuntayhtymästä.

Puhelinpäivystäjät joutuvat 
vastedes vastaamaan joskus koko 
valtakunnan alueelta tuleviin pu-
heluihin. Systeemi heittää puhelun 
muualle Suomeen pisimpään vapaa-
na olleelle päivystäjälle, jos oman 
alueen päivystäjä on varattu.

Murre-erot tuovat 
haastetta

Alueiden murteet ovat erilaisia ja 
päivystäjä joutuu skarppaamaan, 
jotta hän ymmärtäisi, mitä soitta-
ja sanoo. Sanojen merkitys voi ol-
la eri murrealueilla erilainen. Ah-
distuneelle soittajalle saattaa ol-
la erittäin tuskallista se, että hän-
tä ei ymmärretä, kun hän kertoo 
ongelmistaan.

Joskus puhelinpäivystäjä joutuu 
myös neuvomaan soittajaa otta-
maan yhteyttä ammattiauttajiin. 
Päivystäjä ei tietenkään aina tunne 
soittajan aluetta ja tästä voi koitua 
vaikeuksia.

– Nyt ei voida neuvoa niin kuin 
ennen, vaan on sanottava, että 
katso netistä tai puhelinluettelosta 
tai kysy seurakunnasta, Kaikkonen 
kuvailee.

Päivystäjä voi tietenkin etsiä 
itsekin puhelun aikana yhteystie-
toja, mutta aina tämä ei onnistu, 
Kaikkonen ennakoi.

”Sitä mitä kutsuttiin 
empatiaksi”

Päivystäminen ei onnistu aivan ke-
neltä tahansa. Päivystäjällä on ol-
tava sosiaalisuutta ja tunneälyä, eli 
Kaikkosen sanoin ” sitä mitä van-

Jeesusta ei tarjota 
ratkaisuksi joka pulmaan

hastaan kutsuttiin empatiaksi”. 
Päivystäjän on myös ymmärrettävä 

olla hyysäämättä liikaa soittajia eikä 
ottaa heidän ongelmiaan omikseen. 
Periaate on ”minä autan, jos osaan. 
Jos en osaa, en auta.”

Oulussa vanhat päivystäjät etsi-
vät uusia tutuistaan ja ystävistään. 
Päivystäjä on saanut kokemusta jo 
melkoisesti, ennen kuin Heikki Kaik-
konen kysyy, jääkö vapaaehtoinen 
lopullisesti päivystäjäksi.

Uskovainen ei päivystäjän tarvitse 
olla, sillä kukaan ei voi mitata toi-
sen uskoa.  Päivystäjän on kuiten-
kin hyvä sitoutua kirkon arvoihin, 
Kaikkonen painottaa.

Päivystäjä ei ota esille uskon asi-
oita ellei hänellä ole erityinen kuti-
na, että niin voi tehdä.  Jeesusta ei 
tarjota vastaukseksi joka pulmaan, 
sillä silloin soittajan ongelmat si-
vuutetaan ja mitätöidään.

Suurin ongelma 
yksinäisyys

Palvelevan puhelimen asiakkaiden 
suurin ongelma on yksinäisyys, 
kun se palvelevassa netissä näyt-
täisi olevan ihmissuhteet. Usein 
soittajalla ei ole muuta kontaktia 
muihin ihmisiin kuin palveleva 

puhelin. Hän haluaa puhua edes 
jonkun kanssa.

Kun soittaja soittaa ensimmäi-
sen kerran, hänen ongelmansa on 
usein jäsentymätön möhkäle, jota 
ei ole työstetty.

Kun soittaja puhuu, hän kuulekin 
itsekin miten asia on. Päivystäjä voi 
vielä kysyä jotain ja nostaa esille 
näkökulman, jota soittaja ei itse 
näe, Kaikkonen selostaa.

Palvelevassa  netissä asiakas voi 
kirjoittaa ja lukea oman tekstinsä, 
alkaa itse löytää vastauksia ja parem-
min hahmottaa ongelmaansa.

– Joku kirjoittikin ensin pari 
sivua sekavaa tekstiä, kunnes se 
selkiintyi. Lopuksi hän kirjoitti: 
kun nyt luen läpi mitä kirjoitin, 
minulle tuli tämmöinen ajatus, 
mitä en ollut vielä ajatellut, Kaik-
konen sanoo.

pEkkA hElin

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

Uutta on myös se, että Suomen ulkopuolelta 
voi soittaa Palvelevaan puhelimeen. Ulkomailta 
soitettaessa numerot ovat + 358 1019 0071 ja 
+ 358 1019 0072. Uusien puhelinnumerojen 
myötä päivystysaika pitenee lähes kaikkial-
la. Suomenkielinen päivystys on avoinna 
koko maassa sunnuntaista torstaihin kello 

18–01 sekä perjantaina ja lauantaina 18–03. 
Ruotsinkielinen päivystys on joka ilta kello 
20–24. Aikaisemmin päivystysajat vaihteli-
vat alueittain.

Uudistukseen on ryhdytty muun muassa 
siitä syystä, että saataisiin katastrofivalmius 
erilaisissa kriiseissä. Tsunamin jälkeen asiaa 
pohdittiin ja päätettiin, että uutta järjestelmää 
ei perusteta vaan turvaudutaan jo olemassa 
oleviin järjestelmiin ja kehitetään niitä.

Uudessa järjestelmässä voidaan tasoittaa 
puheluiden määrää ja estää ruuhkat.

palveleva puhelin on 
anonyymi. Soittaja ja 
päivystäjä eivät kerro 
toisilleen nimiään.

pekka Rehumäki sai kempeleen 
kirkkoherranvaaleissa äärimmäi-
sen niukan voiton.

o ulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Pek-
ka Rehumäki voitti Kem-

peleen kirkkoherranvaalit pienim-
millä mahdollisella marginaalilla: 
yhdellä äänellä. 

Rehumäki sai 339 ääntä ja hänen 
kilpakumppaninsa Haukiputaan 
seurakuntapastori Martti Hei-
nonen 338 ääntä. Hylättyä ääniä 
oli neljä.

Martti Heinonen ei aio valittaa 
täpärästä vaalituloksesta, sillä hän 
uskoo, että ääntenlaskijat hoitivat 
työnsä hyvin. Valitusoikeus vaa-
leissa on ehdokkailla itsellään ja 
seurakuntalaisilla, jos he uskovat, 
että vaalitulokseen vaikutettiin lain-
vastaisesti hallinnollisella virheellä 
tai muuten vaikuttamalla tulokseen 
vaikkapa estämällä äänestäjää me-
nemästä uurnille.

Valitus voi tarvittaessa johtaa 
tarkastuslaskentaan. Kirkkoher-
ranvaaleissa ei muuten ole tapana 

tehdä tarkastuslaskentaa, sillä kirk-
kojärjestys ei velvoita siihen. 

Jos joku tekee Kempeleen vaa-
leista valituksen ja se johtaa tar-
kastuslaskentaan, tutkitaan tällöin 
myös hylätyt äänet. Valitusaikaa on 
vaaleista noin kuukausi.

Alhainen äänestysinto
ihmetyttää

Pekka Rehumäki kertoo hämmäs-
tyneensä äärimmäisen tasaisesta 
vaalista ja alhaisesta äänestyspro-
sentista. Kun Rehumäki kuuli tu-
loksen ääntenlaskennan jälkeen 
maanantaina, hänen mieleensä 
tuli heti presidentinvaalit vuonna 
1956, jolloin Urho Kekkonen pe-
si K.A. Fagerholmin yhdellä vai-
vaisella äänellä.

Rehumäki toivoo, että jälkipuhei-
ta ei tulisi vaan hän saisi olla koko 
seurakunnan kirkkoherra.

Rehumäki ei halua spekuloida 
seurakunnan mahdollista jakaan-
tumista, sillä hän ei yksinkertaisesti 
vielä tiedä, mikä tilanne siellä on.

Äänestysprosentti näissä vaaleissa 
oli 7,4. Edellisissä vaaleissa yhdek-
sän vuotta sitten äänestysprosentti 
oli runsaat 34.

 – Olisi mielenkiintoista selvittää, 
mistä alhainen prosentti johtuu, 
Rehumäki sanoo. Tiedotusvälinei-
täkään ei voida Rehumäen mukaan 
syyttää, sillä ne kertoivat vaaleista 
kohtuullisen hyvin.

Vaalit eivät leimallisesti olleet 
herätysliikkeiden väliset, Rehumä-
ki sanoo. Se on saattanut hiukan 
laskea äänestysintoa.

Kempeleen vt. kirkkoherra  Timo 
Riihimäki arvelee, että molemmat 
ehdokkaat jäivät kenties äänestä-
jille vieraiksi.

pEkkA hElin

Rehumäki voitti yhdellä äänellä
pekka 

Rehumäki
• Syntynyt Ypäjällä 1952

• Kävi koulun Lahdessa

• Oulun yliopiston 
 pappina 1992–2001

• Oulun tuomiokirkko- 
 seurakunnan kappalai-
 sena vuodesta 2001

• Vaimo ja neljä aikuista   
 tytärtä

• Aikoo aloittaa työnsä      
 Kempeleessä ensi 
 vuoden alussa
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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

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

Oulun tuomiokirkossa: Pe 
28.9. klo 20 Ilon kautta festi-
vaalin avajaismessu, liturgina 
Timo Helenius ja Satu Saarinen, 
saarna piispa Samuel Salmi, 
festivaalin HouseBand.
Su 30.9. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen, saarnaa piis-
pa Samuel Salmi, urkuri Maija 
Tynkkynen, kanttori Raimo 
Paaso, Nardus nuorisokuoro ja 
-yhtye, johtaa Tiina Korhonen. 
Kolehti vammaisten työtoi-
minnan tukemiseksi Nuorten 
Ystävät ry:n kautta.

Karjasillan kirkossa su 30.9. klo 
10 messu, toimittaa Petri Sato-
maa, saarnaa Liisa Karkulehto, 
avustavat Satu Saarinen ja Asta 
Leinonen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto, Cantio Laudis -kuoro, 
joht. Olli Heikkilä. Radiointi Yle 
1. Kolehti seurakuntien lapsi-
työn, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 30.9. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kaste 
messun yhteydessä. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Kaukovainion kappelissa: Su 
30.9. klo 12 perhekirkko, toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, avustaa Heidi 
Karvonen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 30.9. 
klo 12 perhejumalanpalvelus, 
toimittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustavat Ritva Puska, Kati 
Moilanen ja Heidi Viitakan-
gas, kanttorina Riitta Piippo. 
Päiväkerholaiset ja iltapäivä-
kerholaiset laulavat. Maksuton 
yhteiskuljetus Rotuaarille las-
tentapahtumaan. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa per-
hemessu su 30.9. klo 12, toimit-
taa Mirjami Dutton, avustavat 
Hanna Partanen, Päivi Sutinen 
ja Kati Naisniemi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Mukana päi-
väkerholaiset, iltapäiväkerho-
laiset ja lapsikuoro. Kolehti ks. 
Karjasilta. Enkelinäyttely lasten 
tekemistä enkeleistä.

Tuiran kirkossa: Su 30.9. klo 
10 messu, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kuoro Amoroso, johtaa 
Aija-Leena Ranta. Kolehti seu-
rakuntien lapsityön, erityisesti 
pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen, 
Seurakuntien Lapsityön Keskus 
ry:lle.
Su 30.9. klo 18 iltamessu, toimit-
taa Nanna Helaakoski, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Hiljaisuuden 
Ystävät ry:lle.
Ke 3.10. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Juha Valppu, kanttori-
na Heikki Jämsä. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Pateniemen kirkossa su 30.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira klo 10.

Pyhän Luukkaan kappelissa  
su 30.9. klo 10 enkelikirkko 
koko perheelle, toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Sarastus-kuoro, joh-
taa Noora Kataja. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
30.9. klo 12 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Päivi 
Moilanen ja Paula Kyllönen, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. Tuira klo 10. 80-
vuotiaiden juhla.
Su 30.9. klo 18 Oulun NMKY:
n iltakirkko.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 30.9. klo 12 perhemessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Marjo Irjala. Pyhän 
Tuomaan Lapsikuoro. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa su 30.9. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
Herran helminauha -kuoro, 
johtaa Tuija Keltto ja Keravan 
seurakunnan nuorisokuoro 
Sinisiivet, johtaa Eija Repo. 
Radio Dei.
Ylikiimingin kirkossa su 30.9. 
klo 12 perhemessu, toimittaa 
Paavo Moilanen, lapsikuoro, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokahvit.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 30.9. klo 14 perhekirkko, toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala, lapsikuoro avustaa.

Muut jumalanpalvelukset
Oulun Kaupunginsairaalassa su 30.9. klo 13  sanajumalanpalvelus. 
Pastorit Päivi Jussila ja Hannele Lusikka, kanttori Heikki Jämsä. 
Kirkkokahvit. Mikkelinpäivän jumalanpalvelukseen ovat tervetul-
leita niin potilaat, omaiset kuin sairaalan henkilökuntakin.

hartauselämä
Aamurukous ke 3.10. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaus to 27.9. klo 18.30, Kun-
totalo. Pastori Hanna-Maija 
Karjalainen.
Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 28.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 29.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 29.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 30.9. klo 
15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Maija-Liisa Pohti ja Hannu 
Anttila.
Päiväseurat ke 3.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 3.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Liisa Karkulehto.
Miesten piiri ke 3.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 27.9. ja 4.10. 
klo 14, Keskustan seurakunta-
talo. Raamattupiirissä luetaan 
Johanneksen evankeliumia. 
Anna-Mari Heikkinen.
Opettajien raamattupiiri ti 
2.10. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Aamurukous ke 3.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ompeluseurat to 4.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 27.9. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 
Raamattupiirit: 
Ti 2.10. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 4.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 4.10. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.10. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Stiven Naatus ja Timo 
Jurvelin. 
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 3.10. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Tutustumme ja 
käymme läpi Ilmestyskirjaa.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 4.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Herännäisseurat su 30.9. klo 
15, Tuiran kirkko. Kahvia ja 
seurapuheita.
Raamattupiirit: 
Ti 2.10. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 3.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
To 4.10. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Miestenpiiri ti 2.10. klo 18, 
Tuiran kirkko.  
Luukkaan raamatturyhmä ke 
3.10. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-

seurat to 4.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan. su 
30.9. klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Ks. erillinen ilmoitus.
Miesten raamattupiiri to 4.10. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 28.9. klo 19, Sangin-
suun seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
karjasillan seurakunta

Sirkka Rautakosken opin-
näytekonsertti to 4.10. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Ilon kautta -konsertti la 29.9. 
klo 20.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. erillinen ilmoitus.

OulujOen seurakunta

Ilon kautta -konsertti la 29.9. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Enkelinäyttely su 30.9. klo 
12–14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Lasten tekemät enkelit ovat 
esillä viikolla 40.
Ajatuksen siivillä -kirjallisuus-
piiri ti 2.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Kirjat: Tuomas Anhavan 
Sateen ääni sillalla. Japanilaista 
runoutta Arto Lappin Harakan 
paja. Mitallisia runoja Lassi 
Nummen Requiem.
”Paanukirkko”-konsertti su 
14.10. klo 16, Pyhän Tuomaan 

kirkko. Paanukirkko-säätiön 
hyväksi. Esiintyvät tenori Esko 
Jurvelin, baritoni Jorma Kärnä, 
sekä Lauri-Kalle Kallunki urut. 
Ohjelma 5 e.
Tanka&Haiku-runoilta su 
14.10. klo 18, Karjasillan kirkko.
Tämä runo kosketti minua -ru-
noilta 11.11. klo 15, Karjasillan 
kirkko. Mikä on lempirunosi 
ja mikä on koskettanut sinua? 
1.11. mennessä tulleet vastauk-
set tuodaan julki runoillassa. 
Lähetä vastaukset juha.vaha-
kangas@evl.fi tai  Karjasillan 
seurakunta/ Tämä runo, No-
kelantie 39, 90150 Oulu.

diakonia
karjasillan seurakunta

Auttavat kädet -palvelupiiri 
ma 1.10. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Yhdessäoloa ja teke-
mistä seurakunnan erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Ystävän Kamari ti 2.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 1.10. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. Vieraana pastori 
Lauri Kotila.
Diakoniapiiri ke 3.10. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
2.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 2.10. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 2.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 

Diakoniapiiri ti 2.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri ti 2.10. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Mukana kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki.
Seurakuntakerho to 4.10. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 4.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 3.10. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri, 
Kaskella, Mikkolantie 41 to 
27.9. klo 12. 
Ylikiimingin alue
Elomyyjäiset pe 28.9. klo 11, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ks. Lähetys-otsikon alta.

yhteinen seurakuntapalvelu

Keskustelukerho ti 2.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskuste-
luilta ke 3.10. klo 16, Öbergin 
talo. 
pÄihDetyÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
28.9. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 1.10. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
2.10. klo 13, Diakoniakeskus. 
KUULOVAMMAISET
Kuurojen lähetyspiiri ma 1.10. 
klo 15, Kuurojen yhdistys. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten kerho ke 
3.10. klo 13, Keskustan seura-

kuntatalo. Vieraana Karjasillan 
seurakunnan kappalainen Liisa 
Karkulehto.

lähetys
Lähetyssoppi to 4.10. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila. 
Laulutuokio Maija Tynkkysen 
johdolla klo 12.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 3.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 2.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Vieraana kirkkoherra 
Juhani Lavanko.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 1.10. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 1.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 1.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 
Ylikiimingin alue
Elomyyjäiset pe 28.9. klo 11, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Myyntituotteiden lisäksi lou-
nas ja kahvit. Myyntipöydälle 
odotetaan lahjoituksia. Tuotto 
diakonia- ja lähetystyölle.
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lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lastentapahtuma Rotuaarilla 
su 30.9. klo 13–15, Rotuaarin 
lava. Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 30.9. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot: 
Ke 3.10. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 4.10. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat./tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Mikkelinpäivän perhekirkko 
su 30.9. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Rakennamme lattiakuvan 
siitä, kuinka Jumala näkee ja 
tuntee meistä jokaisen. Hän 
on antanut näkymättömät 
enkelit turvaksemme:”Minä 
lähetän enkelin kulkemaan 
sinun edelläsi”. Maikkulan 
päiväkerholaiset ja iltapäiväker-
holaiset laulavat. Enkelikirkossa 
mukana Virpi-pappi, lastenoh-
jaat Ritva, Kati ja Heidi. Kirkon 
jälkeen (n. klo 12.45 ) maksuton 
yhteiskuljetus Rotuaarille las-
tentapahtumaan.
Olkkari ma 1.10. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 27.9. ja 4.10. 
klo 14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Mukana ip-kerholaisia.
Perhekerhot: 
Ma 1.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 2.10. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 3.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 3.10. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. Aiheena Lähimmäi-
nen.
Ke 3.10. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 3.10. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 3.10. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsiperheille. Aloi-
tamme hartaudella. Leikimme, 
laulamme, askartelemme ja 
vietämme aikaa yhdessä.

tuiran seurakunta

Perheen torstaikahvila to 4.10. 
klo 12.30–14, Tuiran kirkko. 
Perhekerhot: 
Ti 2.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 3.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti, Toppilan 
monipalvelutalo, Rajakylän 
seurakuntakoti ja Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 4.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 3.10. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti, Hönttämä-
en seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikaistila, 
Sanginsuun seurakuntakoti  ja 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 4.10. klo 10, 
Vanha Pappila. 

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

nuoret

Nuortenilta ÜberÖberg ke 
3.10. klo 18, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Aiheena on enkelit.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas By Night -yö-
kahvila pe 28.9. klo 20, Pyhän 
Andreaan kirkko. Yhdessä 
nuorten kanssa toteutettu ilta.
Katsotaan leffaa ja lauletaan 
punaisen veisukirjan lauluja. 
Ilta päätetään hartauteen.
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
2.10. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, musi-
sointia ja oleilua. 
Nuorten ilta ke 3.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäoloa ja pelailua.
Nuorten ilta to 4.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa. 

tuiran seurakunta

Klubi-ilta pe 28.9. klo 18, 
Tuiran kirkon Suvantosali. 
Mukana musisoimassa Mikko 
Salmi. Luvassa iloista gospelia, 
hyvää seuraa, pientä tarjottavaa 
Sanan äärellä.
Yökahvila pe 28.9. klo 20–23, 
Meritoppilan monitoimitila. 
Ylä-aste ikäisille nuorille tarkoi-
tettu tutusteluun ja pelailuun 
varattu ilta. 
Helmiklubi ti 2.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. 15–18 -vuotiaille 
nuorille neidoille tarkoitettu 
oma ryhmä. Ryhmässä jutellaan 
luottamuksellisesti elämän suu-
rista ja pienistä kysymyksistä. 
Lisäksi toteutetaan klubilaisten 
toiveita ja haaveita. Ryhmästä 
vastaavat Terhi-Liisa Sutinen, 
Anna-Leena Ylänne ja Merja 
Oksman. 
Isoskoulutus III ke 3.10. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Seuraavat koulutuskerrat ke 
3. ja 17.10. Aiheena Kuka olet 
Jumala? Valitsethan koulutus-
kerroista sinulle sopivamman! 
Nuortenilta ke 3.10. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
nauttimaan musiikista, pelihet-
kistä ja hyvästä seurasta! 
Wanhat to 4.10. klo 17, Koske-
lan seurakuntakoti. Isoskoulu-
tus meni! Älä lannistu. Sinulle 
on säännöllistä toimintaa, 
nimellä Wanhat. Siellä pohdim-
me erilaisia juttuja kahvi/tee 
kupposen ääressä. Avustamme 
myös isosleireillä, nuorten 
illoissa, yms.
Tuiran isoskoulutusleiri I 
12.–14.10., Rokuan leirikeskus. 
Ensimmäinen syksyn kahdesta 
isoskoulutusleiristä kutsuu 
Sinua, uusi isoskoulutettava! 
Ilm. viim. 5.10. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Lisätietoja p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Isoskoulutus pe 28.9. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Vielä 
ehdit mukaan. Illassa mukana 
Paula Rosbacka ja Ilkka Mäki-
nen. Lisätietoja p. 050 433 4093 
tai paula.rosbacka@evl.fi.
Nuortenilta ke 3.10. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululaisille ja jo konfirmoi-
duille nuorille. Teemallista oh-
jelmaa, hartautta ja yhdessäoloa 
yhteisten aiheiden äärellä. Ilta 
jatkuu klo 21 saakka avointen 
ovien merkeissä. 

nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
OPKOn ilta la 29.9. klo 19, 
Öbergin talo. Jeesuksen seu-
rassa – elävää musiikkia, Janne 
Koskela.
Lutukan raamattupiiri ma 
1.10. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. Luonnontieteen 
opiskelijoille.

Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 1.10. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Peter 
Silfverberg: Uskonnollinen ja 
hengellinen.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 3.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kirkko nyt ja 
tulevaisuudessa, Vesa Pöyhtäri
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.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten kirkko su 30.9. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Henna-
Mari Sivula. Linja-auto kiertää 
seuraavasti: Toivoniemi 11.20, 
Suomen pankki 11.30, Intiön 
seurakuntakoti, parkkipaikka 
11.40, Ratakatu, linja-autoase-
man pysäkki 11.45, Keskustan 
palvelutalo, Torikadun puoli 
11.50. Kuljetus Rotuaarille 
Mikkelinpäivän tapahtumaan 
tilaisuuden jälkeen klo 13. Ei 
paluukuljetusta.
Hopealanka ma 1.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 3.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 3.10. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 4.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 4.10. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 1.10. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 4.10. klo 13, Kastellin kirkko. 
Tule tapaamaan muita eläkeläi-
siä. Tutustutaan, hiljennytään 
sanan äärellä, keskustellaan, 
lauletaan ja juodaan kahvit.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 2.10. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Senioreiden laulupiiri to 4.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ohjelmassa on hartaus, yhteis-
laulua ja kahvittelua.
Seurakuntapiiri to 4.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

leirit ja retket
Veteraanileiri 1.–4.11., Rokuan 
leirikeskus. Hinta 55,50 e (sis. 
matkat, majoitus täyshoidolla,  
vakuutus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille). Ilm. viim. 
17.10. p. (08) 3161 340.

Maata Näkyvissä-festarit Tu-
russa 16.-18.11. Hinta ev.-lut.
seurakuntien jäsenille 65 e, 
muille 95 e, (sis. kuljetus, ma-
joitus, festaripaketti, lämmin 
ateria päivässä, vakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille). 
Ilm. www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri. Lisätietoja 
p. 050 433  4102  ja p. 040 574 
7069. Festaritarjonnasta tsekkaa 
www.maatanakyvissa.net. 

karjasillan seurakunta

H i l j a i s u u d e n  r e t r i i t t i 
omaishoitajille 16.–18.10., 
Rokuan leirikeskus. Teemana 
Tulkaa te yksinäisyyteen, au-
tioon paikkaan, ja levähtäkää 
vähän. Ohjaajat Ulla Säilä p. 040 
574  7129 ja Asta Leinonen p. 
040 574 7157 vastaavat tiedus-
teluihin. Hinta 41 e. Ilm. viim. 
30.9., p. (08) 316 1340.
Action-leiri 19.–22.10., Roini-
lan leirikeskus, Suomussalmi. 
Ks. erillinen ilmoitus.

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

Muut menot
Aikuisrippikoulu ma 1.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. Vielä 
ehdit mukaan aikuisrippikou-
luun! Älä emmi, vaan ilmoit-
taudu nyt, p. (08) 531 3200 
(ma–pe klo 9–16). Lisätietoja 
pastori Juha Vähäkankaalta, p. 
040 574 7158.
Tuomasmessun suunnitte-
lupalaveri to 27.9. klo 17, 
Öbergin talo. Seuraava tuo-
masmessu on13.10. Jotta se 
olisi tekijöidensä näköinen, niin 
anna lahjasi käyttöön ja tule 
suunnittelemaan. Kaipaamme 
soittajia, laulajia, juontajia, 
lukijoita, alttarinrakentajia, 
kolehdinkerääjiä, teenkeittäjiä, 
leipojia jne. Yhdyshenkilö Ulla 
Säilä, p. 040 574 7129. 
Sinkkuilta pe 28.9. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttori Raimo Paaso laulaa 
ja laulattaa serenaadeja. Sink-
kuilta on aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka. 
Mikkelin markkinoille lahjoi-
tuksia otetaan vastaan (leivon-
naiset, perunat, marjat, hillot, 
mehut ym.) Kaukovainion 
kappelilla 28.9. klo 10 alk. Lah-
joituksia voi tuoda vielä 29.9. 
klo 8–9.30.
Tasaus-keräys la 29.9., Linnan-
maan ja Raksilan Prismojen 
edessä. Kun päivä ja yö ovat 
syyspäiväntasauksen aikaan 
kaikkialla maailmassa yhtä 
pitkät, tasataan myös elämisen 

mahdollisuuksia.Tule mukaan 
keräämään Tasausta mm. Tan-
sanian ja Etiopian vammaisten 
hyväksi! Ilm. Ulla Mäkiselle, p. 
040 506 5511.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 29.9. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Eri sukupolvien 
kohtauspaikka. Mummo ja 
Vaari odottavat sinua kylään 
ja samalla kurkkaamaan men-
neisyyteen.
Kaatuneitten omaiset ma 
1.10. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ma 1.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
Kivikerho ti 2.10. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkon kellari. 
ALFA-kurssi ti 2.10. klo 18, Kar-
jasillan kirkon seurakuntasali. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Kirkkotekstiilipiiri ke 3.10. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
PARISUHDE
Työkaluja kahden kulttuurin 
parisuhteen hyvinvointiin pe 
19.10. klo 14–16, Pääkirjaston 
Pakkalan sali. Kaikille asiasta 
kiinnostuneille, myös työssään 
monikulttuurisia perheitä ta-
paaville. Luennoitsija Helka 
Silventoinen Monikulttuurinen 
perhe -projektista Helsingistä. 
Vapaa pääsy. Ilm. viim. 12.10. 
www.oulunseurakunnat.fi/
virtaa.
Rikasta rakkautta -juhlailta 
kahden kulttuurin pareille 
pe 19.10. klo 18, Raatin nuo-
risotalo. Juhla on suunnattu 
erityisesti pareille, joissa toinen 
puolisoista on suomalainen. 
Musiikkia, puhetta eri kulttuu-
rien rinnakkainelosta. Ruoka-
tarjoilu. Vapaa pääsy. Ilm. viim. 
12.10.  www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa.

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 30.9. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.9. klo 17, 
Kaukovainion kappelissa.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Pe 5.10. klo 14–17      
Oulun tuomiokirkko, 
käynti pääovesta
                                    
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Pe 5.10. klo 14–17
Karjasillan kirkkoherranvirasto, 
Nokelantie 39

Vuonna 1993 tai aikaisemmin syntyneet!

Rippikouluihin
ilmoittautuminen

TUIRAN SEURAKUNTA
Pe 5.10. klo 14–17
Tuiran kirkko, Myllytie 5

OULUJOEN SEURAKUNTA
Pe  5.10. klo 14–17
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5,  
91300 Ylikiiminki.
 

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu 1.–7.10. sähköisesti osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. Joilla ei ole mahdollisuutta 
ilmoittautua netin kautta, voivat käydä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti 
omassa seurakunnassa alla olevissa osoitteissa.
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee ilmoittautua, koska kaikille 
rippikoulun käyville on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana. 

 

Mikkelin- 
markkinat

la 29.9. klo 10–13 
Kaukovainion  

kappelilla, 
Hiirihaukantie 6

Myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, syksyn satoa. 

Lounaaksi lohikeittoa ja 
porkkanasosekeittoa. 
Tuotto lähetystyön 

hyväksi SLS:n kautta.
Tervetuloa!  

Tuomiokirkko: Tommi Esko 
Matias Juvani ja Outi Inkeri 
Moilanen, Esko Sakari Lauri ja 
Kristiina Tuulia Pitkänen.
Karjasilta: Mikko Hannes 
Siira ja Sanna-Maria Annikki 
Kohtala, Matti Antero Vikstedt 
ja Raili Marja Niemistö, Teemu 
Tapani Rossi ja Piritta Katariina 
Salmela, Jari Artturi Vähäkuo-
pus ja Tiina Maria Sjöman, 
Juha Matti Ilmari Jääskeläinen 
ja Leena Erika Lauronen, Arto 
Johannes Räinä ja Jaana Seidi 
Hannele Krook.
Tuira: Juho Markus Mikkonen 
ja Krista Maria Henriikka Malo, 
Janne Samuli Vepsäläinen ja 
Johanna Maria Hakala, Martijn 
Martinus Henricus van Boxtel 
ja Tanja Heli Katariina Takanen, 
Reijo Einari Ängeslevä ja Anna 
Liisa Kerttula, Tomi Eerik Kaa-
kinen ja Kirsi Mirjami Jokikok-
ko, Pasi Petteri Kemi ja Mervi 
Pauliina Pylvänäinen, Glen 
James Warby ja Mari Mirjam 
Salokangas.
Oulujoki: Antti Tapani Mäkelä 
ja Suvi Johanna Viirelä, Jukka 
Sakari Penttilä ja Päivi Johanna 
Parkkinen 

Tuomiokirkko: Enna Aava 
Jemina Ojala, Peppi Kristiina 
Honkila.
Karjasilta: Aatu Eevert Telkki, 
Emilia Aada Ilona Saviharju, 
Antti Juhani Pöhö, Eetu Kas-
peri Pennanen, Louna Aurora 
Niemelä, Venla Matilda Määttä, 
Rasmus Atte Eemeli Mella-Aho, 
Aniela Aureelia Malinen.
Tuira: Anni Olivia Vilmi, Aleksi 
Luka Ensio Parkkila, Aatos Ola-
vi Määttä, Hilla Kristiina Kutu-
niva, Nooa Jeremia Kolari, Elli 
Marjatta Keränen, Jesse Aleksi 
Veli Kanervala, Eevi Josefiina 
Hirvasoja.
Oulujoki: Eetu Juho Eemeli 
Rautio, Ella Maria Naskali, 
Jesse Johannes Leipälä, Samuel 
Veikko Olavi Kärkkäinen, Juho 
Mikael Krossi, Niklas Valtteri 
Järvenpää, Julius Sebastian 
Juutinen. 

Tuomiokirkko: Ritva Kyllikki 
Aalto s. Itkonen 70 v.
Karjasilta: Martta Orvokki 
Mikkonen s. Heiskari 78 v, Maija 
Leena Kontusaari 61 v.
Tuira: Toini Marjatta Huttunen 
s. Väisänen 73 v, Anna Liisa 
Timonen s. Laakko 96 v, Aili 
Marjatta Tero s. Saarela 76 v.
Oulujoki: Riitta Leena Perttu-
nen 60 v, Lauri Antero Pohjola 
79 v, Elma Marjatta Pulli s. 
Kähkönen 89 v, Elli Maria Holck 
s. Kulmala 79 v.
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Action-leiri yli 15-vuotiaille nuorille
19.–22.10.2007 Suomussalmella, Roinilassa

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus 
päästä seikkailemaan ja kokemaan 
elämyksiä! Pelaamista paintball-aseilla, 
kiipeilyä kiipeilyseinällä sekä erilaisia 
elämyksiä ja haasteita seikkailuradalla!

Hinta 80 euroa (sis. matkat, majoitus, 
ruoat, seikkailu- ja elämystoiminta).
 ”Elämä on joko rohkea seikkailu tai ei mitään.” 
– Helen Keller

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

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 5.10.

TÄSSÄKÖ TÄMÄ  
ELÄMÄ ON? 

ALFA-KURSSI
tutki elämän tarkoitusta www.alfakurssi.fi

Kirjoja ja lehtiä lasten kerhoihin
Kaipaamme vanhoja, kunnossa olevia lasten kirjoja 

ja sarjakuvalehtiä iltapäivä- ja päiväkerhoihin 
lapsille katseltaviksi ja luettaviksi. 

Voit tuoda kirjat/lehdet
8.10. klo 9.30–11 Koskelan seurakuntatalolle tai

9.10. klo 10.30–12 Pateniemen kirkolle tai 
15.10. klo  9.30–11 Kuivasjärven seurakuntakodille.

Muina aikoina ota yhteyttä 
lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpäähän, 
p. 040 574 7106.

Tutustutaan ajatuksia herättävien leffojen ja kirjo-
jen maailmaan. Vierailemme mm. Starin näytök-
sissä ja kokoonnumme porisemaan Tuiran kirkolle 
teen ja kahvittelun merkeissä. Klubi kokoontuu 
lauantai-iltaisin kerran kuukaudessa. Lisätietoja  
p. 040 524 5944 tai merja.oksman@evl.fi.

kulttuuri-
klubi 
Tuiran kirkolla
la 6.10. klo 16

Nuorten

Lue sarjakuvakirjat Kiroileva 
siili ja Kamut – Lemmikkien 
aikaan.

Lastentapahtuma
Rotuaarin lavalla

Mikkelinpäivänä 30.9. klo 13–15

Lapsille lammasheijastimia
Kasvissosekeittoa 500 ensimmäiselle

Nuorisopuhallinorkesteri II
Non stop -pyhäkoulu

Pelejä ja leikkejä, mm. jättikokoinen  
muistipeli, arvontaa

Mukana 
utajärveläiset 

lammas-
sisarukset

Järjestäjät: Kansanlähetys Kylväjä SLEY, Oulujoen seurakunta

Akkuna 
Sanasta 

Maailmaan
Raamatun ja lähetyksen iltapäivä

su klo 16–18 Hintan seurakuntatalossa

Valo pimeälle. Jumalan sana Psalmeissa
30.9. raamattuopetus Hannu Kippo

viikkomessu Ilkka Mäkinen

Herra on varjelijani. Matkalaulut
7.10. raamattuopetus Pentti Kortesluoma, viikkomessu

Katson kättesi töitä. Jumalan luomistyö Psalmeissa
14.10. raamattuopetus Pekka Jokiranta.

Kirkon  
Ulkomaanavun 
tapahtumapäivä

la 29.9.2007 klo 10-13 
NUKUn kahvio  

(Nuoriso- ja kulttuuri- 
keskus), Hallitusk. 7

 Paikalla myös haitilainen  
Yanique Francois. 

Pyhän Andreaan 
kirkon raamattupiiri 
on käynnistynyt jälleen. 
Käymme läpi pelastus-
historiaa Aatamista 
alkaen näihin päiviin 
asti. Kahvitarjoilu. 

Hautauspalvelut 
keskittää 
asiakaspalvelun  
Intiöön 1.10. alkaen. 
Hautauspalvelun uusi 
osoite on Oulun 
hautausmaan toimisto, 
Intiöntie 6.
Muutosta johtuen Iso-
katu 17 hautauspalvelun 
toimipiste on suljettuna 
perjantaina 28.9.

Lasten sururyhmä 
tiistaina 30.10. klo 17-18.30  

Maikkulanraitin päiväkodissa 
Kokoontumisia kahdeksan. Ryhmä on tarkoitettu  

läheisensä menettäneille 7–9-vuotiaille lapsille. 
Surua käsitellään toiminnan avulla. Läheisen kuole-

masta tulisi olla kulunut vähintään puoli vuotta. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 28.9. mennessä 

Sirkku Nivala, p. 050 521 1065 tai 
Anu Kontio, p. 040 574 7162. 

Etsitkö vastauksia?  
Alfa-kurssi on hyvä mahdollisuus kenelle tahansa tutustua kristin-
uskoon rennolla ja mukavalla tavalla. Erityisesti se on tarkoitettu 
vasta kirkkoon liittyneille, epäilijöille, etsijöille. Kirkkoslangia ja 
Raamatun hyvää tuntemusta ei tarvita.

10 viikkoa kestävä kurssi koostuu viikoittaisesta, ajatuksia 
herättävästä kerrasta. Jokaisen kerran alussa on ateria, jonka 
aikana sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua muihin. 

Alfa-kurssi pitää sisällään sarjan erilaisia aiheita, kuten ”Kuka 
Jeesus on?”. Aiheista on alustus, jonka jälkeen jakaudumme 
pienempiin ryhmiin keskustelemaan. Kuuntele, opi, keskustele ja 
oivalla. Alfa on paikka, jossa mikään kysymys ei ole liian yksin-
kertainen tai kriittinen. Kurssi on ilmainen, mutta kurssimateriaalista 
ja iltapalasta kerätään vapaaehtoinen maksu.

UUSI KURSSI ALKAA Tiistaina 2.10.2007 klo 18 Karjasillan kirkon 
seurakuntasali (Nokelantie 39).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001, kimmo.kieksi@evl.fi 
Ari Kauppila, 0400 581 631, ari.kauppila@oulu.fi
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k i R k k o h A l l i t u S : 

Äänioikeusikä 
seurakunta-

vaaleissa 
16 vuoteen

Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon kirkkohallitus esittää 
kirkolliskokoukselle, että ääni-
oikeusikäraja seurakuntavaa-
leissa laskettaisiin 16 ikävuo-
teen nykyisestä 18 vuodesta. 
Kirkkoherranvaalissa äänioi-
keusikäraja säilyisi esityksen 
mukaan 18 vuotena.

Suomessa valtaosa 15-vuo-
tiaista käy rippikoulun, vuon-
na 2006 heidän osuutensa oli 
88,2 prosenttia ikäluokasta. 
Konfirmaatio rippikoulun jäl-
keen on edellytys kirkolliselle 
vaalikelpoisuudelle, mutta ei 
tällä hetkellä äänioikeudelle. 
Nuoret ovat tässä vaiheessa 
aktiivisesti yhteydessä seura-
kuntien toimintaan. Nyt tehty 
esitys antaisi nuorille kanavan 
osallistua myös päättäjinä 
seurakunnan toimintaan ja 
elämään. 16 vuoden ääni-
oikeusikäraja on sopusoin-
nussa uskonnonvapauslain 
suomaan oikeuteen itse liittyä 
uskonnolliseen yhdyskun-
taan 15-vuotiaana huoltajien 
suostumuksella.

Lausunnossaan äänioi-
keusikärajan alentamisesta 
opetusministeriö ja oikeus-
ministeriö ovat katsoneet, 
että seurakuntavaalien ää-
nioikeusikäraja on kirkon 
oma asia.

Tuiran seurakunnan entinen pappi, nykyään 
Vantaalla työskentelevä Tarja Korpela on suo-
situn papin maineessa. Korpela itse ei pidä ky-
symystä, millainen pappi  on suosittu, kovin 
hedelmällisenä. Kaikilla papeilla on faninsa ja 
monenlaiset papit voivat olla suosittuja. Yhteistä 
piirrettä, joka tekisi papeista suosittuja, ei Kor-
pelan mukaan ole olemassakaan.

Kun pappi on seurakunnassa pitkään, hänelle 
syntyy luonnostaan suhteita seurakuntalaisiin. 
Jos pappi on jo ollut mukana perheiden iloissa 
ja suruissa, häntä on helppo pyytää uudestaan. 
Tällainen asetelma on papillekin hedelmäl-
linen. Hänen ei tarvitse aina aloittaa kaikkea 
uudelleen.

 – On etuoikeus kun saa mennä tuttuun per-
heeseen, Korpela sanoo.

Joskus voi käydä niinkin, että ihmiset bon-
gaavat papin omiin juhliinsa nähtyään tämän 
vaikka ystävien ja tuttujen luona.

Korpela oli Tuiran ensimmäinen naispappi ja 
ainoa sellainen seitsemän vuotta. Ja kun ihmi-
set pyysivät nimenomaan naispappia, tehtävä 

Ruotsin kirkko on 
vuosia saanut todeta, 
että kirkonpenkit eivät 
täyty kuuntelijoista. 
Syytä kansan 
poissaolemisen on 
pohdittu, mutta selviä 
vastuksia ei ole löydetty.
Nyt suunta on 
kääntymässä. Kääntynyt 
se on jo Tukholman 
Söderissa sijaitsevassa 
Allhelgona-kirkossa.

i hmeen takana on ihan taval-
linen pastori Olle Carlsson. 
Keskiviikkoisin ja sunnun-

taisin Allhelgona-kirkko on niin 
täynnä, että istumapaikkoja ei tah-
do löytyä.

Ruotsin kirkko on aina ollut ja 
tulee aina olemaan. Kirkosta ei ole 
kuitenkaan tavallisen ”svenssonin” 
ruokapöydässä paljon puhuttu.

Nyt kirkosta puhutaan työ-
paikkojen lounastauoilla, kotien 
illallispöydissä ja kapakoissa kal-
jatuoppien ääressä.

Mikä on saanut tämän kansan-
nousun aikaiseksi?

Tätä mietin, kun menen taval-
lisena keskiviikkoiltana kuunte-
lemaan kansanvillitsijää. Yllätyn 
heti jo kirkon pihalla. Ihmisiä on 
paljon ja heitä on vielä enemmän 
kirkon sisällä.

Edellisestä kirkossa käynnistäni 
on kulunut vuosia ja tuolloin ei is-
tumapaikkaa tarvinnut etsiä.  Illan 
ohjelma lupaa hyvää musiikkia ja 
esiintyjät eivät ole ketä tahansa, 
vaan he kuuluvat Ruotsin musiik-
kieliittiin.

Artisteja, joiden konsertista saa 
maksaa maltaita. Nyt heitä saa 
kuunnella ilmaiseksi.

Onko julkkisten esiintyminen se, 
mikä vetää kansan kirkkoon?

Löydän vapaan istumapaikan ja 
odotan jännityksellä. Odotus ei ole 
pitkä. Saarnastuoliin nousee hiukan 
yli 50-vuotias mies, jonka kasvoja 

p E n k i t  t Ä y t E E n  i l M A n  S i R k u S t E M p p u J A

kirkko tekee paluuta Ruotsissa

ei ole elämä eikä plastiikkakirurgi 
silotellut.

Illan teema on ihmisten tarve ai-
toihin ihmissuhteisiin. Olle Carls-
son on karismaattinen terveellä 
tavalla. Hän puheensa koskettaa 
jokaista. Hän ei tee ihmeitä. Hän 
ei kaada ketään.

Hän puhuu arkipäivän asioista, 
jotka ovat meille kaikille tuttuja 
ja läheisiä.

luokaton kirkkoväki

Kuuntelen ja katson paikalle tullut-
ta väkeä. Päättelen, että täällä ovat 
edustettuina kaikki yhteiskuntaluo-
kat. Ne, joilla menee hyvin ja ne, 
joilla menee vähemmän hyvin.

Kirkkoväen poistuttua jututan 
pappia. Edessäni on lämmin ih-
minen.

– Saat kirkon täyteen ihmisiä. 
Onko syynä se, että saat julkisuuden 
henkilöitä paikalle esiintymään?

– Tuskin. Monet ihmiset halu-
avat tänä päivänä tulla sellaiseen 
paikkaan, missä voi tuntea olonsa 
rauhalliseksi. Ihmiset eivät tule 
tänne, siksi että he ovat julkisuu-
den henkilöitä tai siksi että täällä 
on julkisuuden henkilöitä. Suurin 
osa tulee tänne, koska elämä on 

tarja korpelan mukaan suosituilla 
papeilla ei ole yhteistä piirrettä.

luterilaiset 
ja metodistit 

pyrkivät 
ehtoollis-
yhteyteen

Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko, Suomen meto-
distikirkko ja Finlands svens-
ka metodistkyrka voivat astua 
yhteiseen ehtoollispöytään 
ja tunnustaa toistensa pa-
pin, piispan ja diakonin vi-
rat. Näin ehdottaa kirkkojen 
yhteinen neuvottelukunta, 
joka päätti syyskuussa Hel-
singissä viisivuotisen teolo-
gisen työskentelynsä.

Luterilaista valtuuskuntaa 
johti piispa Samuel Salmi, ja 
sen jäsenet olivat tuomioro-
vasti Simo S. Salo, dosentti 
Sammeli Juntunen, teologian 
tohtori Mårten Björkgren 
ja teologian maisteri Minna 
Hietamäki. Metodistikirk-
kojen valtuuskuntia johtivat 
pastori Tapani Rajamaa ja 
piirikunnanjohtaja Tom 
Hellsten. Muut jäsenet oli-
vat piirikunnanjohtaja Timo 
Virtanen, teologian tohtori 
Leif-Göte Björklund, diakoni 
Pirjo Pöllänen sekä päätoi-
mittaja Jan-Erik Andelin. 
Neuvottelujen sihteerinä toimi 
kirkkohallituksen teologis-
ten asiain sihteeri, dosentti 
Matti Repo.

 Kunkin neuvotteluun 
osallistuneen kirkon päät-
tävät elimet käsittelevät eh-
dotuksen suosituksia lähitu-
levaisuudessa.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kati Niemelän mu-
kaan ihmiset odottavat papilta tavallisuutta, inhimilli-
syyttä ja kohteliaisuutta. Suosittu pappi on myös muka-
va ihminen.

Papilla on oltava ihmiselle aikaa ja hänen olisi palvel-
tava alttiisti.

Näitä ominaisuuksia ihmiset odottavat papilta eni-
ten. Tämän jälkeen ihmisten vaatimukset alkavat erota. 
Jotkut odottavat papilta esimerkiksi suvaitsevaisuutta ja 
toiset vahvaa julistavaa otetta. Eräiden mielestä papin pi-
tää olla hyvin hengellinen ja korostaa oppia. Tuomitseva 
pappi ei saa olla.

lankesi luonnollisesti hänelle. Näin Korpela sai 
luotua kontakteja.

Korpela itse arvostaa pappeja, jotka ovat kiin-
nostuneita ihmisistä ja sinuja itsensä kanssa. 
Pappeudella ei saa pönkittää itseään ja hankkia 
puuttuvaa itsetuntoa. Papin ei ole hyvä lähes-
tyä ihmisiä asemastaan käsin vaan ihmisenä 
ihmiselle.

Pastori Korpela, miltä tuntuu olla suosittu 
pappi?

– Se pistää nöyrälle paikalle. Jos kokee, että on 
voinut palvella, tulee kiitollinen ja nöyrä mieli. 
Totta on, mitä Paavali sanoi: minun tulee vä-
hetä ja Kristuksen kasvaa, Korpela muistuttaa.

Kirkon työntekijä on mahtavalla asialla liik-
keellä, sanoo Korpela. 

– Kun voimat ovat olleet vähissä, juuri silloin 
ihmiset ovat antaneet hyvää palautetta.

– Jumala käyttää työntekijöitänsä miten haluaa.  
Omat lahjat ja kyvyt ovat toissijaisia asioita.

pEkkA hElin

kaikilla papeilla on faninsa

mennyt jotenkin hajalleen.
– Olen ehkä onnistunut luomaan 

paikan, jossa saa uskoa ilman tarvet-
ta selittää olevansa ihan tavallinen 
ihminen, vaikka onkin uskovainen. 
Täällä ei tarvitse selittää. Täällä saa 
olla, sanoo Olle Carlsson.

Hän puhuu  ihmisten yksinäisyy-
destä ja tarpeesta yhdessäoloon.

– Ihmiset tarvitsevat yhdessäoloa 

ja todellisia suhteita. Nyt kaikki 
mitataan sillä, miten paljon ku-
lutat, ja tämä kuluttaminen syö 
ihmisen sisältä.

– Monet ovat havainneet, että 
he ovat vaihtaneet todelliset ih-
missuhteet tavaroihin. Tämä on 
tuonut tullessaan tyhjyyden. Ih-
miset haluavat jotain syvempää. 
Kristinoppi kertoo yhdessä ole-
misen tärkeydestä – rakkaudesta. 
Ihmisten on opeteltava jälleen 
olemaan yhdessä.

– Suurin haaste tänä päivänä 
varmasti on, että tulemme sinuiksi 
itsemme kanssa. Elämän tarkoitus 
on, että kasvamme. Kaikki elävä 
kasvaa. Elämä on yhteenkuuluvai-
suutta. Se on perhe, ystävät, elämän 
pienet ja suuret asiat.

Kaikilla ihmisillä on tarve olla 
tarpeellinen. Länsimaisuuden yh-
tenä sairautena on se, että ihmiset 
tuntevat itsensä tarpeettomiksi.

– Nämä ovat niitä asioita, joista 
puhun ja jotka saavat ihmiset tule-
maan kirkkoon. Ei tarvita mitään 
ihmetekoja. On olemassa tarve olla 
ihminen ihmiselle, sanoo pastori 
Olle Carlsson.

Ilta on hämärtynyt ja kirkkokansa 
on poistunut paikalta.

MARiA pAlo

Suosittu 
pappi on kiva

ihmisille on tärkeää, että papit ovat helposti lähestyttäviä. kuva on kah-
den viikon takaa erityisdiakonian juhlamessusta oulun tuomiokirkossa.
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Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien verkkosivuilla 
voi tehdä sähköisen vierailun 
seurakuntien toimitiloihin. 
Tiloja esittelevät panoraamakuvat 
päästävät katsojan näkemään, 
millaisia kirkkoja ja seurakunta-
koteja Oulusta löytyy. Istu siis 
mukavasti tuoliisi ja klikkaa 
itsesi vaikkapa keskelle 
Ylikiimingin kirkon salia!

V irtuaalivierailut ovat tulleet tutuik-
si esimerkiksi kiinteistövälittäjien 
internetsivuilta. Nyt on mahdollis-
ta vierailla myös Oulun evankelis-

luterilaisten seurakuntien kirkoissa ja kap-
peleissa sekä juhlien järjestämiseen soveltu-
viin toimitiloissa.

Virtuaalivierailujen käyttö hengellisten 
tilojen esittelijänä on harvinaista Suomessa. 
Oulun seurakunnat esittelevät tilojaan pa-
noraamakuvien avulla huomattavasti muita 
seurakuntia kattavammin. Esimerkiksi Es-
poon ja Turun seurakuntien internetsivuilla 
voi tutustua panoraamaesitysten avulla kirk-
koihin, mutta ei seurakuntakoteihin.

katsoja pääsee 
kuvan sisälle

Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sa-
naa, niin panoraamakuva kertoo kenties 
vielä enemmän. 

Panoraamat ovat 360 asteen valokuvia. 
Katsojan näkökulma on kuvan sisällä, kes-
kellä kuvaa. Esitystä katsoessaan hän voi 
liikutella kuvaa tietokoneen hiirellä. Kat-
sojalle syntyy virtuaalinen vaikutelma, kuin 
hän seisoisi esimerkiksi kirkkosalin keskellä 
katsomassa ympärilleen.

Oulun evankelis-luterilaisten seurakun-

Virtuaalivisiitti seurakuntien toimitiloihin
tien käytössä on useita kastetilaisuuksien, 
häiden, syntymäpäivien, muistotilaisuuksien 
ja muiden perhetapahtumien järjestämiseen 
sopivia seurakuntakoteja ja muita tiloja. 
Panoraamaesitykset tarjoavat perhejuhlien 
järjestäjille hyvän mahdollisuuden löytää 
omaan tarkoitukseen sopiva juhlatila.

Myös kirkkojen yhteydessä olevat seu-
rakuntasalit ovat oivallisia juhlapaikkoja. 
Esimerkiksi hääjuhlaan on helppo siirtyä 
kirkkosalista, kun juhlatilana on samassa 
rakennuksessa oleva seurakuntasali. Kirkko-
jen virtuaaliesittelyissä on panoraamakuvat 
sekä kirkko- että seurakuntasalista.

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien 
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kuva laajakulmaisen 
peilin heijastumasta 
Panoraamakuvaukseen on olemassa useanlaisia 
tekniikoita. Yksi niistä on laajakulmaisen peilin 
käyttäminen. Peili sijoitetaan kameran yläpuolel-
le, ja se heijastaa lähes koko kuvattavan tilan. Ja-
lustaan kiinnitetyllä kameralla otetaan kuva pei-
lin heijastumasta.
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Virtuaalivisiitti seurakuntien toimitiloihin
jäsenet saavat varata seurakuntien tiloja per-
hejuhliin maksutta. Ainoastaan leirikeskusten 
vuokraamisesta peritään maksu.

Ei aivan 
tavanomainen keikka

Suurimman osan seurakuntien toimitilois-
ta on kuvannut Juho Alatalo Studio Ilpo 
Okkonen Oy:stä. Hengellisten tilojen ku-
vaaminen on ollut hänelle monipuolinen 
kokemus. Panoraamakuvia ottaessaan hän 
on päässyt näkemään parikymmentä hen-
gellistä rakennusta. 

– Seurakuntien käytössä näyttää olevan 
hyvin erityyppisiä rakennuksia. Joukosta 
löytyy hyvin pieniä tiloja, esimerkiksi Kar-
jasillan kirkon yhteydessä oleva pikkuinen 
kappeli. Toisaalta olen saanut kuvata myös 
valtavan kokoisia saleja, kuten Tuomiokirk-
koa, toteaa Alatalo.

Seurakuntakotien ja kirkkojen pano-
raamakuvaaminen on ollut valokuvaajalle 
mieluista työtä.

– Onhan se palkitsevaa, kun saa otettua 
hienon näköisiä kuvia upeista rakennuk-
sista.

Arkkitehtuurista kiinnostuneelle Alatalolle 
on kuvauskierrokselta jäänyt mieleen kaik-

kein parhaiten Myllyojan seurakuntatalo. 
Tuossa komeassa rakennuksessa käyminen 
oli kuvaajalle ainutlaatuinen kokemus, kos-
ka hän ei ole aiemmin nähnyt kaariholveja 
käytettävän sellaisella tyylillä.

– Oli yllättävää, että ulkona alkanut kaari-
holvikäytävä jatkui rakennuksen sisälläkin. 
Juhlasalin ja käytävän kattojen tyylin suuri 
kontrasti oli erikoinen. Punatiilinen holvi-
kaarikatto vaihtui valkoiseksi, aaltoilevasti 
muotoilluksi puukatoksi käytävältä juhla-
saliin mentäessä.

Alatalo ei ole ainoa, joka on hämmästel-
lyt ja ihastellut Myllyojan seurakuntatalon 
arkkitehtuuria. Rakennus on komeutensa 

ansiosta esimerkiksi hääjuhlien järjestäji-
en suosiossa. Missä kuvaamistaan seura-
kuntien tiloista valokuvaaja itse järjestäisi 
perhejuhlat?

– Kyllä Koskelan seurakuntakoti oli hienoin 
paikka, Alatalo toteaa epäröimättä.

ESSi tiittAnEn

Panoraamaesitykset löytyvät osoitteesta 
http://www.oulunseurakunnat.fi/
kirkot_ja_hautausmaat

Kannen kuva on Myllyojan 
seurakuntatalosta.

tasolle laitettu panoraamakuva, joka on irrotettu virtuaaliesityksestä, 
näyttää varsin erikoiselta. kuvan vasen reuna jatkaa siitä, mihin oikea 
reuna päättyy. ylempi kuva on koskelan seurakuntakodista, alempi on 
panoraamanäkymä ylikiimingin kirkosta.
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rihaudoilla Suomen Veteraaniliiton 
50-vuotisjuhlapäivänä.
Jäälin diakoniapiiri ma 1.10. klo 
13-14.30 Kotirinteellä ja Kolamäen 
kerhohuoneessa klo 18-19.30. Ota 
mukaan maalattava saviruukku!
Lähetyspiiri ti 2.10. klo 12 Lähim-
mäisentuvalla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 2.10.
klo 13-14.30 Jäälissä Kotirinteellä.
Hartaus ke 3.10. klo 13 Jäälissä 
Kotirinteellä, Ulla Junttila ja klo 14 
Jaarankartanossa, Raimo Salonen 
sekä to 4.10. klo 13 Kolamäessä van-
hustentalon kerhohuoneessa klo 13, 
Eeva Mertaniemi.
Miesten hengellinen piiri ke 3.10. 
klo18 seurakuntakeskuksessa.
Projektikuoron miesten harjoitus ke 
3.10. klo 20 seurakuntakeskuksessa.
Ystäväpiiri to 4.10. Huttukylän 
nuorisoseuralla klo 14-15.30. Kulje-
tuspyynnötkirkkoherranvirastoon, p. 
040 5844406.
Raamattu- ja rukouspiiri to 4.10. 
klo 18 Lähimmäisen tuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
EU-ruokaa jaetaan Lähimmäisentu-
valla Kirkkok 6 (punainen rakennus) to 
4.10. klo 15- 17.30 ja pe 5.10. klo 9-12, 
muutoin sopimuksen mukaan.
Miten mies voi? Miestenpäivä Kiimin-
gissä su 7.10. seurakuntakeskuksessa.
Sadonkorjuulounas su 7.10. seura-
kuntakeskuksessa.
Sanan ja rukouksen ilta su 7.10. klo 
18 seurakuntakeskuksessa, vieraana  
Suomen Lähetysseuran kotimaantyön-
johtaja Markku Laine.
Oulun hiippakunnan lähetyssemi-
naari Unohtuivatko tavoittamatto-
mat kansat, la 6.10. klo 9-16 Kellon 
seurakuntatalossa Haukiputaalla. 
Ilmoittautumiset lähettysihteeri He-
lena Ylimaulalle to 27.9. mennessä, p. 
040 5014764.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä kir-
jaston vieressä avoinna klo 8.45-16.45. 
Edullisesti tuoreita leivonnaisia; suo-
laista ja makeaa kahvin ja teen kera. 
Lähetystyön kirpputori muuttaa 
Tuohimaantie 8:aan. Avajaiset ja 
avajaiskahvit ma 8.10. klo 10 alkaen. 
Otamme vastaan lahjoituksia: ehyitä 
ja puhtaita vaatteita, kenkiä, kirjoja, 
pikkutavaraa ja ehyitä huonekaluja.
Konsertti pe 12.10.klo 19 Kiimingin 
kirkossa; Kalevi Kiviniemi, urut, Jukka 
Pietilä, laulu, Pinja Järvinen, huilu.
Eläkeläisten syysretki to 18.10. 
Rokualle. Retken hinta 20 e. Ilmoit-
tautumiset 12.10. mennessä kirkko-
herranvirastoon, 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. 
Pizzaa ja parisuhdetta pe 5.10. klo 
18.30 Montin-salilla. Illan aihe: 
Huumori parisuhteessa, alustaa He-
lena Tornberg. Lastenhoito järjestetty 
kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 28.9. 
mennessä Saija Kivelälle, p. 040 5609 
678.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka pe 
28.9. klo 19 rauhanyhdistykselle. Lau-
luseurat pe 28.9. klo 19 kyläpiireittäin. 
Pyhäkoulua ei ole su 30.9. Seurat su 
30.9. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Kalle 
Lohi, Olavi Ikonen.
Kastettu: Lotta Maliina Talvensaari.
Kuollut: Heikki Hälinen 81 v, Ritva 
Annikki Kosamo s. Moilanen 67 v.

ti ja to klo 14-17 sekä la klo 10-13. 
Kirpputorilla on kassitarjous 6.10. 
saakka kaikkina aukiolopäivinä. 
Tarjouskassillinen vapaavalintaisia 
kirppistuotteita 3 e/kassi.
Varhaisnuorten kerhot: Poikien 
pelikerho nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 16-17.30. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: 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: Gospelmessu to 27.9. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 28.9. klo 20-24 Van-
hassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Ilon kautta -festivaali Oulussa 
28.-30.9.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 28.9. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Risto 
Mällisellä, Airistonkuja 1, yläaste 
englanninkielinen raamattuluokka 
ry:llä. Su 30.9. klo 12 Kokkokankaalla 
pyhäkoulu Hintsalalla, Voipolku 7, 
Santamäessä Luukkosella, Kiurunkuja 
4, Paiturissa Erja ja Pauli Junttilalla, 
Kokkokankaantie 41, Keskusta-Ollila 
Pulkkisella, Gajanuksentie 12. Su 30.9. 
klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 28.9. klo 
19 lauluseurat Liisa ja Timo Keräsellä, 
Metsäniku 13. La 29.9. klo 11 Salon-
pään ry:n myyjäiset ry:llä, iltaohjelma 
klo 18.30. Su 30.9. klo 12 pyhäkoulu 
Rytilä P., Saikkonen, Virpi, Hannila 
T., Vaarala, Mustajärvi. Su 30.9.klo 16 
seurat ry:llä.
Kastetut: Jimi Henrik Aleksi Korkia-
koski, Iina Linnea Haapalahti, Anni 
Iines Maria Mahosenaho, Elmer Onni 
Oliver Hakala, Tea Tuulia Jokilehto, 
Lauri Daniel Lelanz, Aki Alvari Pulk-
kinen, Jesse Viljami Koivukangas, Veera 
Vilhelmiina Haipus.
Vihitty: Hannu Paavali Mikkonen ja 
Merja Elina Kujala.
Kuollut: Tyyne Maria Koutuaniemi s. 
Mäkelä, 84 v. Elvi Kyllikki Mällinen s. 
Mehtomaa, 78 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Joh. 3.luku).
Tule ja Auta. Kirkon Ulkomaanavun 
ilta Paula Mäkelällä, Nikintie 22, 
Kello, ke 3.10. klo 18. KUA:n toi-
minnan esittelyä, hartaus, arvontaa, 
kahvitarjoilu.
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa to 4.10. klo 13-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Vanhusten kirkkopyhä su 7.10., Lions 
Club tarjoaa ilmaista kirkkokyytiä. 
Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon 
pe klo 9-11, p. 5472 636.
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. Huom! Pe 28.9. ei kerhoja 
Martinniemen srk-kodissa eikä Joke-
lan koululla. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista.
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17 alkaen viikolla 
40.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, raamis Martinniemen srk-
kodissa pe 28.9. klo 17, elokuvailta 
Martinniemen srk-kodissa pe 28.9. 
klo 18 ja Wirkkulassa ma 1.10.klo 18, 
gospelbändi Vakkurilassa keskiviik-
koisin klo 18-20. Rovastikunnallinen 
matkaprojekti käynnistyy tämän 
syksyn aikana. Matkalle lähdetään 
pääsiäisenä 2009. Kohde on vielä 
etsinnässä. Ilmoittautumiset Tarjalle 
tai Katrille. 
Kehitysvammaisten nuorten leiri 
(15-30 v.) Isoniemen leirikeskuksessa 
30.11.-2.12. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Minna Similä, p. 040 5898 362.
Kellonkartano: Tulossa Kellonkarta-
nossa kesällä 2008: rippikoulu, tiedus-
telut ja ennakkoilmoittautumiset Pepi 
Sihvonen, p. 050 575 1608.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: syys-
myyjäiset ry:llä la 29.9. klo 12, (ruo-
kailu klo 11 alkaen), seurat ry:llä su 
30.9. klo 17, Kauko Säkkinen, Juhani 
Kinnunen, lauluseurat Kaltakarilla, 
Ytinkari 9, ke 3.10. klo 18.30, Jokikylä: 
päiväkerho Jokikylän koululla to 27.9. 
ja to 4.10. klo 17.30-19, raamattuluok-
ka isoille ja pienille Alli ja Jukka Lah-
tisella pe 28.9. klo 17, ompeluseurat 
Siru ja Pekka Hintikalla pe 28.9. klo 
18.30, pyhäkoulut su 30.9. klo 12 Esko 
Taavitsaisella, Markku Rehulla, Pekka 
Hintikalla, Tero Vänskällä ja Jukka 
Vänttilällä, seurat srk-keskuksessa su 
30.9. klo 18, Pekka Kinnunen, Osmo 
Sarajärvi, Kello: syysmyyjäiset Elisa ja 
Pekka Takkulalla, Alamäki 4, la 29.9. klo 
13, makkaranpaistoa, lättykahvit ym., 
sisarpiirin Rokuan retki su 30.9. klo 
10, lähtö ry:ltä kimppakyydeillä, eväät 
ja uimapuvut mukaan, seurat Kellon 
srk-keskuksessa su 30.9. klo 13, Lauri 
Katila, Kalevi Teppola.
Kuollut: Hilda Katariina Halonen 
83 v., Arvi Eerikki Ollila 68 v., Reino 
Valtteri Myntti 66 v., Matti Juhani 
Mustakangas 58 v., Mika Veikko Ossian 
Bergman 34 v.
Kastettu: Jenna Annastiina Mikkola, 
Juliaana Eeva Alina Junes, Elina Mari 
Aurora Huotari, Stella Maaria Karanta, 
Oscar Ilmari Kujala, Eemeli Olli Juhani 
Murtoperä, Loviisa Inkeri Määttä, Leo 
Aleksi Hyyryläinen.

27.9.–4.10.2007 seurakuntaviikko
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Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

To 27.9. klo 14.30 
Saarenkartanon vir-
sihartaus.
To 27.9. klo 18.30 
kirkkokuoro. Uusia 
laulajia toivotaan mu-
kaan. Tervetuloa!
La 29.9. klo 9 seppeleenlasku Hailuo-
don sankarihaudoille Suomen Sotave-
teraaniliiton 50-vuotisjuhlapäivänä, 
evl. evp. Helge Wigren.
Su 30.9. klo 10 mikkelinpäivän ja 
perheen sunnuntain sanajumalan-
palvelus. Perhekirkon jälkeen kirk-
kokahvit ja mehut ja lapsille ongintaa. 
Ei pyhäkoulua erikseen. Tervetuloa 
kirkkoon!
Ti 2.10. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Eila Ranta-Suomelalla, Pölläntie 38.
Ke 3.10. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 3.10. klo 14 Saaren Sirkut.
To 4.10. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
To 4.10. klo 13 päiväpiiri Saarenkar-
tanossa.
To 4.10. klo 18.30 kirkkokuoro.
Kuollut: Pentti Einari Lang, 70 v.

Perhejumalanpalve-
lus kirkossa su 30.9. 
klo 10, liturgia Pit-
kälä, saarna Nevala, 
kanttorina Säkkinen, 
Seurakunnan Lap-
sikuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. 
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-ko-
dissa su 30.9. klo 18, Heinonen, kant-
torina Niemelä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 27.9. klo 
13 sekä Jokivarren vanhustentalolla 
ma 1.10. klo 13. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Lapsikuoron harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 27.9. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset Kellon srk-keskuksessa 
tänään to 27.9. klo 18.30. Kuorosta 
kiinnostunut, ota yhteyttä kuoron-
johtaja Hannu Niemelään, p. 040 5471 
660, e-mail: hannu.niemela_at_evl.fi. 
Eläkeläisten musiikkipiirin seuraava 
kokoontuminen srk-keskuksen moni-
toimisalissa to 4.10. klo 13. Srk-kes-
kuksen urkujen käyttöönottojuhla 
su 7.10. klo 17.
Haukiputaan seurakunta tarvitsee 
harmonin Wirkkulan kerho-/juhla-
tilaan. Jos sinulla on hyvä harmoni, 
jonka voisit lahjoittaa tai myydä, ota 
yhteys kanttori Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, e-mail: hannu.nieme-
la_at_evl.fi
Oulun hiippakunnan lähetyssemi-
naari Unohtuivatko tavoittamatto-
mat kansat Kellon srk-kodissa la 6.10. 
klo 9-16. Ilm. läh.siht. Ylimaulalle 
tänään to 27.9. mennessä, p. 040 5014 
764.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 1.10. klo 14.30.
Raamattupiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ke 3.10. klo 18.30 (1. 

Mikkelinpäivän per-
hejumalanpalvelus su 
30.9. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toim. Tuisku, kantt. 
Savolainen. Päiväker-
holaiset esiintyvät. 
Kirkkokahvit. Kolehti seurakuntien 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehit-
tämiseen. 
Suomen Sotaveteraaniliiton 50-juh-

lan merkeissä kunniakäynti ja seppe-
leenlasku sankarihaudoilla la 29.9. klo 
9, puhe Timo Liikanen.
Petrus Schroderuksen konsertti su 
30.9. klo 17 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Lippu 15 e. Lippuja saa 
ennakkoon, p. 050 4636 423 sekä tuntia 
ennen konserttia ovelta.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Miesten piiri to 27.9. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
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.
Ompeluilta kirpputori Ilonpisarassa 
ma 1.10. klo 15-20 keskustan srk-ta-
lon neuvotteluhuoneessa. Ota oma 
ompelukone ja ompelutarvikkeet 
mukaan, kirpputorilta saat ottaa illan 
aikana tarvitsemasi materiaalin. Voit 
tehdä itsellesi tai lahjoittaa tuotoksesi 
seurakunnan myyjäisiin.
Ystäväpalveluilta ti 2.10. klo 18 kir-
konkylän seurakuntakodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 3.10. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 4.10. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakeskukses-
sa. Vieraana fysioterapeutti puhumassa 
ikääntyneiden liikunnasta.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 3.10. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Naisten piiri to 4.10. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Sami Puolitaival.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo 9-n.15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705 /Minna Sorvala tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi.
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.
Vanhustenviikon juhla Ikääntymi-
nen 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.
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 
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.
Syksyn sururyhmä alkaa ke 17.10. klo 
17.30-19 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
10.10. mennessä Timo Liikanen, p. 
040 500 4196 tai Sirkku Määttä, p. 
040 779 0368.
Kirpputori Ilonpisara on avoinna 

M i k k e l i n p ä i v ä n 
perhemessu ja van-
hustenkirkkopyhä 
su 30.9. kirkossa klo 
10, Pauli Niemelä, 
Birgitta Kontio, Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, kirkkokuoro, johtaa Marja 
Ainali. Kolehti seurakuntien lapsityön, 
erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerho-
työn tukemiseen ja kehittämiseen, 
Lapsityön Keskus ry. Kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa. Kuljetuspyyn-
nöt kirkkoherranvirastoon pe 28.9. klo 
15 mennessä, p.040 584 4406. Lähtö 
klo 9.45 Jäälin ostoskeskuksesta ja 
muualta sopimuksen mukaan, paluu 
kirkkokahvin päätyttyä.
Poikakuoron harjoitus to 27.9. klo 
17-18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitus to 27.9. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa.
Raamattupiiri to 27.9. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, Ulla Junttila.
Herännäisseurat to 27.9. klo 18.30 
Anne-Maaria ja Tarmo Ahosella, 
Reposeläntie 79 (n. 800 m Kuusamon 
tiestä), Reino Tolonen, Saija Kronqvist, 
Juhani Laurila, Jouni Riipinen.
Syysillan väreissä, musiikkia viululle ja 
sellolle pe 28.9. klo 19 Vanhan koulun 
Montin-salissa, Viola Räisänen, viulu 
ja Heini Laankoski, sello. Ohjelmassa 
Bachia ja Paganinia sekä unkarilaisia 
ja suomalaisia kansansävelmiä. Vapaa 
pääsy, ohjelma 4 e.
Seppeleenlasku la 29.9. klo 9 sanka-

Tähdet: Kuorohar-
joitukset to 27.9. klo 
16-17 srk-talolla.
Seppeltenlasku san-
karihaudoille la 29.9. 
klo 9 sotaveteraanilii-
ton 50-vuotisjuhlan kunniaksi.
Mikkelinpäivän perhekirkko su 
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matkat. Omat eväät. Nuoret vuok-
raavat yhdessä kanootit ja jokainen 
lunastaa halutessaan itse kalastusluvat. 
Tiedustelut Make, p. 044 752 1223 tai 
sähköposti. Su 28.9. Kirkkopalvelussa 
Vadelmat. Ti 2.10. Kaikki partiopojat 
yli 10 v osallistuvat kämppätalkoisiin 
partiokämpällä klo 18-21. Ladomme 
kiviä kämpän seinän viereen yms. 
Säänmukainen työvaatetus ja jalkineet 
sekä työkäsineet, juotavaa. Eväät talon 
puolesta. Paikalle tullaan vartioittain 
vj:n johdolla. Vj ilmoittaa Makelle osal-
listujamäärän tekstiviestillä 1.10. men-
nessä. Kaikki mukaan! Pe 5.10. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-17. 
Hallitus 2. partiotoimistossa klo 18-20. 
Vastaa supe-osasto. Su 7.10. kirkkopal-
velussa Kotkat. Ti 9.10. Erätyttöjen, 
-poikien ja vaeltajien kämppätalkoot 
partiokämpällä klo 18-21. Säänmu-
kainen työvaatetus ja -jalkineet sekä 
työkäsineet. Eväät talon puolesta. 
Ilmoittaudu Makelle tekstiviestillä  
8.10. mennessä.  Kaikki mukaan! Ke 
10.10. vj-koulu uusille vj-oppilaille 
Kotikololla klo 18-20. Kutsut tulossa. 
Partioasu ja muistiinpanovälineet. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan. 
Partiotoimisto, p. 562 1223. Make, p. 
044 752 1223, sähköposti markku.kor-
honen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 28.9. klo 18.30 
kodinseurat Pirjo ja Kai Ylimäellä, 
Pirkko ja Jukka Pietiläisen kodinseurat 
peruttu. La 29.9. klo 18.30 nuortenilta 
Maija ja Martti Yrjänällä. Su 30.9. klo 
11.30 pyhäkoulut. Ti 2.10. klo 18.30 
rippikouluun menevien ja heidän 
vanhempain keskusteluilta Limingan 
ry:llä. Ke 3.10. klo 19 tiedotus-ja tu-
tustumisilta uusille Limingan siionin 
asukkaille ry:llä.
Kastettu: Benjam Milo Kristian 
Karvonen, Olivia Amanda Helmiina 
Lepistö, Lassi Antton Pirinen, Leevi 
Olavi Akmeeli Raasakka ja Taika 
Tuulia Tervo.
Kuollut: Hilja Kaarina Sarvela e. Pel-
toniemi 91 v 6 kk 13 pv.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
 

Lumijoki

30.9. klo 10 kirkossa. Aino Pieskä ja 
Mika Kotkaranta. Virret: 496, 720:1-2, 
720:3, lasten virsi 109, 498, 494. Kolehti 
seurakuntien lapsityöhön, erityisesti 
pyhäkoulu-ja päiväkerhotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Suomen Ev.lut. 
Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n 
kautta. Jumalanpalveluksessa päivä-
kerholaiset laulavat, pyhäkoulunopet-
tajat avustavat saarnassa.
Niittypirtinkerho ma 1.10. klo 13 
palvelutalolla. Mukana diakonissa 
Sinikka.
Seurakuntakerho ke 3.10. klo 12 seu-
rakuntatalolla kaikille eläkeläisille. Vie-
raana kuntakoordinaattori vs. Maarit 
Lampela Oulun muistiluotsista.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 3.10. 
klo 18-20 srk-talolla.
Hartaudet to 4.10. klo 13.15 vuo-
deosastolla ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Ikäihmisten juhla vanhustenviikolla 
ke 10.10. klo 11-14 seurakuntatalolla. 
Kyytiä tarvitsevat ilmoittavat. viimeis-
tään 8.10. klo 10 mennessä, p. 044 
7521 226. Taksiasema ja Kylmänen 
sponsoroi kyydit.
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.
Tulossa: Kutsumme Sururyhmään vii-
meisen vuoden aikana läheisensä me-
nettäneitä. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa 
joka toinen viikko alkaen 8.10. klo 17 
diakoniatoimistossa. Tiedustelut ja ilm. 
5.10. mennessä diakoniatoimistoon, p. 
562 1226/diakonissat Sinikka Ilmonen 
ja Maisa Hautamäki. Seurakuntaretki 
Kaustisen kansanlääkintäkeskukseen 
6.-7.11. Mahdollisuus omakustan-
nushoitoihin molempina päivinä 
etukäteen tilattuna ilmoittautumisen 
yhteydessä. Hoitovaihtoehtoja ilm. 
yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset 
3.10. mennessä. Hinta noin 80 euroa, 
sis. matkan, ruokailut, yhteistä ohjel-
maa. Täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Matkanjohtajana Sinikka 
Ilmonen, p. 044 7521 226. Lähtö klo 
8.30 Sarlotan nurkalta.
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 27.9. klo 
18-20 Nuortenkololla. Nuortenilta 
pe 28.9. klo 18-20 Vanamossa. Lähe-
tysvintin nuoret ti 2.10. klo 17-18.30 
Lähetysvintillä. Nuortenilta to 4.10. klo 
18-20 Nuortenkololla. Haluatko lähteä 
Oulugospeliin? Tai Maata Näkyvissä 
–festareille Turkuun? Lisätietoja Kat-
rilta tai Marialta. Nuorisotyönohjaajat 
Maria Matilainen, p. 044 7521 225 
maria.matilainen@evl.fi ja Katri Har-
ju, p. 044 2919 420 katri.harju@evl.fi. 
Nuorisotyön mese: nuorisotoimisto@
hotmail.com.
Perhekerhot: ti 2.10. Kotikololla klo 
9.30-11. Ke 3.10. Tupoksen Vana-
mossa.
Päiväkerhotyö: Vanhempainillat: 
Tupoksen Vanamossa ke 3.10. klo 18, 
seurakuntatalolla Koti-Pietilän, Koti-
kolon ja Alatemmeksen vanhemmille  
to 4.10. klo 18.
Partio: To 27.9. partiotoimintaa Tu-
poksen Vanamossa. Vasalauma 7-9 v 
tytöt ja pojat klo 15-16.30. Hirvet ja 
Piisamit 10-14 v pojat klo 16.30-18.  
Variksenmarjat 10-14 v tytöt klo 18-
19.30. Pe 28.9. Make ei päivystä leirin 
vuoksi. Pe-su 28.-30.9. Rover-07 leiri 
kaikille 13 v/2007 ja sitä vanhemmille 
nuorille Hossassa. Hinta 35 e, sisältää 

To 27.9. klo 10 sisarus-
kerho Lukkarinkan-
kaalla. Klo 10-11.30 
perhekerho srk-talol-
la. Klo 14 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 14 hartaus Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Pe 28.9. klo 18-19.30 varhaisnuor-
tenilta ja klo 19.30 nuortenilta Kor-
suhovilla.
La 29.9. Sotaveteraaniliiton juhlavuo-
den kunniaksi suoritetaan seppeleen-
lasku kaikilla Suomen sankarihau-
doilla  klo 9.
Su 30.9. klo 10 perhemessu kirkossa, 
Timo Juntunen, messussa toimi-
tetaan kahden pienokaisen kaste. 
Kolehti Suomen Ev.-lut. seurakuntien 
Lapsityölle, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön  tukemiseen ja kehit-
tämiseen. Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja mehut srk-talolla. Kutsumme 
erityisesti vanhuksia viettämään 
yhteistä mikkelinpäivän juhlahet-
keä lasten ja heidän vanhempiensa 
kanssa. Ohjelmassa lauluesityksiä, 
lasten enkelinäyttely ja yhteislaulua. Jos 
tarvitset kyytiä, ota yhteys Marjoon, p. 
045 638 1973.  
Ma 1.10. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 lähetys-
johtokunnan kokous virastossa, 
pohditaan syksyn toimintaa.
Ti 2.10. klo 10-11 3 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2. ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 3.10. klo 10-12 5 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla.  Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä.  Klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla. Klo 18 
siioninvirsiseurat Elsa Koivulalla, 
puhujina mm. Jouni Riipinen ja muita 
puhujia.
To 4.10. klo 10 sisaruskerho Lukkarin-
kankaalla. Klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 raamat-
tupiiri Ylilaurilla, os. Karintie 35. 
Tervetuloa mukaan entiset ja uudet 

raamattupiiriläiset!
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: Lounas kirkon kaunista-
misrahaston hyväksi su 7.10. klo 
11-13. Lounaalla tarjotaan palapaisti, 
perunat, lanttulaatikko, tuoresalaatti, 
ruokajuomat ja leipä. Jälkiruokana 
pullakahvit tai -mehut. Elintarvik-
keita otetaan lahjoituksina vastaan, 
soita virastoon, p. 387 172. Lounaan 
valmistavat ja tarjoilevat seurakunnan 
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.

Tulossa: Nuortenleiri yläaste-ikäisille 
ja siitä vanhemmille 5.-7.10. Meri-
järven Pahkasalon vanhan koulun 
maisemissa. Alkaa pe klo 19 ja loppuu 
su klo 12 ruokailuun. Kaikenlaista 
ohjelmaa: lököttelyä, raamiksia, pelejä, 
musiikkia, hyvää ruokaa..Ilmoittau-
tuminen 2.10. mennessä Lumijoen 
kirkkoherranvirastoon, p. 387 172 ja 
Merijärven kirkkoherranvirastoon, p. 
477 119. Hinta 10 euroa.
Rauhanyhdistys: Pe 28.9. klo 19 raa-
mattuluokka Vainikaisella.Su 30.9. 
klo 12 pyhäkoulu I K&T Vanhala II 
S&K Hirvasniemi III E&K Karjula. 
Su 30.9. klo 16 hartaus Lumilyhdyssä 
Aatos Mehtälä klo 18 seurat ry:llä Aatos 
Mehtälä ja Risto Laurila.Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 2.10. II ke 3.10. 
III to 4.10.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
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: Väinö Valentin Oksa.

Muhos
Su 30.9. klo 12 (huom! 
aika) perhekirkko 
kirkossa, lit. ja saar-
na Kyllönen, kanttori 
Kajava. Kolehti seu-
rakuntien lapsityön, 
erityisesti pyhäkou-
lu- ja päiväkerhotyön tukemiseen 
ja kehittämiseen, Suomen lapsityön 
keskus ry. Kirkkokahvit ja –mehut 
srk-talossa. 
Pe 28.9. kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto suljettu.
Ma 1.10. klo 13 virsilaulutuokio Päi-
väkeskuksessa, Kajava.
Ti 2.10. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Pekkala. Klo 
14 hartaus Sinisiivessä, Kyllönen. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 3.10. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, diakoniopiskelija Tuija 
Leinonen kertoo harjoittelustaan 
Rotterdamin merimieskirkolla. Klo 
14 hartaus Toivola-kodissa, Kyllönen.  
Klo17.45 rukouspiiri srk-talon kappe-
lihuoneessa, Marja Leena Savolainen. 
To 4.10. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Klo 19 lähetysilta Maija ja Urpo 

o ulun Karjasillan seurakunnan diakonia-
työntekijä Heidi Karvonen on valittu 
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) vuoden 

2007 yhteyshenkilöksi. Perusteluina palkitse-
miselle todettiin pitkäjänteinen työ kansainvä-
lisen diakonian esillä pitämiseksi omassa seura-
kunnassa ja Kirkon Ulkomaanavun ja paikalli-
sen toimintaryhmän aseman kehittäminen Ou-
lun seurakuntayhtymässä. 

Vuoden yhteyshenkilö julkistettiin Kirkon Ul-
komaanavun 60-vuotisjuhlassa viime sunnuntaina 
Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun Kirkon Ulkomaanapu 
on valinnut vuoden yhteyshenkilön. 

Heidi Karvonen on toiminut yhteyshenkilönä 
Oulussa noin kymmenen vuoden ajan. Hän on 
ollut myös perustamassa jo useamman vuoden 
toiminutta Kirkon Ulkomaanavun Oulun toi-
mintaryhmää. 

– Toimintaryhmään kuuluvat kaikki Oulun 
seurakuntien yhteyshenkilöt. Tavoitteenamme 
on yhdistetyin voimavaroin saada aikaan yksi 
isompi tapahtuma vuodessa, ja jokainen Oulun 
neljästä seurakunnasta pääsee vuorollaan isän-
nöimään tapahtumaa. Seuraava yhteistapahtuma 
järjestetään ensi lauantaina Nuoriso- ja kulttuu-
rikeskus Nukussa, Karvonen kertoo. 

Oman elinpiirin ulkopuolelle suuntautuva dia-
konia on välillä kritiikin kohteena; koetaan, että 
autettavia olisi paljon lähempänäkin. Karvonen 
myöntää, että on haasteellista saada kansain-
välinen diakonia esiin seurakunnassa kaikkien 

oululainen heidi 
karvonen palkittiin

muiden diakonian haasteiden joukossa. 
– Kansainvälinen diakonia on osa nykypäivän 

diakoniaa. Lähimmäisiä on sekä täällä lähellä että 
kaukana. Mielestäni se ei ole pois kotimaalta, 
jos kaukana olevia ihmisiä autetaan. Jokainen 
ihminen on yhtä arvokas, hän perustelee. 

Karvonen ei itse ole tehnyt varsinaista lähetys-
työtä, mutta hän vieraili Suomen lähetysseuran 
musiikkiryhmä Amanin mukana Tansaniassa 
vuonna 2000 kuukauden verran. – Kansain-
välinen toiminta on aina kiinnostanut minua, 
palkinnostaan yhä hämmentynyt diakoniatyön-
tekijä kertoo. 

Paikallisen toimintapäivän jälkeen seuraava 
tähtäin Karvosella ja oululaisten toimintaryh-
mällä on tammikuussa järjestettäville valta-
kunnallisille lähetyssihteerien ja Kirkon Ulko-
maanavun yhteyshenkilöiden koulutuspäiville 
osallistuminen ja ensi kesän valtakunnallisille 
lähetysjuhlille osallistuminen. 

– Lähetystyön ja diakonian rajaa pitäisi mie-
lestäni hämärtää, sillä me olemme rinnakkain 
toimijoita. Sama kristillinen arvomaailma ja 
lähimmäisenrakkaus on molempien lähtö-
kohtana.

ElSi huttunEn

Kirkon Ulkomaanavun Oulun tapahtumapäivä 
lauantaina 29.9. kello 10–13 Nuoriso- ja kulttuu-
rikeskus Nukulla (Hallituskatu 7).
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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
Ke 3.10.Siikalatvan seurakunnan ( 
Rantsila jo mukana) pappien, kant-
torien ja seurakuntamestareiden 
koulutuspäivä Rantsilassa seurakun-
takodilla alkaen klo 9.

kestilä
To 27.9. klo 11 - 13 
perhekerho ja klo 
15.30 - 17 sudarikerho 
kerhokodissa.
Pe 28.9. klo 13 ehtool-
lishartaus Pihlajistos-
sa, Arkkila.
La 29.9. valtakunnalliseen Sotaveteraa-
niliiton 50-vuotisjuhlapäivän viettoon 
liittyen kunniakäynti sankarihau-
doilla klo 9, ohjelmassa seppeleenlas-
ku, puhe, mieskuoro ja virsi. Klo 12 
lähtö kirkon parkkialueelta Kestilän 
ja Pyhännän 10-vuotiaitten retkelle 
Ouluun Tietomaahan ja tuomiokirk-
koon, hinta 4 e, lisätietoja Katariina 
Rautio, p. 0207 109 877. 
Su 30.9. klo 10 mikkelinpäivän messu 
kirkossa, Isomaa ja Kinnunen. Kolehti 
Seurakuntien Lapsityön keskukselle 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehit-
tämiseen.
Ke 3.10. klo 10 - 12 päiväkerhon 1. 
ryhmä, klo 12.30 - 14.30 päiväkerhon 
2. ryhmä ja klo 15.30 - 17 puuhakerho 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
To 4.10. klo 15.30 - 17 sudarikerho 

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
27.9. klo 11, Päivi ja 
Tuomo.
Ha r t a u s t i l a i s u u s  
Teppolassa to 27.9. klo 
11.30, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla 27.9. klo 13, Minna Salmi.
Perhemessu kirkossa su 30.9. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttori Taru 
Pisto Kolehti Seurakuntien lapsityön, 
erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerho-
työn tukemiseen ja kehittämiseen. 
Suomen Ev.-lut. seurakuntien Lapsi-
työn Keskus ry
Perheiden Tasaus-tapahtuma Su 
30.9.perhemessun jälkeen (n. klo 
11) seurakuntatalolla. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Ilta Ikäihmisille Oulunsalotalo 1.10. 
klo 17.30 kahvi, klo 18 ohjelma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
3.10. klo 13.30, Minna Salmi.
Lähetysilta ke 3.10. klo 18, toimitalon 
neuvotteluhuoneessa (Vattukuja 2, 
2 krs.)
Vanhemman väen virsilauluhetki 
kirkossa klo 13, hartaus Vesa Äärelä.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo n. 9-15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705/ Minna Sorvala tai 
minna.sorvala@evl.fi
Messu kirkossa su 7.10. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttori Taru 
Pisto. Vanhemman väen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. Kolehti Oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirk-
kohallitus. 
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Lisätietoja Kirsiltä, p. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelaamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, alkeis-
ryhmä to klo 17-18 Repussa. Ohjaajana 
Kirsi. Sähkökitara torstaisin klo 16-17 
Repussa syyskauden ajan. Ohjaajana 
Anttisakari. Bändikerho maanantaisin, 
klo 15-17 Repussa, Ohjaajana Eki. 
Kurssi on ilmainen, ota oma kitara 
mukaan, jos pystyt. Lisätietoja Kirsiltä, 
p. 040 772 0373.
Isoskoulutusleiri peruskurssi rippi-
leirejä varten 28.-30.9. umpimähkässä. 
Ilmoittautuminen kurssille 20.9. 
mennessä, p. 040 772 0373. Leirikirje 
lähetetään kaikille ilmoittautuneille, 
siis niillekin, jotka ilmoittautuivat 
koulutukseen nuorisotyön avaustilai-
suudessa. Kurssi on ilmainen.
Tarvisitko vierellä kulkijaa tai kuun-
telijaa? Askarruttavatko hengelliset 
asiat? Ota yhteyttä, niin sovitaan aika 
ja poristaan luottamuksellisesti siitä 
mistä haluat puhua. Voidaan rukoil-
lakin yhdessä. Sinua siunaten: Kirsi, 
p. 040 772 0373.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Pyhäkoulut 
lokakuussa: 7.10. normaalisti Minttu-
kujalla, srk-talolla ja Salonpäässä su klo 
12. Hox! 21.10.  Vain yhteispyhäkoulu 
srk-talolla kaikille!
Mikkelinpäivän perhekirkko 30.9. 
klo 10. Ja sen jälkeen perhetapahtuma 
srk-talolla.  Perhekirkkosunnuntaisin 
ei ole pyhäkouluja.
Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30-14.
Perhekerho Minttukuja kolmessa 
keskiviikkoisin klo 9-10.30.
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa  keskiviikkoisin  klo 9-10.30.
Huom! Tiistain perhekerho ja per-
hepäivähoitajien parkkipaikka toi-
mivat Repussa 31.10 saakka, koska 
seurakuntatalon ympäristön remontin 
vuoksi kulku seurakuntatalolle arkisin 
on erittäin vaikeaa. Sunnuntaisin 
toimiva pyhäkoulu pysyy remontista 
huolimatta seurakuntatalolla.
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. 
seurat ry Pentti Hintsala, Pentti 
Kinnunen.
Kirkonkylän ry: Ke 26.9. klo 13 
varttuneiden kerho ry. Su 30.9. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II; Kylänpuoli ja Keskikylä; ry,  Kar-
huoja: Erkki Alasaarela, klo 17 seurat 
ry, Jorma Vuorma, Markku Seppänen. 
Ti 2.10. klo 19 lauluseuraoja kodeissa: 
Karhuoja; Lampinen Väinö Rantatie 
71. Keskikylä; Antti Korkiakoski, 
Visakoivukuja 16. To 4.10. klo 18.30 
sisarpiiri ry, Pellava-siemenestä kan-
kaaksi, Esteri Kopperoinen.
Kastettu: Joona Jeremia Meriruoko, 
Aatu Elmeri Holappa, Jasper Olavi 
Kehänen, Aksel Kim Mattias Kurkela, 
Sara Helmi Susanne Hintsala.
Vihitty: Joonas Jaakko Matias Sarajärvi 
ja Miina Sofia Leino.

Aittakummulla, Päivärinteentie 69, 
Heikkinen. 
Su 7.10. klo 10 messuun järjestetään 
kirkkokyyditys. Ilmoittautuminen 
to 4.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 533 1284. 
Tulossa: Naiset toivon lähteellä – nais-
tenpäivä Koortilassa la 20.10. klo 11 
alkaen. Marja Kotilainen, Sansa, tuo 
tuoreet terveiset Eritreasta! Arvontaa, 
kirjapöytä, yhteislauluja, musiikkia, 
ruoka (3 e), kahvi. Tuotto käytetään Sa-
nansaattajien naistyön tukemiseen.
Kuorot: ke 3.10. klo 10.30 päiväkuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-ta-
lossa. To 4.10. 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-
ren rukoushuoneella. Mikkelinpäivän 
perhekirkko su 30.9. klo 12.
Varhaisnuoret: kerhot syksy 2007 
- kevät 2008 yhteistyössä kunnan 
nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen 
kanssa seuraavasti: maanantaisin 
klo 16.30-17.30 liikuntakerho 1-2 lk 
kirkonkylän ala-aste, klo 18-19.15 
toimintakerho (4H)1-6 lk Kylmä-
länkylän koulu; tiistaisin klo 16-17 
liikuntakerho 4-6 lk kirkonkylän ala-
aste, klo 16-17 liikuntakerho (4H)1-6 
lk Mäntyrannan koulun sali, klo 17-18 
luovan ilmaisun kerho 3-6 lk nuokka-
ri, klo 17-18 pienoismallikerho 3-6 lk 
seukkari, klo 17-18.30 toimintakerho 
1-4 lk seukkari, klo 18-19 toiminta-
kerho 3-6 lk Laitasaaren koulu, klo 
18.30-19.30 Hip Hop -tanssikerho 
7-9 lk lukion sali; keskiviikkoisin 
klo 12.30-14.30 toimintakerho 1-2 
lk Kylmälänkylän kappeli, klo 16.30-
17.30 tanssikerho 7-9 lk lukion sali, 
klo 17-18 toiminnallinen heppakerho 
(4H) 3-6 lk tytöt Hyrkin koulu, klo 17-
18.30 kokkikerho 3-6 lk kirkonkylän 
ala-aste; torstaisin klo 16-17 tanssi-
kerho 4-6 lk lukion sali, klo 17-18 
tanssikerho 1-3 lk lukion sali, klo 17-
18 voimistelukerho 1-6 lk Honkalan 
koulu, klo 17-18 tanssillinen jumppa 
3-6 lk Päivärinteen srk-sali, klo 17-18 
toimintakerho 3-6 lk seukkari, klo 
18-19 toimintakerho 1-3 lk Huovilan 
koulu, klo 19-20 toimintakerho 4-6 
lk Huovilan koulu. Kerhoista, joissa 
järjestäjänä 4H, yhteydenotot Kaisa 
Herranen, p. 0400 945207, muista 
kerhoista Tuula Väänänen, p. 040 
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POTKUPELI, potkit pitkään!

Potkupeli potkupyörä
Kotimainen tuote, jossa 3-v. takuu. 
Myös Pilot rollaattorikävelypyörät.
Yhteystiedot: T:mi Kari Mäkinen
Sivupellontie 14, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 456 1256, 0500 567 104
www.potkupyora.com

524 6534 tai Sanna Sauvola, p. 044 
497 0404. 
Nuoret: kerhonohjaaja- ja isoskou-
lutuksen ensiapukoulutus srk-talossa 
la 29.9. klo 9-17, kouluttajana SPR. 
Yökahvila Valopilikku la 29.9. klo 
19.30-23.30 Nuokkarilla. Nuortenillat 
ke 3.10. klo 17-18.30 Päivärinteellä 
srk:n kerhotilassa ja to 4.10. klo 18-
19.30 srk-talon alakerrassa nuorten 
tiloissa. Koulupastoripäivystys to 
4.10. klo 10.40-12.15 yläasteella 
ja lukiolla. Gospel-lauluryhmään 
otetaan laulamisesta kiinnostuneita 
sekä säestystaitoisia nuoria mukaan. 
Kokoontuminen sunnuntaisin klo 
18-20 srk-talossa. Tiedustelut, p. 050 
499 8802/Elisa Happonen. Myös uutta 
kansainvälisyysryhmää aloitellaan. Jos 
olet 15-17-vuotias muhoslainen nuori 
ja kiinnostunut suunnittelemaan ja 
toteuttamaan ryhmätapaamista jon-
kun muun EU-maan nuorisoryhmän 
kanssa, ota yhteyttä Raineriin, p. 040 
585 1057 tai kunnan nuorisotyönteki-
jään Sannaan, p. 044 497 0404 syyskuun 
loppuun mennessä. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 2.10. klo 12, Pekkala.
Rauhanyhdistys: pe 28.9. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: kk M. Toljamo, 
Kangasrinne 3, Suokylä J. Vääräniemi, 
Lehtoseläntie, Korivaara L-K. Kallunki, 
Rantatie 5, Pälli P. Hyry, Pällintie. La 
29.9. klo 19 raamattuluokka ja iltakylä 
7-8 lk Niskasella. Klo 19 nuortenilta 
Laitasaaren ry:llä. Su 30.9. klo 12 py-
häkoulu: jumalanpalvelus kirkossa. Ma 
1.10. klo 18 päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren ry: la 29.9. klo 11-12.30 
päiväkerho. Klo 19 isojen raamattu-
luokka ja iltakylä Timo Niskasella, 
Louhikkotie. Klo 19 nuortenilta ry:
llä. Su 30.9. klo 12 pyhäkoulut T. 
Parviaisella ja S. Parviaisella. Klo 17 
seurat ry:llä.
Kuollut: Mirja Helena Pihlajaniemi 
41 v.
Kastettu: Tuomas Johan Mikael 
Aspegren.

Lapsityön ja päivähoi-
don syyskauden ava-
jaisperhekirkko, eh-
toollisjumalanpalvelus 
seurakuntakodissa su 
30.9. klo 12, Kyllönen, 
Kukkurainen, Piirainen, lapsikuoro. 
Mikkelinpäivä. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Ehtoollisjumalanpalvelus Puhoksen 
koululla su 30.9. klo 19, Kukkurainen, 
Piirainen.
Lähetystyö: Talkooilta Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa ma 1.10. 
klo 18. 
Kirpputorin suunnittelupalaveri 
talkootuvassa ti 2.10. klo 18. Tulkaapa 
suunnittelemaan syksyn kirpputori-
päiviä. Kirpputori talkootuvassa ke 
3.10. klo 10-13.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 
1.10. klo 11, retkiasiaa.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 2.10. klo 10-12.
Kuorot: to 27.9. klo 17 lapsikuoro, klo 
18 kirkkokuoro ja klo 18.45 Sarakylän 
kuoro. Ke 3.10. klo 13 eläkeläisten 
musiikkipiiri ja klo 18 Vox Margarita.  
To 4.10. klo 17 lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro.
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-
päivystys MeseRönö keskiviikkoisin 
klo 16-18. Lisää osoite meserono@
hotmail.com omaan meseesi. Rönö 
pe 28.9. klo 18-22. Gospel-ryhmän 
harjoitukset seurakuntakodissa ti 2.10. 
klo 16. Jos olet kiinnostunut, ota yhteys 
Markoon, p. 040 752 4387.
Rippikoulu: Rippikoulujen ryhmä-
jaot löytyvät Rimmin ruokalan aulan 
ilmoitustaululta. Jos olet rippikoulu-
lainen ja nimeäsi ei sieltä löydy, ota 
yhteyttä Markoon tai Tiinaan.
Varhaisnuoret: NappulaRönö 0-2 -
luokkalaisille torstaisin klo 12.30-15,  
Iltakahvila Rönön tiloissa. 
Varhaisnuorten kerhot syksyllä 2007. 
Kerhot alkavat viikolla 39. Seuraa 
ilmoittelua kerhoista myös seurakun-
nan nettisivuilta ja ilmoitustauluilta, 
sekä kauppojen ilmoitustauluilta. Ma 
16-17.30 Liikuntakerho 1.-4. -luok-
kalaisille tytöille ja pojille Rimmin 
liikuntasalissa. Ti 16.30-18. Askarte-
lukerho 1.-4. -luokkalaisille tytöille ja 
pojille Rönössä. Ti 16-17. Monitoimi-
kerho tytöille ja pojille Hirvaskosken 
koululla. Ke 16-17.30 Liikuntakerho 
3.-6. -luokkalaisille tytöille ja pojille 
Lakarin koululla Ke 16.30-18. Mo-
nitoimikerho 0.-3. -luokkalaisille 
tytöille ja pojille Rönössä. To 17-18.30 
Monitoimikerho 0.-4.- luokkalaisille  
tytöille ja pojille Ervastin koululla. To 
17-18.30 Kokkikerho 4.-6. -luokkalai-
sille tytöille ja pojille Seurakuntatalon 
kirppiksellä. Kokkikerhoon otetaan 
10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset ke 26.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p.8823 100.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 2.10. 
ja to to 4.10. klo 10-13
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
2.10. klo 16.30-18.
Vanhempainilta seurakuntakodin 
ja Suojalinnan päiväkerholaisten 
vanhemmille seurakuntakodissa to 
4.10. klo 17.30.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
RY:llä su 30.9. klo 17,Sarakylässä raa-
mattuluokka Iivari Jurmulla pe 28.9. 
klo 19 ja lauluseurat Pasi Kummalalla 
su 30.9. klo 19.
Avioliittoon vihitty:  Tapio Paavali 
Iinatti ja Sari Anneli Kemppainen.
Kastettu: Jaakko Hermanni Haapakos-
ki, Juha Lauri Valtteri Salmela ja Roope 
Paavo Joonatan Laakkonen.
Haudattu: Iida Sofia Leinonen  93 v, 
Pentti Johannes Suorsa 64 v,  Eino Olavi 
Körkkö 61 v, Ritva Annikki Kosamo 67 
v ja Pentti Kalevi Nyman 70 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

La 29.9. klo 9 kunnia-
käynti sankarihau-
doilla Suomen sotave-
teraaniliiton juhlavuo-
den kunniaksi.

Su 30.9. mikkelinpäivä, klo 10 per-
hekirkko, Olavi Palovaara ja Veli-
Pekka Tuomela. Kolehti seurakuntien 
lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehit-
tämiseen. Seurakuntasalin ikkunassa 
enkelinäyttely (kerholaisten piir-
tämiä enkeleitä). Enkelit nähtävissä 
ulkopäin. 
Ma 1.10. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 2.10. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Ke 3.10. alkaen klo 9 Siikalatvan ja 
Rantsilan seurakuntien pappien, 
kanttorien ja seurakuntamestarien 
yhteinen palaveri Rantsilan seura-
kuntatalolla.  
To 4.10. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Su 7.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Hannu Lauriala ja Arja 
Leinonen.
Kuorot: Ke 3.10. klo15 lapsikuoro Stel-
lat seurakuntatalolla. To 4.10. klo 14 
veteraanikuoro ja klo 19 kirkkokuoro 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla. Pe 
5.10. Hovin Stellat Hovin koululla.
Lasten ja nuorten kerhot:  Ti klo 
10-11.30 Hovin Nuppukerho Hovin 
koululla ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret Mankilan koululla. Ke 
klo 10-12 Nuppukerho 5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14-15.30 Hovin 
varhaisnuorten kerho Hovin koululla 
sekä klo 16-18 Tyttökerho Nuppu-
lassa. To klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
-vuotiaille Nuppulassa ja klo 13-15 
sipolalaisille tarkoitettu varhais-
nuorten kerho seurakuntatalolla. En-
nakkoilmoittautumiset sipolalaisille 
tarkoitettuun kerhoon, p. 044 518 1141 
(Tanja Helenius), jos ilmoittautumisia 
ei tule, kerhoa ei ole. Isoset: koulutus 
Nuppulassa la 29.9. klo 11-14.30.
Tulossa: Su 14.10. maa- ja kotitalo-
usnaisten sekä maataloustuottajien 
kirkkopyhä, sadon kiitosjuhla, klo 10 
messu kirkossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähetystilaisuus seurakuntata-
lolla, mukana lähetti Annikki Juujärvi. 
Lähetyskahvit ja -arpoja.
Rauhanyhdistys: Pe 28.9. klo 19 
kodin ja koulun ilta, alustajana Jouni 
Hintikka. Su 10.9. klo 18.30 seurat 
ry:llä, Pekka Hintikka. Pe 5.10. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä.
Huom. 70-75 -vuotiaiden syntymä-
päiväjuhlien valokuvat noudettavissa 
virastosta 1.10. alkavalla viikolla. 
Kastettu: Waltteri Vilho Kristian 
Similä.
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Kirkkokahvit metsäkirkon päätyttyä. 
Kaikkien metsästysseurojen jäsenet 
ja seurakuntalaiset tervetulleita. 
Rippikoululaiset osallistuvat. Koko 
seurakunnan nuorten yhteinen reissu 
Maata Näkyvissä-festareille Turkuun 
16.-18.11. Matkan hinta 65 euroa si-
sältää matkat, majoituksen, ruokailut 
ja konserttiliput. Sitovat ilmoittau-
tumiset 12.10. mennessä Sakarille 
(Siikajoki) 050 516 1537 tai Tuijalle 
(Vihanti) 040 561 6532.
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.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
10-14. P. 010 4250 299 tai vs. toimis-
tosihteeri 044 029 1074. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
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. 
Rauhanyhdistys: To 27.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 28.9. klo 19.30 
raamattuluokka Ari Kälkäisellä.  Su 
30.9. klo 12 pyhäkoulut Kari Haika-
ralla ja Janne Käkelällä sekä klo 18 
lähetysseurat kirkossa.  To 4.10. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.

Ke 3.10. klo 16.30-18 varhaisn. kerho 
0-6 lk. Tavastkengän koululla ja klo 
17.30 partio srk-talon kh:ssa. To 4.10. 
klo 11-13 perhekerho kh ja kuorot: 
veteraanikuoro klo 12, lapsikuoro klo 
17 ja kirkkokuoro klo 18 srk-talossa.
Tulossa: Naistenretki Valamon luos-
tariin 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: La 29.9. klo 19 
seurat ja lauluilta ry:llä. Ti 2.10. klo17 
päiväkerho kirkossa ja hautausmaalla. 
Ke 3.10. klo 18.30 lauluseurat Eija ja 
Arttu Kamulalla.  
Kuollut: Irja Tuulikki Tervola Tavas-
tkengältä, Nestorissa 85 v.
Vihitty: Teppo Allan Väntänen ja Päivi 
Johanna Kiiskinen.

lähetysmyyjäistalkoot srk-talolla.
Su 30.9. klo 10 perhekirkko, Arkkila, 
Kyöstilä, conbrio. Kirkkokahvit lähe-
tyksen hyväksi, Kymppisynttärit ja 
lähetysmyyjäiset jumalanpalveluksen 
jälkeen.
Ti 2.10. klo 13 ystävyysseura vanhus-
ten talolla.
Ke 3.10. klo 9.15 ja 9.45 pyhäkoulut 
päiväkodilla ja eskarissa, klo 12 srk-
kerho srk-talolla.
To 4.10. klo 10 perhekerho, klo 13 
Koivulehdon ehtoollishartaus, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Pe 5.10. klo 13 päiväkerho srk-ta-
lolla.
Rauhanyhdistys: Su 30.9. klo 19 seurat 
ry:llä, Erkki Peltoniemi.
Kastettu: Elias Iivari Karjalainen.

pyhäntä
To 27.9. kuorot: ve-
teraanikuoro klo 12, 
lapsikuoro klo 17 ja 
kirkkokuoro klo 18 
srk-talossa, kirkonky-
län diakoniapiiri klo 
19 Ukonojan kerhoh. 
Pe 28.9. klo 17.30 nuorisokuoro 
srkt ja klo 18 nuorten juttu Raamis 
Nuokkarilla. 
La 29.9. kymppisten retki Oulun 
Tietomaahan ja tuomiokirkkoon, 
lähtö klo 11.30 srkt:n pihasta. Hinta 
4 e/nenä.
La 29.9. kunniakäynti ja seppe-
leenlasku sankarihaudoilla klo 9 ja 
päivärippikoulu srk-talossa klo 9 
- 14.30, kaikki päivärippikoululaiset-
kin mukaan aluksi sankarihaudoille, 
Kate ja Sulo. 
Tiedote koko rippisikäluokalle: niille, 
joilla ei ole vielä omaa Rk-raamattua, 
se annetaan kuittausta vastaan sakas-
tissa, kun käytte kirkossa  jumalan-
palveluksessa.
Mikkelinp. 30.9. messu kirkossa klo 12, 
Kautto, Kinnunen ja av. nuorisokuoro. 
Kolehti seurakuntien lapsityön, erityi-
sesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön 
hyväksi.
Ti 2.10. kerhohuoneella: klo 11-13.30 
päiväkerho, klo 15 salaisuuksien 
kaivos ja klo 17 partio.

kerhokodissa.
Pe 5.10. klo 10 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa, klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa.
Tulossa: la 6.10. klo 9 - 15 rippikoulua 
seurakuntakodissa. Klo 15.30 5-vuo-
tisten synttärit seurakuntakodissa. Su 
7.10. maaseutuväen kirkkopyhä alk. 
klo 10 sanajumalanpalveluksella kir-
kossa, jonka jälkeen seurakuntakodissa 
ruokailu ja ohjelmaa
Rauhanyhdistys: Pe 28.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä, Tuomo Koivukangas. 
Su 30.9. klo 12 seurat ry:llä.

piippola 
La 29.9. klo 8.45 
(huom. aika!) hartaus 
Piippolan kirkossa ja 
kunniakäynti san-
karihaudoilla liitty-
en valtakunnalliseen 
juhlatapahtumaan Itsenäinen Suomi 
90 vuotta, ( Piri, Määttä) kahvi seu-
rakuntakodilla.
Su 30.9. klo 12 perhemessu kirkossa, 
Arkkila ja Määttä. Kolehti Seurakun-
tien Lapsityön keskukselle lapsityön, 
erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerho-
työn tukemiseen ja kehittämiseen.
Ma 1.10. klo 11 veteraanien laulu-
ryhmä, klo 13.30 Ponnarin hartaus 
ja klo 14.30 kirkkokuoro seurakun-
takodissa.
Ti 2.10. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä. Klo 19 rippikoululaisten ja 
vanhempainilta seurakuntakodissa. 
Koskee myös niitä, jotka aikovat käy-
dä rippikoulua oman seurakunnan 
ulkopuolella.
Ke 3.10. klo 16 tyttö-/poikakerho. 
Rauhanyhdistys: Su 30.9. klo 15 
seurat ry:llä.
Kastettu: Neea Iida Maria Kärkkäi-
nen.

pulkkila
To 27.9.  klo 19 kirkko-
kuoron harjoitukset.
La 29.9. klo 9 har-
taushetki ja seppe-
leen lasku sotiemme 
veteraanien muistoksi, 
Arkkila, Kyöstilä, kirkkokuoro, klo 10 
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Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS
Käytössämme on Kelan suorakorvaus!

ilMoitA RAuhAn 
tERVEhdykSESSÄ!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, 

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307, 

sari.havia@kotimaa.fi

3232 311

LYHYTTERAPIAA
PARISUHDETERAPIAA

Mentores-lyhytterapiapalvelu
Ajanvaraus: 044 282 7127

info@mentores.  www.mentores.
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

Siikasalo
Siikajoki
To 27.9. klo 14.15-16 
seurakunnan rippi-
koulua srk-talolla ja 
klo 16.30 kirkkokuoro 
Ruukin srk-talolla.
Pe 28.9.Siikajoen palvelupiste sul-
jettu yhteisen työntekijäkokouksen 
vuoksi.
Mikkelinpäivänä su 30.9. klo 12 per-
hekirkko kirkossa, Reino Tanjunen. 
Päiväkerholaiset esiintyvät. Päiväker-
holaisten vanhemmat ja sukulaiset jou-
kolla kirkkoon. Kahvi- ja mehutarjoilu 
pappilassa. Klo 18 rauhanyhdistyksen 
lähetysseurat kirkossa.
Ti 2.10. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Ke 3.10. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
To 4.10. klo 14.15-16 seurakunnan 
rippikoulua srk-talolla. Rippikoulu-
laisten vanhempainilta srk-talolla klo 
16-17, kahvitus ja klo 16.30 kirkko-
kuoro Ruukin srk-talolla.
Tulevaa: La 6.10. klo 8 ekumeeninen 
Metsäkirkko Hirvelässä Siikajoen 
eräkavereiden järjestämänä. Mukana 
Piispa Samuel Salmi seurueineen. 

Tyrnävä
Hartaus pe 28.9. klo 
13.30 Lepolassa.
Seppeleen lasku la 
29.9. klo 9 Sotaveteraa-
niliiton 50-vuotisjuh-
lapäivänä Tyrnävän ja 
Temmeksen sankari-
hautausmaalla.
Perhejumalanpalve-
lus su 30.9. klo 15 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti seu-

rakuntien lapsityön, erityisesti pyhä-
koulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen 
ja kehittämiseen, Suomen Ev.-lut. 
Seurakuntien Lapsityön Keskus ry.
Seurakuntakerho ti 2.10. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Vanhustenviikon juhla ke 10.10. klo 
11 Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 27.9. ja 4.10. 
klo 16 Temmeksen srk-talolla. Kirk-
kokuoro ke 3.10. klo 19 Tyrnävän 
srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 27.9. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. Seurakuntailta to 
4.10. klo 18.30 Eila ja Veijo Hongalla, 
Temmeksen Kirkkotie 1.
Nuoret: Nuortenilta ja yökahvila pe 
28.9. alk. klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Lähetys: Rössöpottukeittoa myydään 
perunamarkkinoilla la 29.9. klo 11-13. 
Hinta 5 euroa/annos. Tuotto Afrikan 
vammaisten, aids-potilaiden ja orpo-
lasten hyväksi SLS:n Tasauskeräyksen 
kautta.
Äitien hemmottelupäivä la 6.10. Kes-
tilän Pihkalassa. Lähtö klo 9 Tyrnävän 
srk-talolta ja klo 9.15 Temmestorilta. 
Paluu noin klo 17. Retken hinta 15 
euroa, sis. kyydin, ruokailun, kahvin ja 
saunomisen sekä monipuolisen ohjel-
man. Sitovat ilm. Eijalle tai Marikalle 
28.9. mennessä.
Tulossa: Avioero osana elämää-tilai-
suus ke 10.10. klo 18 Kempeleessä Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Ohjelmassa psykologi/psykoterapeutti 
Pasi Hällin luento, lisäksi musiikkia, 
puheenvuoroja, hartaus ja iltapala. 
Järj. Limingan rovastikunta.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 27.9. klo 
19 lauluseurat Jani Keski-Korvella. Pe 
28.9. klo 19 arvontailta ry:llä. Su 30.9. 
seurat klo 14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä, 
Vesa Jokitalo ja Tapani Alakärppä. 
Murto: Pe 28.9. klo 19 lauluseurat Liisa 
ja Timo Keräsellä, Metsäniku 13. La 
29.9. klo 11 Salonpään ry:n myyjäiset 
ry:llä, iltaohjelma klo 18.30. Su 30.9. 
klo 12 pyhäkoulu Rytilä P, Saikkonen, 
Virpi, Hannila T, Vaarala, Mustajärvi 
ja klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Henri Mikko Oskari Rah-
kila.
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Herra Jumala, taivaallinen Isä.

Sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme

ja suojelemaan meitä

elämämme kaikissa vaiheissa.

Tiedämme, ettet sinä jätä meitä.

Kuitenkin olemme usein malttamattomia,

hätäilemme ja pelkäämme.

Anna meille levollinen mieli

ja auta meitä jättäytymään turvallisesti

sinun suojaasi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Suojassa enkelin
Kysyin työkavereilta, mitä sana enkeli tuo heidän mieliinsä. Lyhyen mietti-

misen jälkeen he kertoivat enkelikorteista, -tauluista ja -kuvista joissa en-

keli kuvataan valkoisena, siivekkäänä, ihmisen muotoisena olentona. Sana 

toi mieliin myös suojelusenkelin, kirkkauden ja valon. Kysyin myös Inter-

netiltä samaa asiaa. Vastaus oli häkellyttävä, noin 470 000 osumaa 0,09 se-

kunnissa.

Mikkelinpäivä on enkelien päivä, jolloin tutkitaan heidän merkitystään ja 

tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmisiä 

ja muistuttavat Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.

Raamatun mukaan enkelit ovat Jumalan luomia olentoja, mutta ne eivät 

ole ihmisiä. Raamattu mainitsee enkelit lähes kolmesataa kertaa, on synty-

nyt oma oppikin enkeleistä. Joissakin tapauksissa on ajauduttu niin pitkälle, 

että oppi enkeleistä syrjäyttää Jeesuksen ja hänen sovitustyönsä.

Jumala totesi luomisen jälkeen kaiken hyväksi, mutta osa enkeleistä nousi 

kapinaan Jumalaa vastaan. Siitä kerrotaan ilmestyskirjan 12. luvussa: ”Tai-

vaassa syttyi sota, Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäär-

mettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappi-

on, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa.” Tuo lohikäärme, jota 

kutsutaan paholaiseksi, syöstiin alas maan päälle, samoin sen enkelit. On 

siis pyhiä valkeuden enkeleitä, jotka toimivat Jumalan lähettiläinä, mutta 

on myös pahuuden enkeleitä, joiden pyrkimys on tehdä tyhjäksi Jumalan 

suunnitelma.

Mikkelinpäivänä voimme kysyä itseltämme että millaisten enkelien suo-

jeluksessa olen tai haluan olla? Taivaalliset, Pyhät enkelit, joita työtoverini 

kuvasivat alussa, lienevät parhaita suojelusenkeleitä. Ajattelin, että ovatko-

han Internetin 470 000 ”enkeliosumassa” kaikki valkeuden enkeleitä? Mik-

kelinpäivän virressä 136 lauletaan enkeleiden voimasta: ”Sai Jaakob enkeleitä 

turvakseen matkalla, ja Daniel sai suojan leijonien luolassa. Pois Sodomasta 

johti enkeli Lootinkin, löi kahleet Pietarilta, pelasti Paavalin. Varjele armol-

lasi myös lähtöhetkeni, sielulle saattajaksi lähetä enkeli.”

pEntti koRkiAkoSki

kAnttoRi, tyRnÄVÄn SEuRAkuntA

M ikkelinpäivä on nykyisin kirkolliselta aiheeltaan ”enkelien sunnuntai” (aiemmin 
lasten ja enkelien päivä). Alaotsikkona on ”Jumalan sanansaattajat”.

400-luvulta lähtien syyskuun 29. päivä on omistettu ylienkeli Mikaelille. 
Taistelu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäisen voittoon. Kristus on 
saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen perisynnin 
turmelemassa maailmassa. Mikkelinpäivää vietetään 29.9. sen ollessa sunnuntai – muuten 
viettäminen siirtyy seuraavalle sunnuntaille. Suomessa päivä on ollut myös ”hevospäivä”, 
jolloin paimenten ja palkollisten vuosi on täyttynyt. Juhlan kunniaksi he saivat tulla kirk-
koon ratsain.

Nyttemmin mikkelinpäivästä on tullut kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän 
merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä 
ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. 

Mikkelinpäivän evankeliumiteksti Matteuksen mukaan toistuu samanlaisena jokaisessa 
vuosikerrassa. Tekstissä on näkyvissä mikkelinpäivän perinteinen sisältö: lapsen suuruus 
taivasten valtakunnassa. Aiemmin mikkelinpäivä oli ”lasten ja enkelien päivä”, mutta evan-
keliumitekstistä johtuen lapsiteema sisältyy edelleen vahvasti päivän sanomaan, vaikkei sitä 
päivän otsikoissa enää näykään. 

Evankeliumitekstin sanoma liittyy myös seurakunnan arvojärjestykseen. Keskinäisestä 
vallasta kinastelevat opetuslapset saavat tyrmistyksekseen kuulla lapsen olevan suurin tai-
vasten valtakunnassa. Tämä käsitys huipentuu tekstin lopussa, kun Jeesus sanoo lapsista: 
”Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.” 

Lause on sitäkin merkittävämpi, kun huomioidaan, että monet juutalaiset rabbit oletti-
vat vain ylienkelillä olevan mahdollisuuden nähdä Jumalan kasvot. Jeesus vakuutti lasten 
enkeleiden olevan suorassa yhteydessä Jumalaan, mikä saattoi monien mielestä kuulostaa 
hyvin vallankumoukselliselta.

pEkkA tuoMikoSki

Päivän Psalmi on Ps. 103: 19-22
EnsimmäinEn lukukaPPalE 1.moos. 
28: 10-17 ja toinEn lukukaPPalE 
ilm. 12: 7-12. EvankEliumi on 
matt. 18: 1-6 (7-9) 10.
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YNNIN KIRKKOILTA
su 30.9. klo 17.00 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyvät Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, 
Mieslaulajat ja Vaskiveikot.  

TERVETULOA!        Oulun NMKY ry

Su 30.9. kello 10 jumalanpalvelus 
Oulujoen kirkosta, toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Leppä-
niemi, Herran helminauha -kuo-
ro, johtaa Tuija Keltto ja Keravan 
seurakunnan nuorisokuoro Sinisii-
vet, johtaa Eija Repo.

Su 30.9. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Kirsi Isola puhuu enkeleistä.
Ke 3.10.9. klo 15.45 Naisen allakka. Sairaanhoitaja Rit-
va-Leena Katanasho: Maailmanmeno hirvittää; aiheel-
linen huoliko vai keski-iän kriisiä?
To 4.10. kello 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Millaiset 
rajat nuorille? Nuorisotyönohjaaja Jouni Heikinheimoa 
haastattelee Marja Blomster.

Su 30.9. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu enkeleistä.
Su 30.9. kello 10 messu Pattijoen 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jäl-
keen edellisen maanantain Etap-

pi-ohjelma uusintana, aiheena Kirkosta eroaminen-py-
syvä vai väliaikainen ilmiö. Raudaskylän kr.opiston reh-
tori Jukka Hautala ja toimittaja Jukka Harvala keskus-
televat aiheesta.
Ma 1.10. kello 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Jussi 
Leppälä Ylivieskasta.

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

AVOIN RAAMATTUKOULU KAIKILLE!
La 29.9. klo 10.00 Håkan Westergård opettaa aiheesta:
Voittovoima Jeesuksen ihanassa nimessä!
Ma 1.10. klo 19.00 Herätys- ja esirukouskokous 
HÅKAN & PIA WESTERGÅRD. 
Paikka: Myllytullin koulu, Kirkkok. 1.
Tervetuloa! Puh. 02 880 0777, www.elamansana.   

Rantsila liittyy tammikuussa 
Siikalatvan seurakuntaan

Kirkkohallitus on päättänyt liittää Rantsilan seurakunnan 
Siikalatvan seurakuntaan 1.1.2008 alkaen, jolloin Rantsi-
lan seurakunta lakkaa itsenäisenä. Laajentuvan Siikalatvan 
seurakunnan alue kattaa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Py-
hännän ja  Rantsilan kunnat.

Samaisessa kokouksessa tehtiin myös toinen liitospäätös. 
Leivonmäen seurakunta liitetään Joutsan seurakuntaan vuo-
den 2008 alusta. Joutsan seurakunnan alue käsittää Joutsan 
ja Luhangan kunnat.

22 miljoonaa kirkon 
yhteiseen toimintaan

Kirkkohallitus hyväksyi esitettäväksi kirkolliskokoukselle 
Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2008. Kir-
kolliskokoukselle lähetettiin myös Kirkon keskusrahaston 
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008-2010. Kir-
kon keskusrahaston talousarvioesitys kattaa luterilaisen 
kirkon eläkelaitoksen sekä yhteisen hallinnon ja toimin-
nan menot, seurakuntien saamat avustukset ja tuomioka-
pitulien menot.

Kirkon keskusrahasto saa suurimman osan tuloistaan seu-
rakunnilta seurakuntamaksuina. Toiminta- ja taloussuunni-
telmassa seurakuntien perusmaksuksi esitetään 8,5 prosenttia 
vuodelle 2008. Vuonna 2007 prosenttiosuus on 8,7.

Eläkemenojen kohdalla kasvua aiheuttaa varautuminen 
suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymiseen. Yhteisöveron 
jakotavan muutoksen takia seurakunnille maksettavien 
avustusten määrä vähenee.

Talousarviossa kirkon yhteiseen toimintaan varataan 
22,8 miljoonaa euroa ja hiippakunnalliseen toimintaan 
11,7 miljoonaa euroa. Avustuksiin varataan 16,1 miljoonaa 
euroa. Tavoite on, että vuosikate ensi vuonna olisi noin 
0,8 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Kirkon keskusrahaston 
tase on vahva.
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ilMoitA RAuhAn 
tERVEhdykSESSÄ!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

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 -

• 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

o p i S k E l i J A M E n o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

pA lV E l u h A k E M i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

SANA ELÄÄ 
Raamattu- ja rukousilta
Keskustan srk-talo 28.9. klo 18.00
Apostolin suorat sanat, Ef.5:22

YKSINÄISYYDESTÄ
YHTEYTEEN -ilta

Keskustan srk-talo 29.9. klo 18.00
Sananlaskujen kirja 24. luku

SEURAT
Heinätorin srk-talo
30.9. klo 15.00
Ilkka Keränen, Maija-
Liisa Pohti, Hannu Anttila

Kaikissa tapahtumissa
Juhani Seppänen (kuvassa)
Oulun tuomiokirkkosrk 
Kristillinen opintokeskus, Suomen Raamattuopisto   

JAkElu-
huoMAutukSEt

puh. 0200 71000 
www.poSti.Fi/pAlAutE


