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12 000 euroa ja risat vuo-

dessa on maagi-

nen summa. Val-

tio armahtaa alle rajan jääviä kansalaisiaan vapaut-

tamalla nämä valtion tuloverotuksesta. Kunnallis-

vaalien lähestyessä useat ehdokkaat pitkin maata 

ovat ehdottaneet, että sama rajapyykki otettaisiin 

käyttöön myös kuntatasolla. Näin ollen alle 1 000 

euron kuukausituloista ei tarvitsisi maksaa myös-

kään kunnallisveroa. Se helpottaisi taatusti monen 

kotiäidin, opiskelijan, eläkeläisen ja työttömän elä-

mää. Muutamalla ekstrakympillä kuussa ostaa ruo-

kaa viikon tarpeiksi. 

Kunnat ja kirkko perivät siis veroa myös köyhyys-

rajan alittavilta kuntalaisiltaan ja seurakuntalai-

siltaan. Kunnat armahtavat kyllä alle 1480 euroa 

ansaitsevia asukkaitaan, mutta siitä ylöspäin jokai-

nen maksaa ainakin jonkin verran. Köyhyysrajalla 

kamppaileva, noin 12 000 vuodessa ansaitseva seu-

rakuntalainen maksaa kirkollisveroa keskimäärin 86 

euroa vuodessa. Sillä saa jo parin viikon ruoat. Tai 

hyvän talvitakin. 

Lain mukaan on mahdollista anoa vapautusta 

niin kunnallisverosta kuin kirkollisverosta. Jos ano-

mus hyväksytään ja saa vapautuksen kunnallisve-

rosta, sama koskee luonnollisesti kirkollisveroa, 

joka peritään kunnallisveron yhteydessä. 

Jos kunnallisverosta ei vapautusta heru, sitä 

voi kuitenkin anoa pelkästään kirkollisveron osal-

ta. Tämä jälkimmäinen prosessi vain tuntuu olevan 

yhtä harvinaista kuin leijonahavainnot Ruovedellä. 

Mutta harvassa taitavat olla nekin, jotka ovat mah-

dollisuudesta edes kuulleet.

Mahdollisuutta hakea vapautusta veroista ei taa-

tusti markkinoida. Kirkko, Kela, sosiaalivirastot ja 

veroneuvojat tuskin tietoisesti pimittävät mitään, 

mutta opastus on tiukassa. Kirkolla esimerkiksi ei 

ole valmiita lomakkeita vapautuksen anomiseen 

saatikka ohjeita henkilökunnalleen, kuinka toimia. 

Kirkolla olisi hyvä tilaisuus ottaa sosiaalista vastuu-

ta. Muutamia veroeuroja tärkeämpää lienee se, 

että kaikki seurakuntalaiset pysyvät osana yhteis-

tä kirkkoa. 

Aatoksia

Tule apuun kirkko!

Reippaasti vaan 
pää veteen
Pärjääminen on päivän sana. Lap-
sen vain pitää pärjätä. Olla reipas. Il-
man vanhempiaan, uudessa ryhmäs-
sä, uudessa paikassa, uusien taitojen 
alla. Pärjätä vain pitää, vaikka ei sil-
tä lapsesta tuntuisikaan. Jos vanhem-
mat yrittävät tupata väliin, ettei lap-
sen tarvitsisi olla yksin, lasta yrite-
tään ilmiselvästi kasvattaa suoraan 
pumpulipussiin. 

Ei voi tulla mukaan, torpedoidaan 
uimakoulun ovella. Lapsi jätetään tä-
hän, ja hänet haetaan tästä. Pärjäävät 
kuulemma yleensä altaassa parem-
min ilman vanhempiaan. Meidän 
pelokas uimakoululaisemme yritti 
selvitä sen voimalla, että äiti ui isos-
sa altaassa ja äidin hymy näkyy siel-
tä edes välillä. 

Umpioudossa ryhmässä ja tiukas-
sa opetuksessa lopputulos oli täysi 
susi: vettä kammoava, itkuinen lap-
si. Mutta kun kaikki panevat pään-
sä veteen, muuten ei uimatekniikkaa 
opita. Pitää uskaltaa. 

Myöhemmin lapsemme onneksi 
tavoitti uimaopettaja, joka rupesi it-
se höpsöksi krokotiiliksi, ja altaaseen 
tulivat vanhemman lisäksi kaikki tu-
tut ystävät. Viikkoa myöhemmin poi-
kamme ui altaan päästä päähän ihan 
itse. Sillä kertaa ei tarvinnut pärjä-
tä yksin.

Jumpparyhmät muuttuvat ainakin 
Oulussa pärjäämispaikoiksi heti kol-
me-, tai viimeistään neljävuotiaana. 
Vain kaksivuotiailla on ihana oikeus 
jumpata tai temppuilla vanhemman 
kanssa, sen jälkeen ruvetaan pärjää-
mään ihan olan takaa. Kun niiden 
kanssa on helpompaa kuulemma il-
man vanhempia. Ovikaan ei saa olla 

raollaan, muuten menee koko jump-
pa pilalle. 

Kaivamalla kaivoimme esiin neli-
vuotiaallemme jumpan, johon koko 
perhe voi tulla mukaan. Ikärajat ei-
vät ole niin justiin, ja miten mukavaa 
on yhdessä oleminen! Kaikki lähtevät 
jumppaan mielellään, ketään ei jän-
nitä ja yhdessä liikkuminen tuottaa 
kullanarvoisia muistoja, joita lapset 
jaksavat muistella pitkään. 

Suomalainen kulttuuri on joskus 
käsittämättömän kalsea. Eristämi-
nen toisista alkaa kolmivuotiaana ja 
päättyy lopulta yksinäiseen vanhuu-
teen. Suomessa lapsi opetetaan yksi-
näisyyteen ja reippauden kulttuuriin 
aivan liian varhain. Minä kuitenkin 
haraan vastaan ja änkeän nenäni lap-
seni kouluun, päiväkotiin, harrastuk-
siin ja vapaa-aikaan sen minkä kerke-
än. Puhun pienten luokkien, yhteis-
ten jumppien, sisarusryhmien, jous-
tavien työaikojen ja vaikkapa samas-
sa huoneessa nukkumisen puolesta 
niin kauan kuin voin ottaa edes osan 
lapseni pärjäämisestä omille harteil-
leni.

Lea aNSamaa
Kirjoittaja on oululainen tiedottaja 

ja kahden lapsen äiti 

18.9.2008

Pätevät tädit takaisin!
Toimittaja Katri Merikallio vaatii puheen-
vuorossaan parannuksia kotiapuun. 

”Vuonna 2006 kotiapua sai 1,6 pro-
senttia lapsiperheistä. Loput, jos osasivat 
edes pyytää apua, saivat pärjätä yksin tai 
sukulaisten avulla.

´Katastrofaalista ja typerää ,́ toteaa ko-
tiavun jamasta nasevasti Stakesin Marjat-
ta Bardy, joka on vuosikymmenet seuran-
nut suomalaista perhepolitiikkaa.

Ja seuraukset näkyvät. Viime vuonna 
meillä oli 16 000 lasta, jotka oli sijoitettu 
kodin ulkopuolelle.

Jos uupuneen vauvaperheen kohtaa-
ma ensimmäinen viranomainen on po-
liisi, on yhteiskunta ymmärtänyt roolinsa 
väärin. Ei koteihin tarvita lastensuojelu-
viranomaisia täyttämään kaavakkeita ja 
puntaroimaan sitä, vieläköhän nuo mah-
tavat jaksaa. Koteihin tarvitaan riuskoja 
naisihmisiä, jotka osaavat tarttua tiski-
riepuun, vaihtaa vaippoja ja patistaa uu-
punut äiti vaikkapa päiväunille tai uima-
halliin saunomaan.”

Suomen Kuvalehti 12.9.2008

Loppuu se jappasu!
Vuosikausia puhuttanut vanhemmuuden 
kustannusten jakaminen on lopetettava, 
toteaa toimittaja Eeva Ketvel kolumnis-
saan.

”Tiedän, että asiaa hoidetaan ja selvi-
tetään ja tutkitaan ja tilannetta paranne-
taan koko ajan – esimerkiksi isyysvapaa-
ta pidennetään kahdella viikolla – mut-
ta se ei riitä.

Niin kauan kuin lapsen saamiseen tar-
vitaan sekä siittiö- että munasolu, ei ole 
perusteita väittää, että vanhemmuuden 
kustannusten jakaminen muuten kuin 
tasan molempien vanhempien työnanta-
jien kesken, olisi oikein. Jos asiaa ei hoi-
deta, synnytysikäisiä naisia syrjitään työ-
markkinoilla, eivätkä he uskalla synnyt-
tää lapsia. Ne kun tarvitsisivat vaatteita 
ja ruokaa. 

Siinä ei hallituksen auta kuin hioa 
maahanmuuttopolitiikkaansa.”

Suomenmaa 10.9.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Karjasillan seurakuntapas-
tori Mikko Salmi väläyt-
ti taannoin kolumnissaan 
sanomalehti Kalevassa, et-

tä vähävaraiset voivat hakea va-
pautusta kirkollisverosta. Salmen 
heitto pitää paikkansa: vähäva-
rainen voi hakea kirkkoneuvos-
tolta vapautusta kirkollisverosta, 

Köyhä voi hakea 
vapautusta kirkollisverosta

jos hänen hakemuksensa hakea 
vapautusta valtion- ja kunnallis-
verosta on ensin hylätty.

Vapautusta kirkollisverosta 
haetaan äärimmäisen harvoin. 
Oulun seurakuntayhtymän la-
kimies Kaija Pulkkisen mukaan 
seurakuntayhtymään ei ole tullut 
hakemuksia vuosiin. Turussa on 

myönnetty yksi vapautus muuta-
man viime vuoden sisällä. Hel-
singissäkin hakemuksia jätetään 
hyvin harvoin.

Hakeminen 
vaikeaa
Oulun seurakuntayhtymän ta-
lousjohtaja Arja Ahonen laskee 
köyhäksi luokiteltavan  henkilön 
kirkollisveron. Jos tulot ovat noin 
12 000 euroa vuodessa, mitä pi-
detään maassamme köyhyysra-
jana, veroa kertyy noin 86 euroa 
vuodessa. Kirkollisveroprosent-
ti on 1,25.

Hakuprosessi on vaivalloi-
nen ja myöntämiskriteerit erit-
täin tiukat. Vapautus myönne-
tään erittäin poikkeuksellisissa 
tapauksissa. Hakemuksen käsit-
tely seurakuntayhtymässä on il-
maista.

Hakijan on annettava luotet-
tava kirjallinen selvitys talou-
dellisesta tilanteestaan ja selvi-
tys kielteisestä päätöksestä. Ha-
kuprosessi saattaa maksaa haki-

jalle enemmän kuin itse vapau-
tus, jos hän esimerkiksi joutuu 
uhraamaan hakemuksen teke-
miseen varojaan.

Valmiita lomakkeita ei ole ole-
massa eikä kirkkohallitus ole an-
tanut ohjeistusta tapausten har-
vinaisuuden vuoksi.

”Julkisuus ei 
lisää hakemuksia”
Ahonen ei usko, että vapautus-
mahdollisuuden saama julkisuus 
lisää hakemuksia.

Aihe ei ole muualla Suomessa 
noussut keskusteluun, mutta Ou-
lu on avannut keskustelun, Pulk-
kinen sanoo.

– Jos joku on  inhimillisesti 
hyvin vaikeassa tilanteessa, tot-
ta kai vapautus voidaan myöntää, 
Ahonen sanoo.

– Joku voi käyttää sata euroa ta-
valla, joka ei edistä taloudellista ti-
lannetta. Sadalla eurolla seurakun-
nan käytössä voi sen sijaan saada 
paljon aikaa, Ahonen jatkaa

Ahonen viittaa esimerkiksi 

Nuorten äitien ja isien vanhem-
muuden ja parisuhteen tukemi-
nen ovat haaste koko yhteiskun-
nalle. Parisuhteen neuvottelu- 
ja koulutuspäivillä Helsingissä 
pohditaan parhaillaan Parisuhde 
– nuori isyys ja nuori äitiys -tee-
maa. Päiville osallistuu yli 200 
parisuhdetyön ammattilaista.

Kolme vuotta sitten perustet-
tu Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ja yhdeksän järjestön yh-
teinen Parisuhdetyön vaikuttaja-
verkosto haluaa herättää keskus-
telua erityisesti ennakoivan pari-
suhdetyön merkityksestä. 

Parisuhde on perheen ydinsuh-
de, jonka tukeminen on lapsen hy-
vinvoinnin kannalta arvokasta ja 
ongelmia eh-
käisevää per-
hetyötä. Vai-
kuttajaver-
kosto koros-
taa kannan-
otossaan, et-
tä vuorovai-
kutustaito-
jen oppimi-
sella tulee ol-
la keskeinen 

asema kotien lisäksi myös kun-
tien, järjestöjen ja seurakuntien 
toiminnassa. Vaikuttajaverkosto 
esittää, että parisuhteen tukemi-
nen omaksutaan osaksi jokaisen 
kunnan lapsiperheille tarjoamia 
palveluja.

Laajamittaista 
yhteistyötä 
Kirkko, kunnat ja järjestöt ovat 
pitkään tehneet työtä parien ja 
perheiden parhaaksi. Yhteistyö 
on viime aikoina laajentunut ja 
eri tahojen osaamista hyödynne-
tään käytännön työssä. Perhetyö-
tä tekevät ovat kehittäneet erilai-
sia ihmissuhdekasvatusta ja pa-
risuhdetyötä edistäviä menetel-

miä. Yhteis-
työn tulok-
sena näkyy 
myös koulu-
tuksellisten 
parisuhde-
päivien jär-
jestäminen. 

Espoon-
lahden seu-
rakunnan 
perhetyön 

diakoni Senja Tervonen on teh-
nyt parikymmentä vuotta enna-
koivaa parisuhdetyötä. Hän työs-
kentelee yhdessä neuvoloiden se-
kä perhetyötä tekevien järjestöjen 
kanssa. Ennakoivassa työssä poh-
ditaan parin kanssa muun muas-
sa vuorovaikutuksen ja vanhem-
muuden kysymyksiä.

– Kun ensimmäistä kertaa 
tullaan vanhemmaksi, on tärke-
ää, että nuoret perheet keskuste-
levat keskenään asioista, joita jo-
kaisen omassa parisuhteessa tul-
laan kohtaamaan. Ennakoivassa 
perhetyössä korostetaan vertais-

Hakemukset ovat hyvin harvinaisia

Jos verovelvollinen on saanut säädettyjen kohtuullistamisperustei-

den mukaisesti osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnalle tulos-

ta maksettavasta verosta tai sen suorittamisen viivästymisestä joh-

tuvista seuraamuksista, hän saa vastaavan vapautuksen samasta tu-

losta maksettavasta kirkollisverosta ja sen suorittamisen viivästymi-

sestä johtuvista seuraamuksista.

Jos verovelvollinen ei ole saanut 1 momentin mukaista vapautusta, 

kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää osit-

taisen tai täydellisen vapautuksen kirkollisverosta ja sen viivästymi-

sestä johtuvista seuraamuksista samoilla perusteilla, joilla valtion ja 

kunnan viranomaiset voivat myöntää vapautuksen valtion- ja kun-

nallisveron osalta.

Faktaa

Kirkkolaki 15. luku 3 pykälä

erilaisiin kriiseihin, joiden yhte-
ydessä kirkko auttaa kärsiviä.

– Tätä varten maksetaan kir-
kollisveroa, Ahonen huomauttaa.

– Ahonen huomauttaa myös, 
että kirkollisveroon ei voi hakea 
lykkäystä, ainoastaan vapautusta.

Pekka HeLiN
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tuen merkitystä sekä kannuste-
taan oma-aloitteiseen yhteyden-
ottoon, Tervonen kiteyttää.

kansalaisadressilla 
lisää tukea 
Parisuhteen vaikuttajaverkosto 
haastaa kansalaiset tukemaan ih-
missuhdekasvatuksen ja parisuh-
detyön edistämistä. Osoitteessa 
www.parisuhdeverkosto.fi voi al-
lekirjoittaa  kansalaisadressin, jo-
ka luovutetaan peruspalvelumi-
nisterille Paula Risikolle vuoden 
2009 parisuhdepäivillä.

Parisuhdepäivät järjestetään 

nyt neljättä kertaa. Yhteistyössä 
ovat mukana Ensi- ja turvakotien 
liitto, Kataja ry, Kirkkohallitus 
Perheasiat, Lastensuojelun Kes-
kusliitto, Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto, Suomen Kuntaliit-
to, Suomen Monikkoperheet ry, 
Suomen Uusperheellisten Liitto 
ry, Terveyden edistämisen kes-
kus, Väestöliitto sekä Yksinhuol-
tajien ja yhteishuoltajien liitto. 

TuuLikki TerHemaa

w w w.sxc . hu /  H a r r i s o n Ke e l y

Parisuhdepäivät: 

Nuorten parisuhteen 
tukeminen osaksi 
kunnan palveluja
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Kuopiossa viime viikolla kokoon-
tunut piispainkokous antoi ohjeet 
Luther-säätiön kastamien lasten 
liittämisestä luterilaisen kirkon 
jäseniksi. Säätiön kasteet ovat 
kirkkolain ja kirkon järjestyksen 
vastaisia. Kasteita ovat toimitta-
neet henkilöt, joilla ei ole papille 
kuuluvia oikeuksia hoitaa kirkol-
lisia toimituksia. 

Piispainkokouksen mielestä 
Luther-säätiön ei pitäisi käyttää 
lapsia kirkkopolitiikan välineinä. 
Piispainkokous pitää tärkeänä, et-
tä näin kastettu lapsi ei jää kirkon 
jäsenyyden ja hengellisen yhteyden 
ulkopuolelle. Annetun ohjeen mu-
kaan lapsi voidaan ottaa luterilai-
sen kirkon jäseneksi kirkkoherran 
päätöksellä ja käyttämällä kirkon 
yhteyteen ottamisen toimitusta. 

Käytännön menettelyohjeessa 
vanhempien tulee pyytää lapsensa 
liittämistä kirkon jäseneksi kirkko-
herralta, joka selvittää miten kaste 

Piispoilta ohjeet 
Luther-säätiön kasteisiin

on toimitettu.
Kirkkoherra selvittää vanhem-

mille pyynnön merkityksen: se tar-
koittaa, että vanhemmat tahtovat 
lapsensa kasvavan Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon jäsenenä ja 
hengellisessä yhteydessä.

Piispainkokous korostaa, 
että kirkkoon liittämi-
nen ei ole rekiste-
röintitoimenpi-
de, vaan se edel-
lyttää vanhempi-
en ja paikallisseu-
rakunnan tiivistä yh-
teistyötä. 

Työryhmä pohtimaan 
hautaan siunausta
Kirkkoon kuulumattoman hau-
taan siunaamista tahdotaan sel-
keyttää Kirkkoon kuulumatto-
mien hautaan siunaamiseen liit-
tyviä käytäntöjä halutaan yhden-
mukaistaa erityisesti kastamatto-

mien aikuisten osalta. Piispain-
kokoukselle aloitteen asiasta te-
ki Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli. 

Kirkkoon kuulumattoman 
hautaan siunaamista selvittä-
mään asetettiin työryhmä, jonka 

puheenjohta-
jaksi nimet-
tiin asessori 

Hannu Vapaa-
vuori, jäsenik-

si asessori Pauli 
Niemelä, kirkko-

herra Pentti Miet-
tinen, professori Ber-

nice Sundkvist, kappa-
lainen Anna-Riitta Pellikka se-
kä piispainkokouksen vs. apu-
laissihteeri Niko Huttunen. 

Piispainkokous kokoontuu 
seuraavan kerran Helsingissä en-
si helmikuussa.

kirkoN TiedoTuSkeSkuS

Teologian tieteellisyys ja sen ase-
ma yliopistossa nousee aika ajoin 
esiin julkisessa keskustelussa. 
Teologia.fi-verkkopalvelun lop-
puvuoden teemaksi onkin valit-
tu kysymys teologiasta tieteiden 
kentässä. 

Ensimmäisissä artikkeleis-
sa kerrotaan, millaisia näkökul-
mia esimerkiksi aivotutkimus tai 
kognitiotiede tarjoaa teologisel-
le tutkimukselle. Uusia artikke-
leita julkaistaan palvelussa syys-
kauden aikana. 

Verkkopalvelussa on vuosit-
tain kolme vaihtuvaa tee-
maa, joita myös lukijat 
voivat ehdottaa toimi-
tukselle. Seuraava tee-
ma julkistetaan tammi-
kuussa 2009.

Teologia.fi-verkko-
palvelu esittelee suo-
malaista teolo-
gian alan tutki-

Teologia.fi pohtii 
teologian paikkaa

musta. Sisällöt on suunnattu teo-
logian opiskelijoille, tutkijoille, 
uskonnonopettajille ja seurakun-
tien työntekijöille sekä laajemmal-
le yleisölle. Teologia.fi:ssä on mm. 
tutkimusartikkeleita, opinnäyte-
töiden esittelyitä ja ajankohtaista 
teologisesta tutkimuksesta. Palve-
lussa voi myös keskustella. 

Palvelua ylläpitävät Helsin-
gin ja Joensuun yliopistojen sekä 
Åbo Akademin teologiset tiede-
kunnat.

HeLSiNgiN yLioPiSTo

Viime numeron (RT 29, ilmestyi 11.9.) pokeriammat-
tilaisiin ihailevasti suhtautuvaa mediaa ruotinut Pekka 
Helinin keskiaukeamajuttu ”Median pokerinpelaaja on 
seksikäs ja kylmähermoinen” on saanut paljon palau-
tetta. Julkaisemme poikkeuksellisesti myös palautetta, 
jota ei ole välitetty suoraan toimitukselle. Nimimerk-
kien kirjoitukset on poimittu www.pokerisivut.com:in 
keskusteluosiosta.

***

Olisi varmaan kutkuttavaa jos jesse-uskovaisten julkai-
su oikeasti julkaisisi meille niin rakasta ammattia/har-
rastusta rienaavan kirjoituksen. Helin tuskin on mi-
kään pokerin ylin ystävä mutta hän ei toisaalta mis-
sään vaiheessa esitä perättömiä väittämiä eikä syyllis-
ty krisseille joskus niin tyypilliseen jeesusteluun ja / tai 
syyllistämiseen. 

Henkilön uskonnollisen vakaumuksen kritisointi on 
tyhjänpäiväistä ad hominem -väittelyä (henkilökohtai-
suuksiin menevää tai jotain sinne päin) ja sitä käytetään 
usein silloin kun itsellä ei ole kunnon sanottavaa. Po-
kerille ja erityisesti nettipokerille on hyvä, että aihees-
ta löytyy asiallisesti kirjoitettuja juttuja. Sitä paitsi eh-
kä ne tunnetusti (?) niin epäsuvaitsevaiset ”Jeesusteli-
jat jotka on aina tuollaisia” nyt tajuaa vähän paremmin 
missä touhussa on kysymys.

Nimimerkki HentaiPanda

On kyllä seurakunnan toimittajillakin ilmeisesti jutut 
loppumassa kesken kun pitää tehdä pokerista oikein 
kansikuvajuttu. Kaitpa se uhkapelaaminen on syntiä, 
mutta aika naurettava julkaisu kaiken kaikkiaan.

Nimimerkki TobeyP 

”Media kuvaa pokeria ihannoivasti ja vastuuttomasti” 
Eihän siinä mitään. Näinhän se on. Tosin nykyaikana-
han lähes kaikkea ”roskaa” kuvataan ihainnoivasti ja 
vastuuttomasti. Missä on suo? Missä on kuokka? Mis-
sä on mies? Hämmentävän hyökkäävä asenne kyllä täl-
lä forumilla puski päälle. Eihän tuo nyt maata kaada jos 
joku kritiikkiä hiukan heittelee.

Nimimerkki Hukkanen

Itse vähän petyin artikkeliin, kun ei edes raamatun sä-
keitä ollut sekaan saatu. Huumoriarvo jäi siis puuttu-
maan. Yllättävän asiallinenkin oli, vaikka asenne oli-
kin niin kuin aina uskonnollisissa piireissä: ”Tiedän oi-
kean ja väärän, näen sen herran ansiosta, minä tuomit-
sen, yhtykää kuoroon siskot ja veljet.”

Nimimerkki Zaysus

***

Pekka Helin. Älä kirjoita asiasta mistä et mitään ym-
märrä. Sinä voit olla se joka joutuu sakinhivutukseen.

***
Mieletön juttu RT 28.8. ”Neekeri joutaa hukkumaan”! 
Lisää samanlaista! Kunhan vaan teitä ei sitä ennen vai-
enneta.

Palautetta toimitukselle Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta palautetta. Toimitukselle voi antaa palautetta 
kirjeitse, sähköpostitse tai internet-sivujen palaute-osion kautta. 
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Maata  kiertelemässä Kirkkomusiikki-
viikko Iissä
Iin seurakunnassa viete-
tään kirkkomusiikkiviikkoa 
22.–28.9. Tapahtumalla juh-
listetaan uusia urkuja, jotka 
otettiin käyttöön heinäkuun 
alussa. Kirkkomusiikkiviikol-
la on kuutena iltana konsertti 
kirkossa kello 19 alkaen. 

Viikon tapahtumissa on va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 5 
euroa, lukuun ottamatta sun-
nuntai-illan konserttia, jossa 
ohjelmamaksu on 8 tai 10 eu-
roa. Tuotto ohjelmamaksuista 
menee diakoniatyölle omassa 
seurakunnassa.

Viikon esiintyjät: 22.9. 
Maija Lehtonen 23.9. Oamk:n 
opiskelijat, 24.9. Ismo Hintsa-
la, 25.9. kirkkokuoro ja nais-
kuoro, Kaarina Eronen, 26.9. 
iiläiset muusikot Suvi Kaleva, 
Sirkka Rautakoski, Ari Rau-
takoski ja Markku Jaakkola 
ja 28.9. Kalevi Kiviniemi.

Koululaisille on lisäksi 
maanantaina 29.9. koululais-
konsertti. Koululaiskonser-
teista ei peritä maksua oppi-
lailta.

Seurakunnat 
järjestävät 
kunnallisvaali-
paneelin
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
yhteiskuntatyö järjestää kes-
kustelutilaisuuden teemal-
la Näkymättömät näkyvik-
si. Paneeli järjestetään tiistai-
na 30.9. kello 18–20 keskus-
tan seurakuntatalolla (Isoka-
tu 17). 

Tarkoituksena on vahvis-
taa niiden ryhmien ääntä, jot-
ka eivät muuten tule helpos-
ti kuulluiksi. Tilaisuuteen on 
kutsuttu yksi edustaja kusta-
kin puolueesta. Keskusteluis-
sa on mukana muun muassa 
ylilääkäri ja psykiatri Mikko 
Naarala, Yhteistyötä työttö-
mät ry:n puheenjohtaja Mo-
nika Bulldra, Kenttätien pal-
velukeskuksen ja tukiasunto-
jen johtaja Heikki Haapapuro 
sekä romaniasiain suunnitte-
lija Henna Huttu Oulun lää-
ninhallituksesta. 

Puheenjohtajana toimii 
Tuiran seurakunnan kappa-
lainen Juha Valppu. Kaikil-
le avoimessa tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu.

Dosentti Sanders ja 
Taistelu Vanhasta testamentista

Vuonna 1933 kirkkoherra 
Janis Sanders sai aikaan 
skandaalin, joka romutti 
hänen uransa ja teki hä-

nestä kiusallisen ongelman Latvi-
an luterilaiselle kirkolle.

Sanders, Latvian yliopiston 
teologisen tiedekunnan dosentti, 
kävi hyökkäykseen Vanhaa tes-
tamenttia vastaan. Teos ei ollut 
jumalansanaa vaan juutalaisten 
omia aivoituksia. Kirjan Jumala 
ei ollut kristinuskon Jumala vaan 
juutalaisten pelottava Jahve. 

Vanhassa testamentissa ei ollut 
todellista etiikkaa vaan lähinnä 
moraalittomuuksia ja väkivaltaa. 

Kirja ei ollut mitään muuta 
kuin kokoelma juutalaisten sa-
tuja. Niistä välittyi pelon uskon-
to, ei rakkaus. Näin jylisi iäkäs 
Sanders kohutussa pamfletissaan 
Taistelu Vanhasta testamentista.

Tapauksesta kertoo Helsingin 
yliopiston professori Jouko Talo-
nen uudessa kirjassaan.

kohautti aiemminkin
Janis Sanders on Latvian kirkko-
historian kenties omalaatuisin si-
vujuonne. Hän oli hylännyt kol-
minaisuusopin, jo-
ka oli “väärä op-
pi” ja alkuperäi-
selle kristinus-
kolle “vieras ele-
mentti”.

Jeesus oli San-
dersin mukaan 
alunperin julistanut puhdas-
ta yksijumalaisuutta. Jeesuksen 
seuraajat olivat vääristäneet hä-
nen opetuksensa. Jeesus ei sitä 
paitsi ollut juutalainen vaan ara-
mealainen.

Natsit ihastuivat yrityksestä 
riisua kristinuskosta sen juuta-
laiset elementit. Sandersin suh-
tautuminen Vanhaan testament-
tiin nousi kuitenkin hänen teo-
logisesta liberaalisuudestaan ei-
kä ensi sijassa juutalaisvastaisuu-
desta.

dosentti Sanders, 
kirkon painajainen
Janis Sandersista tuli Latvian kir-
kon painajainen. Kirkon oli vai-
kea erottaa virasta vanha, kan-
sallismielinen kirkonmies. San-
ders oli Latvian kansallisen teo-
logian grand old man, mies, jol-
le oli annettu tunnustusta sydä-
mellisestä evankelisesta uskon-
nollisuudesta.

Yleinen mielipide suosi San-
dersia. Sandersin ajatukset saivat 
kannatusta maassa, jossa oli jon-
kin verran juutalaisvastaisuutta. 

Sandersilla oli myös oman yh-
teisönsä, Riian Jeesus-seurakun-
nan vankkumaton tuki. 

Sanders peruu lupauksensa
Kristilliset kirkkokunnat ko-
koontuivat keskustelemaan Van-
hasta testamentista. Sanders 
osallistui keskusteluun, joka kes-
ti puoliyöhön. 

Sanders jäi mielipiteineen yk-
sin. Kukaan ei jakanut hänen nä-
kemyksiään.

Kiivas julkinen keskustelu jat-
kui. Keskustelu ja 
Sandersiin koh-
distuneet lukuiset 
valitukset ilmei-
sesti uuvuttivat 
vanhan miehen. 

Arkkipiis-
pa Teodors Grün-

bergs onnistui  suostuttelemaan 
Sandersilta  lupauksen sitoutua 
kirkon tunnustukseen, kirkko-

lakiin ja kirkolliskokouksen pää-
töksiin. Sanders lupasi myös olla 
kritisoimatta kirkon dogmeja.

Sanders kuitenkin puolusti pi-
an näkemyksiään lehdessä. Oliko 
Sanders tulkinnut keskustelun eri 
tavalla kuin Grünbergs vai oliko 
dosentti vain syönyt sanansa?

eläkkeelle tai potkut
Kirkko ryhtyi konkreettisiin toi-
miin syksyllä 1933. Sandersia ke-
hotettiin jäämään eläkkeelle kirk-
koherran virastaan. Jos hän ei jäisi 
eläkkeelle, hänet erotettaisiin.

Sanders valitti sisäministeri-
öön. Hän ei aikonut erota. 

Sandersin tukijat halusivat val-
tiovallan puuttuvan asiaan. Kir-
kolla  oli kuitenkin sisäinen auto-
nomia eikä tapaus Sanders kuulu-

nut valtion ratkaisuvaltaan.
Sanders horjui. Hän ilmoitti 

hyväksyvänsä Vanhan ja Uuden 
testamentin välisen yhteyden ja 
lupasi toimia papinvirassa kirk-
kolain ja käsikirjan mukaisesti.

Kirkko ei heltynyt vaan pysyi 
päätöksessään lähettää Sanders 
eläkkeelle. 

Vaikka eräs uskovien lehti eh-
ti iloita “syntisen kääntymykses-
tä”, Sanders ilmoitti, ettei hän ol-
lut muuttanut kantaansa. 

Sanders jäi eläkkeelle, mutta 
jatkoi omaa teologista yksin kul-
kijan linjaansa. Näin päättyi San-
dersin viisi vuosikymmentä kes-
tänyt papin ura kirkossa.

Pekka HeLiN

Helsingin yliopiston professori 
Jouko Talosen kirja kertoo Lat-
vian kansallisesta teologiasta. 

Talonen keskittyy kirjassaan 
Latvian kansallisen teologiaan 
maan itsenäistymisestä vuoteen 
1934, jolloin Latvia lakkasi ole-
masta demokratia.

Latvian kansallinen yliopisto 
perustettiin 1919. Yliopistoon tu-
li myös teologinen tiedekunta. Se 
ei pystynyt kokoamaan kaikkia 
teologivoimia yhteen. Hajaannus 
johtui ennen kaikkea liberaalin 
ja konservatiivisen teologian vas-
takkainasettelusta ja kirkon sisäi-
sistä kansallisista jännitteistä.

Luterilaisen kirkon konsistori 
ja kirkon konservatiivinen piis-
pa Karlis Irbe eivät vastustaneet 
akateemista teologista pappis-
koulutusta, mutta tiedekunnan 
liberaalisuus oli heistä kirkkoon 
kohdistuva vaara. 

Alkuvaiheessa tiedekunnasta 

Pappiskoulutus hajotti Latvian kirkkoa
myös puuttui käytännöllisen teo-
logian professorin virka. Kun tie-
dekunta ei voinut antaa tunnus-
tuksellista dogmatiikan opetus-
ta, monet kirkon vaikuttajat toi-
voivat pappiskoulutukseen tiede-
kuntaa täydentävää oppilaitosta.

Maassa vallitsi myös pappis-
pula. Myös siksi maahan kaavail-
tiin lisää teologikoulutusta. 

Vuonna 1923 kirkko perus-
ti Riikaan teologisen instituutin, 
joka koulutti pappeja konserva-
tiivisessa hengessä ja käytännön 
seurakuntatyöhön.

Instituutti jäi tiedekunnan 
varjoon. Se koulutti vain murto-
osan Latvian papeista.

Instituutti lopetti apupappien 
peruskoulutuksen 1933 ja muut-
tui seuraavan vuoden alusta kir-
kon täydennyskoulutuskeskuk-
seksi.

Toinen hajottava ilmiö Latvian 
teologiassa oli kansallinen jänni-

w w w.sxc . hu /  Ta k i s  Ko lo ko t r o n i s

te baltiansaksalaisen ja latvialai-
sen kirkonosan kesken. Vaikka 
latviansaksalaisia oli luterilaisen 
kirkon jäsenistä vain noin kuu-
si prosenttia, heidän vaikutusval-
tansa oli yhteiskunnassa merkit-
tävä.

Saksalaiset olivat huolestunei-
ta Latvian yliopiston vahvasta lat-
vialaiskansallisuudesta, ja aloitti-
vat jo vuonna 1920 saksankielis-
ten akateemisten kurssien järjes-
tämisen Riiassa. Tämä oli alkua 
Herder-seuralle ja Herder-Insi-
tuutille. 

Käytännössä Herder-insituutti 
oli baltiansaksalaisten yliopisto, 
jossa teologialla oli vahva asema.

Jouko Talosen teos Latvian 
kansallisen teologian synty on jul-
kaistu Pohjois-Suomen historial-
lisen yhdistyksen Studia Histori-
ca Septentrionalia -sarjassa. 

Pekka HeLiN

Kalevi Kiviniemi
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Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveysimpulssissa
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilaa vastapäätä). Varaa aika
puhelimitse Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Testaamme painolaatua

ONNEN LAHJAT
KAMBODZHALAINEN SANONTA V. 2020

TASAN KÄY
TASAUS.FI

TULE 
TASAA-
JAKSI

10 € 100 €50 €

Sinä voit lahjallasi antaa Kambodzhan lap-
sille tulevaisuuden. Luku- ja kirjoitustaito 
avaavat lapsille mahdollisuuden haaveilla 
samoista ammateista kuin suomalais-
lapset; heistä voi tulla lääkäreitä, opettajia 
tai insinöörejä. Mutta ensin heidän täytyy 
päästä kouluun. Tee lasten unelmasta 
totta – osallistu Tasaukseen!

Soita 0600 01010 (9,93 € + pvm).
Tule Tasaajaksi: www.tasaus.fi 
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  ilmoitusmarkkinointi

Hyvä kuntavaaliehdokas
Ilmoitustilaa vaalimainontaan
luotettavasta mediasta!

Vaalialennus 25 %
1/1-sivu ja 1/2-sivu 30 %

Kysy lisää:
Minna Zilliacus 020 754 2361

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Lukunurkka
Pienen pojan maailma
Kaikki alkaa siitä, kun 9-vuotias Bruno-poika 
löytää kotiapulaisen pakkaamasta hänen ta-
varoitaan. Hän saa kuulla koko perheen, hä-
nen, Gretel-siskon, äidin ja isän palvelusväki-
neen muuttavan pois Berliinistä toiselle paik-
kakunnalle.

John Boynen kirjan päähenkilö on hyvin 
naiivi 9-vuotias Bruno-poika. Hänen maail-
mansa romahtaa, kun hän joutuu hyvästele-
mään ystävänsä ja rakkaan kotitalonsa, joka 
on tarpeeksi iso seikkailijalle, tutkimusmat-
kailijalle. Uusi paikkakunta, uusi talo, outo 
ympäristö ja piikkilanka-aita hämmentävät 
pientä miestä. 

Mutta eräänä päivänä ”mutta samalla kun 
hän ajatteli tätä, hänen jalkansa veivät häntä as-
kel askeleelta yhä lähemmäs kaukaisuudessa ole-
vaa pistettä, joka oli muuttunut täpläksi ja alkoi 
sitten osoittaa merkkejä muuttumisesta läiskäk-
si. Ja vähän sen jälkeen läiskästä tuli hahmo. Ja 
sitten, kun Bruno kulki yhä vain lähemmäs, hän 
näki ettei se ollut piste eikä täplä eikä läiskä eikä 
hahmo, vaan ihminen. Itse asiassa se oli poika”. 

Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa. Suo-
mentanut Laura Beck. Bazar 2008.

Näin Bruno kohtasi Shmuel-nimisen pojan. Ja 
heistä tuli ystäviä. Tämä kohtaaminen muuttaa 
kummankin pojan elämän.

John Boynen kirja hämmentää lukijaa viimei-
seen sanaan saakka. Lukija asetetaan kummalli-
sen tehtävän eteen: mitä tästä tarinasta pitäisi op-
pia ja ymmärtää? Kirjasta todetaan ”on tärkeää, 
että aloitat kirjan lukemisen tietämättä liikaa sen 
juonesta”. Kokeile, kestätkö lukea ja ajatella?

JuHa VäHäkaNgaS
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

rauhan Tervehdys 
-lehden 

JakeLu-
HäiriöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

FineCare Oy
Kotisairaanhoito- ja 

hoivapalvelu
tarjoaa yksilöllistä hoivaa ja 

huolenpitoa sekä lääkkeiden jakoa 
ja näytteiden ottoa 

sairaanhoitajien ammattitaidolla.
FineCare Oy

toiminnanjohtaja/sairaanhoitaja
Eveliina Korkiakoski.

P. 040 751 7966
fi necare@fi necare.fi , www.fi necare.fi 

Uusi 
kasvo

Tuiran seurakuntapastori 
Markus Mähönen on pa-
lannut Ouluun. Edellisestä 
visiitistä on aikaa jo yli vii-

sitoista vuotta. Välille on kerty-
nyt teologian opiskeluja Helsin-
gin yliopistossa ja elämää opet-
tavia työpestejä sairaala-apulai-
sena, laitoshuoltajana, päiväko-
dissa ja puhelinhaastattelujen te-
kijänä. 

– Ne ovat kaikki olleet tosi tär-
keitä kokemuksia, Mähönen luo-
kittelee.

Kun Markus Mähöselle ke-
väällä soitettiin ja kysyttiin, kiin-
nostaisiko häntä seurakuntapas-
torin pesti Oulussa, hän pyysi 
kaksi yötä miettimisaikaa. Tiina-
vaimo oli raskaana ja perhekoko 
kasvamassa kolmeen. Vaimo oli 

Tuore isä seikkailumatkalla
kotoisin Vantaalta ja Iisalmes-
ta kotoisin olevalla Mähösellä-
kin oli takana monta vuotta pää-
kaupunkiseu-
dulla.

– Vaimon 
kanssa ajat-
telimme ot-
taa muuton 
Ouluun vä-
hän niin kuin 
seikkailuna, 
hän kertoo 
hymyillen.

Mähönen 
vihittiin ke-
säkuussa pa-
piksi, joten 
kyseessä on hänen ensimmäi-
nen papintyönsä. Mähösen vas-
tuualueiksi on vastikään määri-

Jeesus näytti meille 
mallia kuinka elää. 
Tärkeintä on rakastaa 
lähimmäistä ja 
viljellä ja varjella 
luomakuntaa, ei 
tuomita ja kieltää. 
Usko antaa todellisen 
vapauden elää. 

telty vanhustyö ja lapsityö. Nii-
den myötä hän on ehtinyt olla jo 
mukana perhekerhossa Puolivä-

linkankaalla. 
– Vaikka olen 

opiskellut pit-
kään, en osan-
nut oikein aja-
tella, millaista 
työ loppujen lo-
puksi on. 

Jeesuksen
jalanjäljissä
Kasvanut Oulu 
on tullut tutuk-
si kesän aikana 
vaimon kanssa 

tehdyillä kävelylenkeillä. 
Suosikkipaikkoja ovat Pikisaa-

ri ja Hupisaaret.

Kuukausi sitten Mähösestä 
tuli isä, kun perheeseen syntyi 
pieni tyttö. Uudella perheenjäse-
nellä ei ole vielä virallista nimeä, 
mutta vanhemmat kutsuvat hän-
tä Rosalindaksi. Isä kastaa tyttä-
rensä, kunhan aika tulee. 

– Se voi olla todella herkkä het-
ki, isä uskoo. 

Hän tunnustaa olevansa oikea 
perheen mies, sillä kaikki vapaa-
aika kuluu perheen kanssa olemi-
seen. 

Varsinaisia harrastuksia hän ei 
itselleen listaa, vaikka musiikki ja 
elokuvat ovat sydäntä lähellä. Suo-
sikkielokuviaan hän ei osaa nime-
tä, niitä on niin paljon. 

Esikuvaa sen sijaan ei tarvitse 
etsiä kaukaa. Se löytyy työstä, ja 
on johdattanut myös Markus Mä-

hösen papiksi. 
– Papintyössä tärkeintä on hy-

vän sanoman kertominen. Juma-
la on luonut meille ihmeellisen ja 
kauniin maailman ja Jeesus näyt-
ti meille mallia kuinka elää. Tär-
keintä on rakastaa lähimmäistä ja 
viljellä ja varjella luomakuntaa, ei 
tuomita ja kieltää. Usko antaa to-
dellisen vapauden elää. 

eLSi HuTTuNeN

Markus Mähösen hartauskirjoitus 
lehden sivulla 9.

Ensi viikolla esittelemme Kestilän 
kappeliseurakunnan kappalaisen 
Minna Rahkon.

E l s i  H u t t u n e n

Markus Mähönen ja yksi lempimaisemista Oulussa.
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Luentosarja, syksy 2008
Oulu-opistolla (Pohjankartano) Suvantokatu 1 
torstaisin klo 18.00-19.30

To 18.9. Naisen hyvinvointi
Mervi Heikkinen, KM, Oulun yliopisto naistutkimus 
Leena Kultalahti, KM, työnohjaaja (Kultakehä)
Jatkokeskustelu Kriisikeskuksessa pe 19.9.
klo 16.00 (naisten avoimet ovet).

To 25.9. Miehen hyvinvointi
Mikko Naarala, yl, psykiatri, perheterapeutti
Jatkokeskustelu Kriisikeskuksessa pe 26.9.
klo 16.00 (miesten avoimet ovet)

To 2.10. Nuoren hyvinvointi-aggression portaat
Mika Lehtinen, psyk.sh, psykoterapeutti
(Väestöliitto)
Alustusten jälkeen on myös mahdollisuus kes-
kustella aiheesta.

Luentosarja on kaikille avoin 
ja maksuton.
Järjestäjänä Oulun Kriisikeskus 
(Tuirantie 1), Oulun seudun Mie-
lenterveysseura ry ja Oulu-opisto.

Tervetuloa!

IHMISEN HYVINVOINTI

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 20.9. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
La 27.9. klo 18.00 Ehtoolliskokous
 TERVETULOA!
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 21.9. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta, toimittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 21.9. klo 11.25 radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Auli Kipinä puhuu Rakkauden 
kaksoiskäskystä.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 24.9. klo 15.40 Naisen allakka. Opettaja 

RadiotiedotYhdistykset

Ei lehteä mainoskieltotalouksiin
Postin linjauksen perusteella Rauhan Tervehdystä ei jaeta 
talouksiin, joilla on mainoskielto. Mikäli haluatte keskustella 
asiasta, ottakaa yhteyttä Itellan asiakaspalveluun, p. 0200 
71 000 tai www.posti.fi/palaute. 

Tuija Lintilän kolumni.
To 25.9. klo 15.40 Kasvun paikka. Kuinka ker-
ron lapselle ilmastonmuutoksesta?
Pastori ja biologi Jari Venetvaaraa haastattelee 
Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 21.9. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Auli Kipinä puhuu Rakkauden
kaksoiskäskystä.
Su 21.9. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma,
toimittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
22.9. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa keskustellaan 
seurakuntien lapsityöstä.
Lapsityönohjaaja Aila Valtavaaraa haastattelee 
Mervi Päivärinta.

Muut seurakunnat

www.ohsrk.� 

Pe 19.9. klo 18 - 21 Kids’ action night Kaakku-
rin koululla. Pe 19.9. klo 19 LIFT - ilta. La 20.9. 
klo 19 Breikki – konsertti, Pauli Uusikylä & Band. 
Su 21.9. klo 11 Lähetyskokous, Jussi Kivirinta, 
Uusi Viini – messiaaninen lauluryhmä. Su 21.9. 
klo 18 Musiikkijuhla, Uusi Viini – messiaaninen 

lauluryhmä Viipurista. Ke 24.9. klo 19 Sana ja rukous, Mika Keisu, Jouko Anna-
la. To 25.9. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

TILAISUUTEMME
Ma 22.9. klo 19.00 UUSI VIINI,

Messiaaninen lauluryhmä
Venäjältä mukana Juhani Kivirinta
Ke 24.9. SANA JA RUKOUSILTA, 

Arto Köykkä
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

21.9. Sunnuntaina Jumalanpalvelus klo 11.00. Myös pyhäkoulu. 22.9. 
Kotiliitto sisarille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.30. 23.9. Yhteiskristilli-
nen rukouskokous klo 18.00. TULE RUKOUKSEN HENGESSÄ KAIKKIIN 
TILAISUUKSIIMME. OLET JEESUKSEN NIMESSÄ TERVETULLUT!

To 18.9. klo 19 LÄHDE-ilta, kastejuhla, Sinikka 
Hepola, Martti Väyrynen, God’s Bell, aihe: Kun 
Herra koskettaa, tarjoilu. Pe 19.9. klo 18-21 Kids’ 

Action Night, toiminta-ilta 6-12 -vuotiaille, jättinyyttärit. Su 21.9. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Janne Turpeinen, Martti Väyrynen, aihe: Hyvä elämä. Ti 23.9. klo 13 Päivä-
piiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 24.9. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 26.-28.9. 
REVOLUZONE-tapahtuma, Frank ja Anneli Dietz (OM USA), Juhani Ahola.
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Herännäis-siioninvirsiseuroja: su 21.9. klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Sulkakuja 8, Oulu, klo 18 Kiimingin seurakuntakeskuksen Montin salissa 
ja klo 18.30 Kempeleen keskustan seurakuntakodissa, Tiilitie 1, Kempele. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: tänään klo 19 Kaisa Malkamäellä, Tuuli-
haukantie 6 B 30, Kaukovainio.

          Kellonkartano 2008:         
           
















 Lämpimästi tervetuloa Kellonkartanoon!  

Su 21.9. klo 16.30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 24.9. klo 18 Lähetyspiiri.
To 25.9. klo 19 Nuorten- ja opiske-
lijailta Jukka Malinen. ”Jumalan 
johdatus” Ps. 139. Tervetuloa!

Tänään Opiskelija/ Nuoret 
aikuiset ilta klo 19. Su 21.09.
klo 15 Seurat Leena ja Pekka 
Siljander. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Tapahtumat

Seurakunnat

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

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

Nivalan ja ONMKY:n Mieslaulajien yhteinen

Solisti Esa Ruuttunen
Säestys Risto Ainali

KIRKKOKONSERTTI
Oulujoen kirkossa su 28.9. klo 17.00

Liput: Raksilan Prisma S-etukortilla 10 €, ovelta 12 €

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Vierailijoita: 
Su 21.9. klo 16.00 Jukka 
 ja Sanna Wenström
To 25.9.ja pe 26.9. klo 18.00
 Jari Kenttä
To 2.10. klo 18.00 Erkki Joki-
 salo
Su 5.10. klo 16.00 Olavi Mäkelä

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!
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Elämän tarkoitus?
Sadut noudattavat usein samaa kaavaa. Yleensä ne alkavat sanoilla ”Olipa kerran…” 
Näin esitellään tarinan päähenkilö – yksi tai useampia. Päähenkilö on tietysti hyvä. 
Saduissa kaikki henkilöt eivät kuitenkaan ole hyviä. Satujen rakenteeseen kuuluu myös, 
että satuhenkilöt joutuvat pian jonkin tärkeän tehtävän tai pikaista ratkaisua vaativan 
ongelman eteen. Tässä kohdassa lukija havaitsee viimeistään eroavaisuuksia henkilöi-
den välillä. Seuraa mielenkiintoisia juonenkäänteitä ja jännittäviä tapahtumia. Ja sit-
ten tulee loppu, joka on tuttuakin tutumpi. Paha saa palkkansa, mutta hyvistä sano-
taan aina, että näin he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

Minäkin haluan elää onnellisena elämäni loppuun asti. Se on elämäni tarkoitus. 
Saada elää onnellinen elämä. Mutta miten voin onnistua pyrkimyksessäni? Olen löy-
tänyt kaksi vastausta. Ensinnäkin olen ymmärtänyt, että onnellinen elämä ei ole sama 
kuin helppo elämä. Onhan elämä joskus helppoa ja kevyttä, mutta ei siitä vielä seuraa 
elämän onnellisuus. Toisen vastauksen olen löytänyt Raamatusta. Siellä kerrotaan, että 
Jumala on luonut meidät ja että Hän rakastaa meitä hyvin paljon. Hän on myös antanut 
meille käskyjä elämää varten. ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sie-
lustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi! Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Nämä 
ovat suurimmat ja tärkeimmät käskyt.

Mielestäni noihin käskyihin tai paremminkin elämänohjeisiin tiivistyy kristinus-
kon tärkein sanoma. Nuo ohjeet löytyvät myös useimmista muista uskonnoista. Niitä 
noudattamalla voimme löytää elämämme tarkoituksen ja saavuttaa onnellisen elä-
män.

markuS mäHöNeN
vs. seurakuntapastori

Tuiran seurakunta

19. sunnuntain helluntaista aiheena on peruskristillinen rakkauden kaksois-
käsky. Sen auktoriteetti ja voima tunnustetaan kaikissa kristillisissä kir-
koissa ja niiden ulkopuolellakin. Jeesuksen opetus pohjautuu kuitenkin 5. 

Mooseksen kirjassa esiintyvään, päivittäin lausuttavaan juutalaisten lausesikermään. 
Sen lausui joku perheen miespuolinen jäsen joka päivä juutalaisessa perheessä: ”Kuu-
le, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.” Vaatimus myös lähimmäisen rakasta-
misesta tulee tämän käskyn rinnalle yhtä vahvana. Ihmisen on mahdotonta omin voi-
min täyttää näitä käskyjä.

Mielenkiintoista on, että lainopettaja tulee kysymään Jeesukselta tätä käskyä. Hän-
hän tietää sen itse todella hyvin lausuessaan rakkauden käskyä joka päivä. Jeesuksen 
vastattua myös hänen näkökulmastaan ”aivan oikein” lainopettaja saa lisää ”vettä myl-
lyynsä” ja hän syventää käskyjen merkitystä jokapäiväisen kilvoittelun kannalta. Jeesus 
huomaa lainopettajan vastanneen viisaasti ja antaa tälle tunnustuksen: ”Sinä et ole kau-
kana Jumalan valtakunnasta.”

Merkittävää kuitenkin on, ettei Jeesus vielä pitänyt lainopettajaa veljenään. Tältä oli 
jäänyt huomaamatta olennaisin: lakia suorittamalla ihminen ei voi saavuttaa iankaik-
kista elämää. Pelastus, itse Herra Jeesus, olisi ollut siinä hänen vieressään. Yksin häneen 
uskomalla, Vapahtajaan, joka täytti Vanhan testamentin profetiat, ihminen tulee autu-
aaksi eli Jumalalle kelpaavaksi. Jeesus oli pian käymässä kärsimystielleen, mutta ymmär-
si, ettei lainopettaja voinut käsittää hänen antamansa uhrin suuruutta.

Pekka TuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 119: 1–8
Ensimmäinen lukukappale 
5.Moos. 10: 12–13
Toinen lukukappale 1.Joh. 2: 15–17
Evankeliumi Mark. 12: 28–34

Taivaallinen Isämme.

Vaivumme usein

epäuskoon ja toivottomuuteen,

kun näemme pyhän lakisi valossa

syntisyytemme ja heikkoutemme.

Anna meille luottamus siihen,

että olemme rakkaita lapsiasi silloinkin,

kun meitä uhkaa kiusaus tuomita itsemme.

Kiitos, että sinä annat meille elävän toivon,

armon ja anteeksiantamuksen.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  A d r ian ,  C ana d a
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Kirkon sisällä on viime aikoina puhuttu paljon 
Internetin merkityksestä ja siitä, miten kirk-
ko voisi sitä hyödyntää. Kirkossa on jo otettu 
askeleita verkon uusien työkalujen hyödyn-

tämiseksi. Hengellinen elämä verkossa -hanke pyr-
kii tuomaan kirkon läsnä olevaksi verkossa. Myös 
kirkon uusimmassa toimintastrategiassa määritel-
lään, että jatkossa halutaan lisätä panostusta uuden 
median käyttöön.

Muualla maailmassa ollaan meitä edellä. Yk-
si hyvä esimerkki on sivusto www.newstartmi-
nistries.org. Tämä pieni kirkko Kaliforniassa on ot-
tanut seurakuntalaiset mukaan saarnan suunnitte-
luun. Kunkin sunnuntain aiheet on lueteltu heidän 
verkkosivuillaan, ja aiheita saa kuka tahansa käydä 
kommentoimassa. Näistä seurakuntalaisten yhtei-
sistä ajatuksista pastori koostaa saarnansa.

Kaikkia seurakuntalaisten jakamia ajatuksia pas-
tori ei voi ottaa mukaan saarnaan. Ne ovat kuiten-
kin kaikkien luettavissa verkkosivuilta. Näin kenen-
kään kommentit eivät mene hukkaan. Sunnuntain 
saarnat nauhoitetaan, ja myös ne laitetaan verkko-
sivuille kuunneltavaksi.

yhteisöllisyys tukee 
yleistä pappeutta
Kalifornialaisen kirkon idea perustuu meille lute-
rilaisillekin tärkeään käsitteeseen, yleiseen pappeu-
teen. Se tarkoittaa, että emme enää tarvitse erillisiä 
pappeja hoitamaan keskustelua meidän ja Jumalan 
välillä. Siten meistä jokainen on pappi, meistä jo-
kaisella on suora yhteys Jumalaan. Siksi me kaik-
ki olemme myös yhtä lailla oikeutettuja kertomaan 
Jumalasta muille.

Tästä opista huolimatta kirkossamme pidetään 
pappeja hyvin korkeassa asemassa. Kansankirk-
ko julistaa virallista totuutta, eikä sitä sovi liiko-
ja kyseenalaistaa tai tulkita. Seurakuntalaisten In-
ternetissä yhteistuumin koostama saarna voisi ol-
la kovin vaikea ajatus tällaiselle kirkolle. Silloinhan 
joukkoon saattaisi pujahtaa ”vääränlaisia” ajatuk-
sia ja opetuksia.

Yhteisölliset palvelut Internetissä ovat olleet suosittuja jo jonkin aikaa. Nyt kirkkokin 
on heräämässä mukaan. Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman vastustusta.

Yhteisöllinen kirkko, 

 tulevaisuuden kirkko NeTkirkko
Etusivu
Ohjeet
Profiili
Chat

Salasana

Käyttäjätunnus

Kirjaudu
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Kirkon uusimmassa strategiassa, Meidän kirk-
ko – osallisuuden yhteisö, määritellään suuntaviivat 
vuoteen 2015. Sen mukaan kirkossa halutaan pääs-
tä eroon työntekijäkeskeisestä ajattelusta ja lähem-
mäs seurakuntalaista. Vaikuttaisi siltä, että ainakin 
päättäjien joukossa on kiinnostusta haihduttaa kir-
kon roolia etäisenä auktoriteettina. Tässä tavoittees-
sa Internetin tarjoamat työkalut voisivat olla erit-
täin suureksi avuksi.

Mutta kirkon arvovaltaisuudella on vahvat pe-
rinteet, joita on vaikea purkaa. Onko uuden ajan 
työkalujen hyödyntäminen sittenkin liian iso pa-
la purtavaksi?

uusi ympäristö koettelee 
vanhoja auktoriteetteja
Hengellinen elämä verkossa -hankkeen koordinaat-
tori Hannu Majamäki on puhunut verkon hyödyn-
tämisen puolesta jo pitkään. Hän on törmännyt ko-
vaankin vastustukseen.

– Olen saanut kahdenlaista palautetta. Toiset sa-
novat, että verkko on uusi mahdollisuus, johon kan-
nattaa tarttua. Toiset huolestuvat siitä, että viralli-
sen totuuden määritteleminen hankaloituisi. Ihmis-
ten nettikeskusteluita kun ei voi hyväksyttää piis-
pankokouksessa.

Majamäen mukaan kirkon ajattelutavassa on kui-
tenkin tapahtunut muutos viime aikoina. On ym-
märretty, että verkko on toimintaympäristö eikä 
vain yksi työkalu. Tässä uudenlaisessa toimintaym-
päristössä ei ole hierarkioita.

Tällaisessa uudenlaisessa sosiaalisessa tilassa pe-
rinteiset auktoriteetit kyseenalaistetaan. Ennen ar-
vovaltaiset henkilöt saattoivat määritellä, mitä ta-
vallinen kansalainen sai tietää ja ajatella. He kir-
joittivat oppikirjat ja antoivat lausuntoja sanoma-
lehdille. Verkossa sen sijaan sisällön tekevät taval-
liset ihmiset.

– Lääketieteessä olen nähnyt tämän muutoksen 
hyvin, Majamäki kertoo. 

– Perinteisesti lääketiede on vahvasti lääketeol-
lisuuden sanelemaa. Nykyisin tavallinenkin ihmi-

nen voi etsiä tietoa erilaisista sairauksista Interne-
tistä. Kaikki heidän löytämänsä tieto ei ole välttä-
mättä sellaista, mitä lääketeollisuus haluaisi heidän 
löytävän. Samaa ilmiötä voi nähdä monissa muis-
sakin instituutioissa.

Kirkko ja lääketiede ovat molemmat auktoriteet-
teja, jotka eivät ole pitäneet kiirettä ehtiäkseen mu-
kaan muutokseen. Taustalla kuitenkin vaikuttavat 
eri tekijät.

–Lääketeollisuudessa liikkuu suuret rahat. Kir-
kossa sen sijaan vaikuttavat vahvat tunteet ja arvo-
valta.

internet 
tarjoaa mahdollisuuksia
Internetin tarjoamat työkalut suovat monenlaisia 
mahdollisuuksia. Miltä kuulostaisi maanlaajuinen 
raamattupiiri, joka pohtii kysymyksiään netitse? 
Entä pyhäkoulunopettajien ja päiväkerhojen pitä-
jien luoma materiaalipankki? Uudemmat opettajat 



kirkko

[21:30] 
<luigo> 
poistuu 
yhteisöstä

[21:29] 
<jarggo> 
plaa, plaa 
plaa plaa, 
jos ja plaa 
plaa?

[21:29] 
<pappi> plaa, plaa plaa plaa 
ja plaa plaa. Plaaplaplaa pla 
plaa plaa...

[21:29] 
<chezill>
saapuu yhteisöön
[21:29] 
<chezill> plaa, plaa 
plaa plaa plaa!

Etusivu
Ohjeet
Profiili
Chat

Salasana

Käyttäjätunnus

Kirjaudu
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ottaisivat varmaan mielellään vastaan kokeneempi-
en pyhäkoulun pitäjien ideoita.

Hannu Majamäelläkin on mielenkiintoinen aja-
tus verkon hyödyntämisestä. Hän haluaisi tuo-
da verkkoon tarjolle uuden ajan katekismuksen. 
”Wikismus”, kuten Majamäki on ideansa nimen-
nyt, kutsuisi tavalliset seurakuntalaiset kertomaan 
kuinka he näkevät Lutherin vähän katekismuksen 
pääuskonkohdat.

Wikismuksessa käsiteltäisiin samoja aiheita kuin 
vähässä katekismuksessa. Uudenlaisen katekismuk-
sen käyttäjät saisivat kuitenkin lisätä siihen oman 
näkemyksensä. He voisivat kertoa, kuinka he koke-
vat ja tulkitsevat nämä vanhat uskonkohdat.

Kirkko ei saisi olla etäinen instituutio tuolla jos-
sakin. Se koostuu seurakuntalaisista, tavallisista ih-
misistä. Näistä tavallisista ihmisistä muodostuvat 
myös verkossa syntyvät yhteisöt. Onnistutaanko 

kirkossamme pääsemään vanhan arvovaltaisuuden 
yli? Otetaanko kirkossamme kunnolla käyttöön In-
ternetin tuomat mahdollisuudet?

Nähdäänkö Suomessa vielä Wikismus? – Aivan 
varmasti, Majamäki hymähtää.

kaiSa aNTTiLa

Re i j a  H aa p a la in e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 21.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Hanna-Maija Kar-
jalainen. Kanttorina Raimo 
Paaso. 
Messu su 21.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Raimo Paa-
so. Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 18.9. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö.
Messu su 21.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Asta Leinonen ja 
Sirpa Kemppainen, kantto-
rina Taina Voutilainen. Mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
80-vuotiaiden juhla. 
Messu su 21.9. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 21.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Sanna Okkola, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.9. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 25.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin pysähdys sanan, rukouk-
sen ja ehtoollisen äärellä. 
Teetarjoilu. Mahdollisuus 
keskusteluun papin kanssa 
tuntia ennen messun alkua.

Tuiran seurakunta
Messu su 21.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Merenkulkijoiden messu su 
21.9. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustavat Nanna He-
laakoski sekä Leila Holviala 
ja Anna-Leena Peltoniemi 
Suomen Merimieskirkosta, 
kanttorina Taru Ängeslevä.
Messu su 21.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Pasi Kurikka, avustavat Saila 
Luukkonen ja Eeva-Marja Lai-
tinen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Naiskuoro Merikos-
ken laulu, johtaa Maritta Pa-
sanen. Vapaaehtoisten teh-
tävään siunaaminen. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Taru 
Ängeslevä.  

Iltamessu su 21.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. 
Gospelmessu su 21.9. klo 18 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja.
Viikkomessu ke 24.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
 
Oulujoen seurakunta
Saksankielinen messu la 
20.9. klo 10 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Hans-Mar-
tin Röker. Sadonkorjuun kii-
tos sekä konfirmaatio. Kirk-
kokahvit klo 9.40. 
Messu su 21.9. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit.
Perhemessu su 21.9. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Avustaa Saare-
lan päivä- ja iltapäiväkerho-
laiset. Radio Dei.
Gospelmessu ke 24.9. klo 
18, Hintan seurakuntako-
ti. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustajat Sirpa Karjalainen 
ja Jouni Heikinheimo. Musik-
ki Esa Rättyä ja housebändi. 
Isoskoulutus uusille isosille. 

YlIkIIMInGIn Alue
Messu su 21.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Leo 
Rahko. Vapaaehtoisten teh-
tävään siunaaminen.

Hailuoto
kansanlaulukirkko su 21.9. 
klo 14. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Riitta Piip-
po, Pertti Haipola, haitari ja 
lauluryhmä. Vieraita Oulun 
Karjasillan seurakunnasta.

Haukipudas
Messu su 21.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Arto Nevala, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Katri Niskakangas.
Sanajumalanpalvelus su 
21.9. klo 12 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Arto Nevala, kanttorina 
Katri Niskakangas. 

Kempele
Metallimessu la 20.9. klo 19 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Toimittaa Ha-
ka Kekäläinen, saarna Timo 
Juntunen.

Messu su 21.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Timo Riihimäki, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mikko ja Elmiina 
Ahola laulavat. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä ja Alz-
heimerpäivään liittyvä muis-
tijumalanpalvelus. Kirkko-
kahvit. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
saarnaa Mikko Salmi, kant-
torina Marja Ainali. Yhtei-
nen lounas ja Miesten päi-
vän ohjelma seurakuntakes-
kuksessa. 

Messu su 21.9 klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kantto-
rina Marja Ainali. 

Liminka
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Avustavat Sinikka Ilmo-
nen ja Oulun dementiayh-
distyksen väkeä. Kirkkokah-
vit tarjoaa Oulun Seudun De-
mentiayhdistys.

Lumijoki
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Elina Hyvönen, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Kehitysvammais-
ten kirkkopyhä Limingan ja 
Tyrnävän kanssa. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Muhos
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittavat Pekka Kyllö-
nen ja Jouni Heikkinen, saar-
naa Pentti Kallioranta, kant-
torina Ossi Kajava, ry:n nuor-
ten kuoro. Laitasaaren rau-
hanyhdistyksen 60-vuotis-
juhlamessu ja vanhemman 
väen kirkkopyhä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.
 
Pudasjärvi
Messu su  21.9. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita. Maallikkokoulutukseen 
osallistuneiden kirkkopyhä. 

SArAkYlä
Messu 21.9. klo 10 kappelis-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kirkkokahvit. Mahdol-
lisuus käyttää kirkkotaksia, 
edestakaisen kyydin oma-
vastuu 3 €.

PuhoS
Messu 21.9. klo 19 Puhok-
sen koululla. Toimittaa Os-
kari Holmström, kanttorina 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 21.9. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

PIIPPolA
Messu su 21.9. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. 

PulkkIlA
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PYhäntä
Messu klo 12 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa Enna Junno. 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. Pyhännän rippikou-
luikäluokan ja heidän van-
hempiensa kirkkopyhä.

rAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
21.9. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetystilaisuus seurakunta-
talossa.

Siikasalo
ruukkI
Sanajumalanpalvelus su 21.9. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. 
Perhekirkko su 21.9. klo 12 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki. 
Sunnuntailounas. 

SIIkAJokI
Messu su 21.9. klo 12 Siika-
joen kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen. Tilaisuuden yh-
teydessä Siikajoenkylän rip-
pikoululaisten ilmoittautu-
minen, mukaan kutsutaan 
myös eri järjestöjen rippi-
kouluihin meneviä.

VIhAntI
Messu su 21.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, kanttorina Asko Rauta-
koski. Sadonkorjuun kiitos-
juhlaa vietetään seurakun-
tatalolla messun jälkeen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
21.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jorma Kiviran-
ta, kanttorina Pentti Korkia-
koski.

teMMeS
Messu su 21.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.Re i j a  H aa p a la in e n

Siikajoen kirkko on 
rakennettu vuonna 1701. 
Nykyisen ulkomuotonsa se 
sai vuonna 1852.
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18.9.–25.9.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
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
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Radio Pookin Etappi tarjoaa eväitä arkeen

enot oulussa 

Oulun, Raahen ja Kalajoki-
laakson seurakuntien Etap-
pi-ohjelmat ovat palanneet 
kesätauolta. Etapit lähetetään 

Radio Pookissa (88,0 MHz) maanan-
taisin kello 17.05 ja uusintana radioju-
malanpalvelusten jälkeen. Ohjelmissa 
käsitellään inhimillisen elämän kysy-
myksiä kristilliseltä arvopohjalta.

Oulun seurakuntien ensimmäi-
nen Etappi kajahtaa kuuluville maa-
nantaina 22.9. ja siinä käsitellään seu-
rakuntien tekemää lapsityötä. Haasta-
teltavana on Tuiran ja Karjasillan seu-
rakuntien lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaara. Ohjelmassa vieraillaan myös 
päiväkodin pikkukirkossa kuulemas-
sa mitä seurakunnan kuopukset ajat-
televat lasten omasta kirkkohetkestä.

Syksyn aikana puhutaan muun 
muassa gospelmusiikista, kuoleman 
väistämättömyydestä ja joulun sy-
vimmästä sanomasta. Radio Pooki 
lähettää myös joka sunnuntai kello 10 
jumalanpalveluksen jostakin kuulu-

vuusalueensa kirkosta. Kello 9.45, eli 
juuri ennen jumalanpalvelusta kuul-
laan Oulun seurakuntien radiopyhä-
koulu. 

Oulun seurakunnat tuottaa ohjel-
mia myös Radio Deihin. Sunnuntai-
sin kello 10 lähetetään jumalanpalve-
lus jostakin Oulun kirkosta, vuorolis-
talla ovat Oulun tuomiokirkko sekä 
Karjasillan, Oulujoen ja Tuiran kir-
kot. Jumalanpalveluksen jälkeen al-
kaa Radiopyhäkoulu.

Naiset pääsevät ääneen Radio Dein 
aalloilla keskiviikkoisin kello 15.40 
Naisen allakassa. Radiokolumnien 
pitäjät ruotivat naisen elämään kuu-
luvia iloja ja suruja. Torstaisin kello 
15.40 pureudutaan lasten ja nuorten 
asioihin Kasvun paikka -ohjelmassa. 

Oulun seurakuntien tuottami-
en ohjelmien tiedot löytyvät Rauhan 
Tervehdyksen Radio-palstalta ja Ou-
lun seurakuntien internetsivuilta.

merVi PäiVäriNTa

S anna K r o o kHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 19.9. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
pe 19.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 20.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
21.9. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Eero Karjalainen: 
Rukous ja parantuminen.
Päiväseurat ke 24.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miestenpiiri ke 24.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat: 
To 18.9. klo 18.30, Keskustan 
seurakuntatalo. 
To 25.9. klo 14, Intiön seura-
kuntakoti. 
kesähartaudet: 
To 18.9. klo 18.30, Kuntota-
lo. Tiina Kinnunen.
To 25.9. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 25.9. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
raamattupiirit:
Ti 23.9. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Opettajille.
To 25.9. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Hoosean kir-
ja, Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
raamattuilta to 18.9. klo 18,  
Pyhän Andreaan kirkko. Ai-
heena on Iisak.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.9. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Pertti Lahtinen ja 
Olavi Koivukangas.
rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 19.9. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
herännäisseurat su 21.9. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
raamattupiirit:
To 18.9. ja 25.9. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ke 24.9. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Matteuksen evankeliumi. 
Ke 24.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille. Kahvit.
To 25.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
To 18.9. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 19.9. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 23.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aulis Natri: Ilo 
Herrassa. 
keskustelu- ja raamattupii-

ri to 18.9. ja 2.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
raamattupiirit: 
To 18.9. ja 25.9. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 23.9. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 18.9. ja 
25.9. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Hiljentymi-
sen ja latautumisen paikka. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.9. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 23.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rakkauden sanoma virsissä, 
Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa Pappilassa ke 
24.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Siri Hustvedt: Kaikki mi-
tä rakastin sekä Mario Var-
gas Llosa: Paratiisi on nurkan 
takana. 
Mihin istutan toivoni, usko-
ni. Suomalaista naislyriik-
kaa kautta aikain su 5.10. klo 
15, Kaukovainion kappeli. Ru-
notapahtumassa. 
tämä runo piristi minua -ru-
notapahtuma su 9.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Mikä runo 
on tuonut ilon elämääsi, nos-
tanut hymyn kasvoillesi, piris-
tänyt sinua? Kerro se kirjees-
sä viimeistään 24.10., osoite 
Tämä piristys / Vähäkangas, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu. 

Oujoen seurakunta
Merikanto-konsertti ke 
24.9. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Sofia Magdalena -lauluyh-
tye, johtajana Raimo Paaso, 
esittää sekakuorolle sovitet-
tuja Merikannon yksinlaulu-
ja, sovitukset Lauri Nurkkala. 
Vapaa pääsy.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 22.9. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit 
ja keskustelua.
Ystävänkamari ti 23.9. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 

Mukana Jaakko Tuisku.
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 24.9. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Diakoniapiirit: 
Ma 22.9. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. Retki Hailuotoon, 
mukaan mahtuu 8 ensimmäi-
senä Heidi Karvoselle ilmoit-
tautunutta. Lähtö kappelilta 
klo 9, lounas, tutustuminen 
kirkkoon ja hotellin näytte-
lyyn. Paluu klo 17.30.
Ke 24.9. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutuvat:
Ti 23.9. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Poikkea aamu-
kahville.
Ti 23.9. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
työttömien ateria ti 23.9. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 18.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 25.9. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 19.9. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 22.9. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
23.9. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

kehItYSVAMMAISet
kehitysvammaisten nuor-
tenilta pe 19.9. klo 18–20, 
Öbergin talo. Kehitysvam-
maisille nuorille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
23.9. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä oleville kehitysvam-
maisille. 
keskustelukerho ti 23.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammaisil-
le aikuisille.
Perhepiiri to 25.9. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalo, Kuorosali. Kehi-
tysvammaisten läheisille. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-

tatalo. Sopesta voi ostaa lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpoja ja 
muuta mukavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja on avoinna ma-ke ja pe 
klo 10–14, la klo 12–15. Raa-
mattutovi ”Nimi” pe 19.9. klo 
12, Siivessä. Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 18.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Vierailijana Pasi Kurikka. To 
25.9. klo 14, Vanha Pappila, 

Sipiläsali. Raamattutunti Tii-
na Kinnunen.
Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 23.9. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 22.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 22.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMInGIn Alue
lähetysilta ke 24.9. klo 18. 

Vappu ja Jaakko Kurttila toi-
mivat emäntänä ja isäntänä. 
Mukana Jouni Riipinen.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 21.9. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerho to 25.9. klo 
10–11.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Lapsityönohjaaja Aila Valtavaara on haastateltavana ensi maanantain Etappi-lähetyksessä.
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18.9.–25.9.2008enot oulussa 

Sopraano Soile Isokoski ja urkutaiteilija Katrin Me-
riloo esiintyvät Ylikiimingin kirkossa sunnuntai-
na 5.10. kello 19. 

Konsertin ohjelmisto koostuu tunnettujen sä-
veltäjien tuotannosta: mukana ovat muun muassa 
W. A. Mozartin Exultate Jubilate sekä sopraano-
aarioita J. S. Bachin Matteus- ja Johannespassiois-
ta. Lisäksi konsertissa Oskar Merikannon ja Ilma-
ri Hannikaisen lauluja.

Soile Isokoski sekä Lahden urkukilpailun voitta-
nut nuori urkuri Katrin Meriloo konsertoivat Yli-
kiimingin lisäksi Kemin kirkossa. 20 euron hintai-
sia lippuja voi ostaa ennakkoon Musiikki-Kullak-
sesta ja Ylikiimingin seurakuntakodilta. Osa lip-
putuloista ohjataan Vienan Karjalan lapsi- ja nuo-
risotyöhön Oulujoen seurakunnan Ylikiimingin 
alueen kautta.

Soile Isokoski ja 
Katrin Meriloo konsertoivat 
Ylikiimingissä

kaikille oululaisille

Jäikö ripari nuorena käymättä?
Kolkuttaako kummius tai avioliitto?
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
 ti 30.9. klo 18 Karjasillan kirkko
 su 12.10. klo 10 Karjasillan kirkko
 la 18.10. – su 19.10. leirijakso Hietasaaressa
 to 30.10. klo 18 konfirmaatio (halukkaille!)

 Aikuisrippikoulun laajuus on 20 tuntia. 
 20 ensimmäistä mahtuu mukaan!
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset 29.9. mennessä 
 Mikko Salmi, mikko.salmi@evl.fi, 044 316 1580. 

Aikuisrippikoulu

H e ik k i  Tuu l i
Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
To 18.9. ja 25.9. klo 14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 7–9-vuoti-
aille.
Su 21.9. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 21.9. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä.
Su 21.9. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 21.9. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Perhekerhot: 
Ma 22.9. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 23.9. klo 9.30 ja ke 24.9. klo 
10, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ke 24.9. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 24.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 24.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 24.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 21.9. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 21.9. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 21.9. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 21.9. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 18.9. ja 25.9. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. koh-
dasta Kansainvälisyys.
Perhekerhot:
To 18.9. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti 23.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 24.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 25.9. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rajakylän perhekerho ko-
koontuu ensimmäisen ker-
ran 1.10. klo 9.30–11.

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot:
Ke 24.9. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 24.9. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30–11, Huone-
suon seurakuntakoti. 
Ke 24.9. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 24.9. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInGIn Alue
Perhekerho to 18.9. ja 25.9. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista www.oulunseu-

rakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri. 

Tuiran seurakunta
teetupa to 18.9. ja 25.9. klo 
14, Pöllönkankaan ostoskes-
kuksen nuorisotila. Iltapäi-
väkahvila 4.–6.-luokkalaisil-
le. Tarjolla maksutonta tee-
tä ja pientä purtavaa. Oh-
jaajina Ansku Ylänne ja Mat-
ti Ketola.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 20.9. klo 20–24, Isokatu 
11, Erityisnuorisotyön tilat. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään lau-
antai-iltaa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.
Gospelkonsertti – koI ja 
Mika nuorva pe 26.9. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kantaaottavaa arkigos-
pelia.

Karjasillan seurakunta
Gospeltanssiryhmä ma 
22.9. klo 18–19, Kaukovai-
nion kappeli. Halutko liik-
kua musiikin tahdissa, ope-
tella uutta ja ehkä saada sa-
malla liikuntaa. Tule mukaan 
tanssimaan. Lisätietoja Han-
na Liuska, 040 5747 147.
nuorten musiikkipiiri ke 
24.9. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 
nuortenilta ke 24.9. klo 
19–20.30, Kaukovainion kap-
peli. Rattoisa ilta pelailun, 
jutustelun ja hiljentymisen 
parissa. Tarjolla myös pientä 
purtavaa.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
19.9. klo 20, Kuivaamokatu 
6. Yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 19.9. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.
Isoskoulutus (2.) ke 24.9. 
klo 17, Koskelan seurakun-
takoti. 
nuortenilta ke 24.9. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
Vaihtoehto torjentai Paint-
ball to 25.9. klo 18. Oletko 
käynyt rippikoulun? Terve-
tuloa viettämään vaihtoeh-
to torjentai-iltaa hyvään seu-
raan. Ensimmäisellä kerralla 
pelaamme värikuulapyssyil-
lä! Kokoontuminen Koske-
lan seurakuntatalolle. Hinta 
5 € / lurkki. Ilmoittaudu mu-
kaan viim. ma 22.9. Anssi Pu-
tilalle, p. anssi.putila@evl.fi, 
p. 050 340 8982.
tuiran isoskoulutusleiri II 
10.–12.10. Rokuan leirikes-
kus. Uusille isoskoulutettavil-
le. Jos et pääse I-leirille, tu-
le II:lle. Maksuton. Sitova ilm.  
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo viim. 25.9. Ilman pätevää 
syytä pois jäävältä peritään 
20 € järjestelymaksu. Lisätie-
toja Merja Oksman, p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi. 

Nuoret aikuiset 
Crossroads-ilta pe 19.9. klo 
19, Tuiran kirkko. Ks. erilli-
nen ilmoitus. 
Cross Cafe pe 19.9. klo 
19–00.30, Isokatu 11, tuo-
miokirkon vieressä. Ks. eril-
linen ilmoitus. 
Peli- ja saunailta ke 24.9. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.
3 kohtaamista Plus -ilta 
pe 10.10. klo 19, Kaukovai-
nion kappeli. Kimmo Kiek-
si. Teemana Frendit. House-
bandi, vierailevia puhujia ja 
teejatkot. Lapsille pyhäkou-
lu. www.oulunseurakunnat.
fi/3kohtaamista.

oPISkelIJAJärJeStöt
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 18.9. klo 19, Kaisa 
Malkamäellä, Tuulihaukan-
tie 6 b 30, Kaukovainio. Piz-
zaseurat.
oPkon opiskelijailta la 20.9. 
klo 19, Öbergin talo. Korvina 
ja olkapäinä Kristuksen ruu-
miissa, Tuomas Lempinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 22.9. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 

Lähetystyö ennen ja nyt, 
Martti Arkkila.
evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 24.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Evanke-
lisuuden juuret ja sanoma, 
Markku Niemelä.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 18.9. ja 25.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 18.9. ja 
25.8. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 22.9. Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12, lounas klo 
12–13, 3 € sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 13–14.
tarinatupa ke 24.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
raamattupiiri ke 24.9. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot:
To 18.9. ja 25.9. klo 13, Kas-
tellin kirkko. Kahvitarjoilu.
Ma 22.9. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot

karjasillan seurakunnassa:
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 531 3219 tai Karjasillan kirkolla, os. Noke-
lantie 39.

oulujoen seurakunnassa:
maanantaisin: 
klo 9–11 Huone suon srk-kodissa; Ulla-Maija Ruotsalai-
nen, p. 040 574 7097
klo 9–11 Hintan seurakuntatalo; Anna-Maija Sälkiö, p. 
040 5157601
klo 9–11 Sanginsuun srk-koti; Eija Röning, p. 040 
5580435
klo 9–11 Myllyojan srk-talo; Anu Fedotoff, p. 040 
5747098
torstaisin:
klo 9–10 Saarelan srk-koti; Eija Röning, p. 040 5580435
klo 12–13 Hintan srk-talo; Anna-Maija Sälkiö, p. 040 
5157601.

Ylikiimingin vastaanottoajat tiistaisin ja torstaisin 
klo 9–10 Ylikiimingin srk-talolla; Kati Riipinen, p. 040 
5281813.

tuiran seurakunnassa: 
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille taloudellisissa asi-
oissa perjantaisin klo 9–11 p. 08 531 4616.
Koskelan seurakuntakodilla vastaanotto keskusteluasi-
oissa torstaisin klo 10–11.

tuomiokirkkoseurakunnassa:
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille taloudellisissa asi-
oissa maanantaisin klo 10–12 p. (08) 3161 405
Verenpaineen mittaus maanantaisin klo 11–12 Heinäto-
rin seurakuntakodissa, Aleksanterinkatu 71

erityisdiakoniapalvelussa: 
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto 
to klo 9–11, p. 040 515 6935
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto ti 
klo 9–12 ja to klo 13–15, p. 040 591 2657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto to 
klo 9–11.30 p. 3161 322 tai 050 430 5178
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijän vastaan-
otto ti ja to klo 9–11, p. 040 756 4022 ja 040 515 7315
Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä tavattavissa var-
mimmin ke klo 12–14 p. 040 502 5010     
Johtava diakoniatyöntekijä, vastaanotto sopimuksen 
mukaan p. 040 591 2653  
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Iloinen PITKÄperjantai
CrossRoads-ilta

19.9. klo 19 Tuiran kirkossa
 
Ohjelmassa rukousta, todistus- ja opetuspuheita sekä 
musiikkia. Syksyn ensimmäisessä illassa puhujana 
Helena Paalanne.
 
Ilta jatkuu

Cross Cafessa klo 21  
Isokatu 11, Tuomiokirkon vieressä

 
Syksyn ensimmäisessä illassa tähtenä olet SINÄ!
Luvassa on riemullinen karaoke-ilta.
Kahvila avoinna klo 19 – 00.30.
 
3Kohtaamista Plus -illat käynnistyvät pe 10.10.2008
klo 19 Kaukovainion kappelilla.

kts. www.oulunseurakunnat.fi/3Kohtaamista

Syyslomaleirit 
rokuan leirikeskus18.–20.10. 4.–6.-luok-
kalaisille. Lisätietoja Pertti Putila, p. 040 
506 2883 ja  sanna.tervo@evl.fi. Leirin 
hinta on 30 €.
20.–22.10. 1.–3.-luokkalaisille. Lisätietoja 
Katja, p. 040 831 5932 tai Esa, p. 040 575 
2173. Leirin hinta on 30 €.
22.–24.10. 1.–3.-luokkalaisille. Lisätieto-
ja Henrik, p. 040 730 4118 ja Kaija, p. 050 
524 9779. Leirin hinta 30 €.
24.–26.10. perheleiri. 1.–6.-luokkalaisil-
le ja heidän perheilleen. Lisätietoja Ola-
vi Mäkelä p. 040 763 6488, olavi.makela@
evl.fi. Leirin hinta 4–18-vuotiaille 30 € (al-
le 4 v. ilmainen) ja aikuiset 44 €.  

Juuman leirikeskus
17.–20.10. nuortenleiri. Rippikoulun käy-
neille ja sitä vanhemmille nuorille tarjol-

la tiukkaa settiä. Tule mukaan ja muut-
tumaan. Ota kaveri mukaan! Settiä tar-
joavat Anssi, Jone ja Käkkärä. Leirin hin-
ta 40 € e.
20.–23.10. 4.–6.-luokkalaisille. Opet-
telemme erätaitoja ja luonnossa liikku-
mista. Et tarvitse mitään ennakkotaito-
ja. Majoittuminen on sisätiloissa. Ruo-
kailusta vastaa leirikeskuksen emännät. 
Leirin hinta 40 €. Lisätietoja Matti Keto-
la 040 574 7069 ja Anna-Leena Ylänne 
040 574 7082.

Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman sekä vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Il-
moittautuminen 2.10. mennessä yhtei-
sen seurakuntapalvelun toimistoon arki-
sin klo 9–16, p. 3161 340.

To 25.9. klo 13, Kastellin kirk-
ko. Kahvitarjoilu.
To 25.9. klo 13.30, Karjasil-
lan kirkko. 

Tuiran seurakunta
käsityökerho ti 23.9. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Senioreiden laulupiiri to 
18.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
Yhteislaulua ja päiväkahvit. 
Seurakuntakerho to 18.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerhot: 
To 18.9. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 23.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
To 25.9. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Osallistumme 
laulupiiriin.
To 25.9. klo 13.30, Palokan 
Palvelukeskus. Pasi Kurikka 
ja Raili Toppinen.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
18.9. ja 25.9. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 22.9. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
22.9. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot:
To 18.9. ja 25.9. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
To 18.9. ja 25.9. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 
To 18.9. klo 14, Metsolan 
Hovi. 
Ma 22.9. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 22.9. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 25.9. klo 12, Siiri Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 25.9. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

Leirit ja retket
työttömien leiri 13.–16.10. 
Rokuan leirikeskus. Mahdol-
lisuus vaellukseen ja hieron-
taan. Hinta 17 € sis. matkat, 
täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilm. viim. 22.9. p. 
(08) 3161 340. Voit ilmoit-
tautua hierontaan, omavas-
tuu 10 € / hlö. Vetäjinä Jyrki 
Vaaramo ja Heidi Karvonen.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 18.9. klo 16, Pyhän An-
dreaan kirkko. 1.–6.-luokka-
laisille. 
oulun seudun virsikuoro 
ma 22.9. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. 

Muut menot
Perhetapahtuma la 20.9. klo 
12–14, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. Myytävänä gril-
limakkaraa sekä -maissia, oh-
jelmassa askartelua, hartaus 
ja muuta yhteistä puuhaa. Li-
sät. Katja p. 040 831 5932.
Vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen su 21.9. Ks. 
erillinen ilmoitus. 
60-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla su 21.9. klo 18, Hin-
tan seurakuntatalo. Ohjel-

massa iltakirkko, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttori Lau-
ri Nurkkala. Oulun Seudun 
Lausujat, juhlapuhe Paavo 
Moilanen, kahvitarjoilu sekä 
60-vuotiaiden muistaminen.
Puuhakerho ma ja ke klo 10, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
Miesten keskusteluilta ma 
22.9. klo 19–21, Maikkulan 
kappeli. Aihe: Onko tervet-
tä miestä olemassa. Jokai-
sella illalla on teema, johon 
alustuksen jälkeen pureu-
dutaan syvemmälle keskus-
telun ja pohdiskelun kaut-
ta Raamatun näkökulmaa 
unohtamatta. Pääpaino on 
keskustelulla, mutta mukaan 
voi toki tulla, vaikka ei aikoi-
sikaan avata suutansa muu-
toin kuin korkeintaan hiillos-
makkaran syömistä varten.
Alfa-kurssi ti 23.9. klo 
18–20.30, Karjasillan kirk-
ko. Epäilijöille, etsijöille, vas-
ta kirkkoon liittyneille ja si-
nulle, joka haluat löytää uu-
delleen uskosi perusteet. Il-
tapala, alustus, keskustelua 
pienryhmissä. Kurssi on il-
mainen. Ilm. Ari Kauppilalle, 
0400 581 631, ari.kauppila@
oulu.fi, tai Kimmo Kieksille, 
050 310 5001, kimmo.kieksi@
evl.fi. www.oulunseurakun-
nat.fi/Alfa-kurssi.
Sotaveteraanien hengel-
lisen työn virikepäivä to 
25.9. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

PArISuhDe
rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 3.–5.10. Roku-
an leirikeskus. Ryhmien oh-
jaajina Mikko Jämsä ja Saila 
Kukkohovi-Jämsä sekä Jou-
ko ja Riitta Piippo. Hinta 84 
€ / pari. Ilmoittautuminen ja 
tied. viim. 19.9. Heikki Kaik-
konen p. 040 502 5010.

Kansainvälisyys
Lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/kansainvalinen.

International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays from 1 pm to 
2.30 pm at St. Luke’s Chapel, 
Pyhän Luukkaan kappelli, 
Linnanmaa. Activities include 
a christian devotion,  refresh-
ments and an art and craft 
session for children. Families 
from all christian denomina-
tions and non-christian back-
rounds are welcome. No fee 
or enrollment. You are wel-
come to come along to any of 
our Thursday sessions.
Deutschsprachiger Gottes-
dienst Sa 20.9. um 10 Uhr in 
Oulujoen kirkko. Erntedank-
gottesdienst mit Konfirmati-
on und Feier des Hl. Abend-
mahls. Mit Pastor Hans-Mar-
tin Röker. Kirchkaffe vor dem 
Gottesdienst um 9.40 Uhr.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Service in english Su 21.9. 
at 6 p.m. in Pyhän Luuk-
kaan kappeli. International 
fellowship from 15.30. Be-
fore the Service in English 
refreshments are offered.

keskustelu- ja 
raamattupiiri 

To 18.9. ja 2.10. klo 18.30 
Tuiran kirkossa, joka toi-
nen torstai. Lisätietoja 
pastori Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818.   

raamattupiiri 
To 25.9. klo 12.30 
Tuiran kirkossa.
Piirin vetäjinä Arja Suo-
mela ja pastori Riitta 
Louhelainen.

Kastetut
tuomiokirkko: Onni Aleksi 
Oliver Luostarinen.
karjasilta: Julius Eeli An-
dreas Vuolukka, Sofia An-
na Eerika Huotari, Inkeri Toi-
ni Sofia Karivalo, Jessica Ma-
ria Karjalainen, Oliver Ben-
jamin Karjalainen, Alisa Lin-
nea Liedes, Viljami Luka Pet-
teri Liuski, Mikael Henrik Nis-
kanen, Niilo Oliver Untinen, 
Noora Mariel Utriainen, Eino 
Antreas Katajamäki.
tuira: Riina Juulia Heiniemi, 
Ella Karoliina Holappa, Eeri-
ka Alina Huhtala, Taika Ire-
ne Huhtanen, Tuukka Ossi-
an Huhtanen, Kaapo Oska-
ri Huovinen, Jere Aatos Ju-
hani Kehusmaa, Luka Henrik 
Leppänen, Anni-Emilia Kris-
tiina Lopakka, Mikael Tia-
go Luokkanen, Helmi Alina 
Mertaniemi, Saima Elina Oja-
la, Alex Matias Ojantakanen, 
Oras Aarni Mikael Pönkä, Ot-
so Johannes Komulainen.
oulujoki: Siiri Ellen Aleksan-
dra Anttonen, Helni Emilia 
Jurvelin, Juuso Mikael Kaik-
konen, Daalia Silva Aurelia 
Niemimäki, Noora Katriina 
Pelkonen, Matias Mikonpoi-
ka Ronkainen.

Vihityt:
tuomiokirkko: Mikko Tapa-
ni Salminen ja Elise Karolii-
na Varpula, Olli-Ville Kalervo 
Pulli ja Reeta Matleena Niku-
rautio, Marko Juhani Viitala 
ja Matilda Evelina Ylipää.
karjasilta: Timo Antero Meh-
tonen ja Nina Marjaana Piri, 
Janne Niko Mikael Rosberg ja 
Tuula Johanna Itävuo.
tuira: Jouko Kalervo Auno-
la ja Raili Mailis Broström, 
Kimmo Tapio Puusaari ja An-
na-Kaisa Rinkinen, Antti Veli 
Olavi Sormunen ja Henna Eli-
na Suutari, Mika Kalevi Niku-
rautio ja Reetta Maria Oinas.
oulujoki: Joseph Daniel Mul-
cahy ja Anna-Riitta Annukka 
Kujala, Antti Tapani Kemp-
painen ja Laura Hannele Kyn-
silehto, Jyrki Antero Makko-
nen ja Heidi Johanna Rosen-
berg, Jari Petteri Pyykkö ja 
Elina Inkeri Lämpsä, Jarmo 
Tapani Alatalo ja Tarja Tuu-
likki Vikström, Sami Pekka 
Tapani Komminaho ja Tan-
ja Marja Hannele Jaara, Ar-
to Kalervo Holmström ja Suvi 
Marja Pauliina Wathén.

Kuolleet: 
karjasilta: Erkki Artturi Moi-
lanen, 55; Helvi Valpuri Jyr-
käs s. Niemelä, 80; Hilja Ma-
tilda Reinikka s. Räihä, 88; 
Mauno Asser Isoniemi, 78; 
Suoma Katariina Harju s. 
Lehtosaari, 69.
tuira: Aino Marjatta Karjala 
s. Tomperi, 79; Annikki Sark-
kinen s. Sumen, 89; Eila Iha-
nelma Tauriainen s. Kukko-
la, 78; Jussi Albert Haapala, 
81; Kauko Kullervo Välimä-
ki, 80; Paul Antero Ojala, 64; 
Sirkka Liisa Keränen s. Mar-
jamaa, 79.
oulujoki: Asta Onerva Iso-
niemi, 92; Eine Maria Alavesa 
s. Karhu, 83; Yrjö Arvid Jur-
vakainen, 90.

Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen

tuiran seurakunnassa 
Su 21.9. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Kirkko-
kahvit.
oulujoen seurakunnassa 
Ylikiimingin alueella 
Su 21.9. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkossa. 

Kaikki seurakunnan va-
paaehtoiset kuorolaisis-
ta messuavustajiin ovat 
tervetulleita.

Syöpään sairastuneiden keskusteluryhmä
alkaa to 2.10. klo 18 Asemakatu 6:ssa

Tarkoitettu vastikään sairastuneille, keskustelua sairauden herättämistä kysymyksistä, 
ajatuksista ja tunteista toisten saman kokeneiden kanssa. 

Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot vetäjiltä, sairaalasielunhoitaja Marja-leena Tah-
kolalta, 040 5797 803, ja Hannele Lusikalta, 040 5797 806. 

Oulun seurakuntayhtymä ja  
Oulun hiippakunta ovat mukana 

Eteenpäin-messuilla  24.-25.9. 
Ouluhallissa osastolla B29
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eurakunnissa tapahtuu 18.9.–25.9.2008

Faktaa
Alzheimerin tauti on yleisin dementiaan johtava muisti-

sairaus. Muita muistosairauksia ovat Vaskulaarinen de-

mentia, Lewyn kappale -dementia ja Frontotemporaa-

linen dementia.

Valtakunnallisella 
muistiviikolla vie-
tetään muistisai-
raille sopivaa ju-

malanpalvelusta Oulus-
sa, Limingassa ja Kempe-
leessä.

Muistisairaille on tär-
keää, että asiat ovat tuttuja 
ja että ne tehdään samalla 
tavalla kuin aiemminkin.  
Sen vuoksi heille suun-
natun jumalanpalveluk-
sen järjestämisessä otetaan 
huomioon monia seikko-
ja alkaen sopivasta tilasta 
edeten aina kirkkokahvien 
tarjoiluun. 

Jo pelkkä kirkkotilaan 

Pyhäkoulu su 21.9. klo 12.
lähetyslounas su 21.9. klo 
13 srk-salissa. Vapaaehtoinen 
maksu lähetystyölle.
Pentti langin muistoseurat 
su 21.9. klo 15 Inkeri Vähä-

lähetyslounas 
ja kansanlaulu-
kirkko

Sunnuntaina 21.9. on 
tarjolla lähetyslounas 
kello 13–14 seurakunta-
salissa. Lounaasta pe-
ritään vapaaehtoinen 
maksu lähetystyölle. 
Kansanlaulukirkkoa vie-
tetään kello 14 Pertti 
Haipolan haitarin säes-
tyksellä. Mukana ovat 
myös Karjasillan kantto-
ri Riitta Piippo ja laulu-
ryhmä sekä Oulun Kar-
jasillan seurakunnan ret-
keläisiä. 

Matalakynnys-illat: jo-
ka toinen sunnuntai klo 16 
Korsuhovilla. Seuraava ker-
ta 21.9.
kerhot: Maanantaisin klo 
10–11.30 päiväkerho 3A. 
Tiistaisin klo 10–11.30 päivä-
kerho 3B ja klo 12.30–14.15 
sisaruskerho, ryhmä A. Kes-
kiviikkoisin klo 10–12 päivä-
kerho 5A ja klo 12.45–14.45 
päiväkerho 5B. Torstaisin 
klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla. Torstaisin li-
säksi klo 10–11.30 sisarus-
kerho ryhmä B. Perjantaisin 
klo 10–12 päiväkerho 4-vuo-
tiaille.
keskipäiväkerho ke 1.10. 
klo 12 srk-talolla, Matt. 
18:1–6, 10.
kirkkokuoro: Harjoituk-
set ke 24.9. klo 18.30 srk-
talolla.
kokkikerho to klo 14–16.
Partio: 26.–28.9. Rover 08 
Hossan retkeilyalueella 
13-v. / 2008 ja sitä vanhem-
mille nuorille. Tiedustelut 

ja ilmoittautuminen Makelle. 
Sudenpentulauma Punatul-
kut (7–10-v. tytöt) maanan-
taina 6.10 klo 18 srk-talossa, 
entiset ja uudet tervetuloa. 
Poikavartio Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18–19.30 
Naskun laavulla.
Varhaisnuorten ja nuorten 
illat alkavat pe 3.10. klo 19 
Korsuhovin kerhohuoneella. 
Varhaisnuorten ilta loppuu 
klo 20.30, jolloin nuorilla vie-
lä jatkuu yhdessäolo.
hartaushetki Lumilyhdyssä 
keskiviikkoisin klo 14.
tulossa: Nuortenleiri Meri-
järvellä 27.–28.9. Tehdään sa-
malla jonkin verran talkoo-
hommia leiripaikan hyväksi. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
23.9. Juha Härköselle p. 044 
0927825 tai juhaharkonen@
luukku.com.
tulossa Ilta eron kokeneil-
le Tule tutustumaan mielen-
kiintoiseen henkilöön – it-
seesi, Tupoksen Vanamossa 
ke 1.10. klo 18.30–20.30. Las-

tenhoito järjestetty, tilaisuus 
on ilmainen. Järjestää Rovas-
tikunnan diakoniatyö. Ilmoit-
taudu Marjolle sunnuntain 
21.9. messun jälkeiseen kah-
vihetkeen p. 045 6381 973.
rauhanyhdistys: To 18.9. klo 
17.30–19 päiväkerho ry:llä.Pe 
19.9. klo 19 raamattuluokka 
Koivulalla. Su 21.9. klo 12 py-
häkoulu I J Jussila II H Vanha-
la III Hintsala klo 16 seurat Lu-
milyhdyssä Antti Lääkkö. Päi-
väkerho ry:llä ti 23.9. ja to 
25.9. klo 17.30–19 ja ke 24.9 
klo 17–18.30. To 25.9 klo 13 
varttuneidenkerho Tanhualla. 
Puhelinnumerot: Virasto p. 
387 172, kirkkoherra p. 045 
122 5787, diakonissa p. 045 
638 1973, suntio p. 045 630 
6081, talouspäällikkö p. 045 
630 6082, kerhohuone p. 
387 512.
kastettu: Amalia Tellervo 
Laitinen.
Vihitty: Janne Petteri Ojala 
ja Niina Katariina Kauranen.

Muistiviikon jumalanpalvelus on 
selkeä ja konstailematon

tuominen herättää ihmi-
sessä monia aisteja. Paikan 
äänet, tuoksut, värit, arkki-
tehtuuri, materiaalien tun-
tu sekä ehtoollisleivän ja 
-viinin maku voivat herät-
tää muistikuvia. 

– Toisaalta kirkkoon tu-
leminen voi pitkän tauon 
jälkeen olla pelottava ko-
kemus. Siksi tarvitaan ai-
kaa tottua kirkkotilaan 
ja jumalanpalvelukseen, 
kertoo Siikalatvan seura-
kunnan kirkkoherra Erk-
ki Piri, jolla on kokemusta 
muistisairaille tarkoitettu-
jen jumalanpalvelusten jär-
jestämisestä. 

metsällä, Pölläntie 212.
eläkeliitto ti 23.9. klo 11 seu-
rakuntasalissa.
kartanossa kajahtaa ke 
24.9. klo 14 Saarenkarta-
nossa. Yhteislaulua, Sonja 
Blomster.

kaikenikäisten kerho to 
25.9. klo 10 kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
25.9. klo 14.30.
kirkkokuoro aloittaa laulu-
kauden to 25.9. klo 18.30.

Hän korostaa muistisai-
raille sopivan jumalanpal-
veluksen rauhallisuutta. 
Kirkkokansalle annetaan 
aikaa löytää oikeat virret ja 
ehtiä mukaan veisuuseen. 
Muistisairaille sopiva ju-
malanpalvelus on haastava 
kanttorillekin, sillä kaikki 
tapahtuu verkkaisesti. On 
suotavaa, että virret soite-
taan vanhoilla sävelmillä.

– Olennaista jumalan-
palveluksessa on itse asia, 
Jumalan palvelus, eikä se 
venyttämällä parane. Sen 
vuoksi voi muistisairaille 
sopivassa messussa lyhen-
tää useita jumalanpalve-

luskaavan osia. Esimerkik-
si saarnassa yksi aihe riit-
tää, olennaisen voi sanoa 
lyhyestikin, konstailemat-
ta. Sama, mikä toimii lap-
silla, toimii muistisairailla-
kin – ja miksei meillä muil-
lakin, Piri naurahtaa.

Kirkkokahvien järjestä-
misessä pyritään mahdol-
lisuuksien mukaan tuttuu-
teen ja helppouteen. Paikka 
pyritään valitsemaan niin, 
ettei siirtyminen paikasta 
toiseen ole hankalaa, ja mi-
käli mahdollista, kahvit tar-
joillaan suoraan pöytiin. 

Jotta kirkkokahvit mais-
tuisivat mahdollisimman 

tutulle ja muistia virkistä-
välle, aikoo kaikissa kol-
messa seurakunnassa kirk-
kokahveista vastaava Ou-
lun Seudun Dementiayh-
distys tarjota kahvin särpi-
meksi perinteistä nisua.

SaTu LaPiNLamPi

Jumalanpalvelukset ovat 
maailman Alzheimerpäi-
vänä sunnuntaina 21.9. kel-
lo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa, Limingan kirkossa sekä 
Kempeleen Pyhän kolmi-
naisuuden kirkossa.
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Jenni Kittilän 100-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina 13.9. Oulun 
seudun kuntoutussairaalassa. Päivänsankarin vierellä kirkkoherra 
Matti Keskinen.
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lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri alkaa pe 19.9. klo 15 
srk-keskuksen pienryhmä-
tilassa, Kirkkotie 10 C. Ko-
koontuu joka viikko. 
nuortenilta pe 19.9. klo 18 
Vakkurilassa.
Seurakuntakerho ma 22.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 24.9. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa ja to 24.9. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa.
ei lähetyspiiriä 23.9.
Alfa-kurssi ti 23.9. klo 18 
srk-keskuksessa.
Perhekerhot kokoontu-
vat: ma klo 10–11.30 Joke-
lan vanhakoulu, to 9.30–11 
ja 12.30–14 Kellon srk-kodis-
sa , pe klo 10–11.30 kirkon-
kylän Vakkurilassa ja Martin-
niemen srk-kodissa.
Miestenilta ke 24.9. klo 18 
Wirkkulan kerhotilassa. Alus-
tus Miehen paikka ja tehtä-
vä seurakunnassa. Yhteistä 
keskustelua ja suunnittelua 
alustuksen pohjalta. Vastuu-

henkilöinä Timo Perttunen 
ja Pekka Siljander.
Juttukahvila to 25.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
rovastikunnan diakoniapäi-
vä su 28.9. Kiimingissä. Klo 
10 messu, ruokailu srk-kes-
kuksessa. Teemana lapsidia-
konia, alustajat diakoni Sirk-
ku Nivala tuomiokirkkoseu-
rakunnasta ja Anne Kauppi-
nen Pelastakaa Lapset ry:stä. 
Ilmaiseen päivään ovat ter-
vetulleita kaikki kiinnos-
tuneet. Ilm. viim. 19.9. dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636 tai p. 040 5819 
316. Kuljetus järjestetään 
tarvittaessa.
Apua Arjen Askareisiin: Ti-
laa kotiisi pari reipasta nuor-
ta siivoamaan, hoitamaan 
lapsia, haravoimaan tai leik-
kaamaan nurmikkoa ym. Tar-
joamme avun pienellä hin-
nalla: 5 € / h / apulainen. Voit 
varata apulaisen numerosta 
045 6576 122 / Katri tai 040 
8245 861/ Tarja.

esikoislestadiolaisten her-
ran Pyhän ehtoollisen viet-
to su 21.9. klo 17 kirkossa, 
kirkkokahvit.
kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko su 21.9. klo 
13, Tapio Pokka, pyhäkoulu, 
Mitä mies? -miesten ilta pe 
26.9. klo 18–20, aihe Mies ja 
nainen. Alustukset ja keskus-
telua iltateen äärellä.
rauhanyhdistys: haukipu-
das: raamattuluokka pe 19.9. 
klo 18.30 Vänttilällä, Hol-
mantie 2, syysmyyjäiset la 
20.9. klo 11 srk-keskuksessa 
alkaen ruokailulla, jouluter-
vehdys-CD:n äänitys la 20.9. 
klo 19 srk-keskuksessa, pyhä-
koulut su 21.9. klo 12, Nieme-
lällä, Rannantie 185 , Kontti-
lalla, Joukonrinne 27 ja Paa-
solla, Jymytie 3. kello: om-
peluseurat pe 19.9. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 21.9. klo 
12 Vesterbergillä, Luostarin-
vainio 8 ja Ojalalla, Pentti-
läntie 104, seurat su 21.9. klo 
17 ry:llä, Lauri Karhumaa , 

Juha Kanniainen, päiväker-
ho ma 22.9. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: raamattuluokka pe 
19.9. klo 17.30 ry:llä, ompelu-
seurat pe 19.9. klo 18.30 Ree-
ta ja Aki Sarajärvellä, pyhä-
koulut su 21.9. klo 12: Ase-
makylä etelä Aki Sarajärvel-
lä, Asemakylä pohj. Markku 
Rehulla, Keskikylä Timo Leh-
tisaarella, Vänttilänperä Vil-
le Illikaisella, Taipaleenky-
lä Kari Vengasaholla, päivä-
kerho ke 24.9. ja to 25.9. klo 
17.30-19 ry:llä.
kastettu: Jasmin Erika Vil-
helmiina Leskelä, Petra Iida-
Maria Orava.

tasauskeräys 
Lipaskeräys ti 23.9. S-mar-
ketin aulassa kirkonkylällä 
ja Kellossa Lähetysseuran 
Tasauskampanjan hyväksi. 

kirkkoherranvirasto 
avoinna ma 22.9. 
klo 9–11.

naisten piiri to 18.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Riihimäki.
Miesten piiri to 18.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Mukana Pekka Re-
humäki.
ry:n seurat su 21.9. klo 16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Versojen harjoitukset su 
21.9. klo 16 kirkossa.
herännäisseurat su 21.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
lähimmäispalvelukoulutus 
ma 22.9. klo 17.30 Kirkonky-
län srk-kodin salissa, aihee-
na vuorovaikutustaidot, luen-
noijana kouluttaja-terapeutti 
Eeva-Liisa Impola.
Alfa-kurssi ma 22.9. klo 
18–20.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.

eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ti 23.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakun-
tapiiri to 25.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodin salissa. Ai-
heena kirkkovuosi.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat keskiviikkoisin Kirkonky-
län srk-kodissa ja Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa klo 
9.30–11 sekä tiistaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 9.30–11 Van-
hassa pappilassa. 
työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 24.9. klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Raamattupiiri kokoontuu 
noin kahden viikon välein. 
Lisätietoja Tarja Maalismaa, 
p. 045 6754 432.
kirkkokuoroa ei ole ke 24.9. 
Varttuneet to 25.9. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 

klo 16.15–17.15 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukulakuoro to klo 

17.30–18.15 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-

kon valinta ke klo 12–15 Kir-
konkylän srk-kodissa.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, ma klo 
10–12 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Varhaisnuoret: kokko-
kankaan seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho ma klo 
17.30–18.30, Taidekerho ti 
klo 17–18 ja Puuhakerho to 
klo 17–18. keskustan seura-
kuntatalo: Toimintakerho ti 
klo 17.30–18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Kokkikerho ma klo 
16.30–18, Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. nuori-
soseura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30 ja Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Peli-ilta ke klo 
16.30–18 Kempelehallilla. 
nuortenilta to klo 19–21 VP. 

kempeleen ry: Kotiseurat to 
18.9. klo 19 radan länsipuo-
li: Kaarina ja Olavi Myllylä, 
Niittyrannantie 91, radan itä-
puoli: Pirjo ja Teuvo Heikki-
lä, Sinipyrstöntie 7. Raamat-
tuluokat  pe 19.9. klo 18 nuo-
remmat: Hintsala, Savitie 5. 
Vanhemmat: Jokelainen, Sa-
vitie 11. Kirkkopyhä su 21.9. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkko, seurat klo 16 
Kokkokankaan srk-keskus.
Murron ry: Lauluseurat 
pe 19.9. klo 19 Eila ja Tuo-
mo Aholalla, Ketolanperän-
tie 830. Seurat su 21.9. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Eveliina Amanda 
Seppänen, Bettina Louna Li-
ana Kukkola, Linda Julia Er-
vasti.

Sanan ja rukouksen ilta
su 21.9. klo 17 
kirkossa
Mukana Timo Juntunen. 

hartaus to 25.9. klo 13 Koti-
rinteessa, Ulla Junttila.
Pyhäkoulu su 21.9. klo 12 Kirk-
kopirtillä.
Poikakuoro to 18.9. klo 17 
srk-keskuksessa.
kantaattikuoro to 18.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Basso-
laulajia tarvitaan, tervetuloa 
mukaan.
Diakoniapiiri ma 22.9. klo 

12.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
eu-ruokaa jaetaan Vanhal-
la koululla Kirkkotie 6 (pu-
nainen rakennus) ke 24.9. 
klo 14–17 ja to 25.9. klo 9–12. 
Tied. diak.viranhaltijoilta.
Yhteisvastuu-CD:n myyn-
ti erja.haho@evl.fi, p. 0400 
775 164.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 23.9. klo 13 Montin-sa-
lissa.
Vapaaehtoisten ilta ke 24.9. 
klo 18 Jäälin Majalla.
Iin rovastikunnan diakonia-
päivä su 28.9. klo 10 messu 
kirkossa, messun jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa ruokai-
lu ja tilaisuus, puhujina dia-
koni Sirkku Nivala ja Pelasta-
kaa lapset ry:stä Anne Karp-
pinen, poikakuoro esiintyy. 
Ilm. viimeistään 22.9 p. 040 
584 4406.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä kiimingin ja 
Ylikiimingin alueen omaisil-
le ke 24.9 klo 17–18.30 Jäälin 

seurakuntakodissa.
kirpputori lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17 
Tuohimaantie 12, p. 050 322 
4664.
lähetyspiiri ti 30.9 klo 12 Lä-
himmäisentuvalla.
kodinhoitaja toini haapalan 
päivystys arkisin klo 8–9 p. 
044 576 0019.
Diakoniatyöntekijä Jaana 
kontio Jäälissä, ajanvaraus p. 
040 5793 248. 
nuorisotyö: Isoskoulutuk-

seen ilmoittautuminen vii-
meistään 3.10. Seppo p. 040 
7431 903, Aulikki p. 040 7431 
904 ja Sanna p. 040 5770 628.
Perhekerhoa ei tällä viikolla. 
Perhekahvilaa ei tällä vii-
kolla.
lasten parkki peruttu 19.9.
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
26.9. klo 18.30 Montin -salis-
sa. Aiheena Seksuaalisuus pa-
risuhteessa, alustajina Heik-
ki ja Aino Kaikkonen. Lasten-
hoito Kirkkopirtillä. Ilmoit-

tasausilta 
ma 22.9. klo 18 
Montin-salissa 

SLS:n emerituslähet-
ti Heikki Mustaniemi ker-
too tasauskohde Kambod-
zasta. 

Tasauskeräys lippaisiin S-
marketin aulassa ma 22.9.

haukiputaan kirkon 
kamarikuoro 
aloittaa

Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro (HKK) on aloittanut 
toiminnan. Kuoro harjoitte-
lee Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa torstaisin klo 
18.30–20.30. 

Uusi kuoro jatkaa Kirkkokuo-
ro Haukiputaan Laulun menes-
tyksekästä toimintaa. Nimen-
muutoksesta päätettiin vii-
me keväänä. Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro haluaa tarjo-
ta haasteellista kuorotoimin-
taa monipuolisen ja mielenkiintoisen ohjelmiston parissa. 
Kuoron suunnitelmissa tulevalla kaudella on muun muassa 
useita konsertteja sekä ulkomaanmatka ensi kesänä. 

Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. Kuoro-
laisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodos-
tuksen opiskeluun laulunopettajan johdolla. Harjoitusten 
ajaksi järjestetään tarvittaessa lastenhoito. Kuorosta voi 
tiedustella kuoronjohtaja Hannu Niemelältä p. 040 5471 
660 tai hannu.niemela@evl.fi.

w w w.sxc . hu /  A n d r ze j  Cd u la

Suomalainen mieskuva on murroksessa. Millä keinoin ra-
kennetaan uutta miehen mallia? Europarlamentaarik-
ko Hannu Takkula ja pastori, laulaja Mikko Salmi alusta-
vat miehen vallasta, vastuusta, oikeuksista ja velvollisuuk-
sista Kiimingin miestenpäivässä. Jouni Kokkoniemellä on 
mielessä miesten laulut. Tilaisuuden juontaa Jaakko Kont-
tinen. 
Kiimingin miesten päivä on sunnuntaina 21.9. Tilaisuus al-
kaa kello 10 kirkossa ja jatkuu ruokailulla ja ohjelmalla 
seurakuntakeskuksessa.

hannu takkula ja Mikko Salmi 
kiimingin miestenpäivään

tautuminen viimeistään 19.9. 
Riina Moilaselle p. 040 5609 
678.
rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 19.9 klo 18 ry:llä. 
Yhteiset lauluseurat pe 19.9 
klo 19 ry:llä. Seurat su 21.9. 
klo 17 ry:llä. Pyhäkoulut su 
21.9. klo 12 Alakylä 1 Moila-
nen, Alakylä 2 I. Haho, Huttu-
kylä P. Juujärvi, Jääli (ry:llä) P. 
Korkala, Kirkonkylä 1 B. Kon-
tio, Kirkkopirtti, Kirkonky-
lä 2 P. Hintikka, Tirinkylä E. 
Sieppi.
kiimingin rauhan Sanan 
seurat su 21.9. klo 15 Kirkko-
pirtillä. Matti Rahja. 
herännäisseurat su 21.9 klo 
18 Montin-salissa.
kastettu: Eevi Amalia Haapa-
aho, Elmeri Toivo Matias Jur-
vakainen, Jose Manuel Kyllö-
nen, Nella Emilia Viljakainen, 
Jeremi Hermanni Kaikkonen, 
Pauli Tapio Kauppila.
Vihitty: Juha Iisakki Kokko ja 
Heidi Hannele Holappa.

w w w.sxc . hu /  C r y s t a l  Wo r o n iu k
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retki kemihaaraan Savukoskelle
Kipuryhmä tekee retken Savukoskelle Korvatunturin maisemiin  26.–28.9. Lähtö on lin-
ja-autolla kello 9 seurakuntakodilta. Matkalla pysähdymme ruokailemaan Kemijärvellä. 
Perillä olemme illalla kello 16 jälkeen, silloin on ohjelmassa majoittuminen, sauna ja il-
lallinen. 
Lauantaina tutustumme Samperin Savotan maisemiin. Luvassa on myös muuta ohjelmaa 
ja yhdessäoloa. Takaisin lähdemme sunnuntaina kello 10 jälkeen. Kotona Pudasjärvellä 
olemme kello 18 maissa. 
Retken hinta on noin 110 €. Hintaan sisältyy puolihoito perillä, liinavaatteet ja sauna. Il-
moittautuminen viimeistään maanantaina 22.9. kirkkoherranvirastoon, p. 08 8823100. 
Retki tehdään mikäli osallistujia on riittävästi. Lisätietoja Pekka Majavalta p. 040 
7797918. 

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 18.9.–25.9.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljettu 
pe 19.9. 

kuorot: tähdet to 18.9. klo 
16, kirkkolaulajat ke 24.9. 
klo 18 srk-talolla. Uudet lau-
lajat, tervetuloa.
äitiverkkoryhmän aloitus 
to 18.9. klo 12–14 Tupoksen 
Vanamossa, päiväkerhon ti-
loissa. Mukana  diakonissa 
Maisa Hautamäki ja psykolo-

gi Laila Vainio.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 21.9. Lumijoella. Yh-
teiskyyti tyrnäväläisten kans-
sa, hakee Sarlotan kulmal-
ta klo 9.20. Kyyti ilmainen. 
Olethan muistanut ilmoit-
tautua Maisalle tai Toiminta-
keskukseen.
hyvänmielen päiväkahvit ti 
23.9. klo 12 pappilan pihapii-
rin vintillä. Mukana Sinikka 
Ilmonen. 

tupoksen olohuone ti 23.9. 
avoinna klo 14–16 ja kahvi-
pannu kuumana Vanamos-
sa. Keskustelun aiheena Luo-
pumisen vaikeus. Kyllikki ja 
Maisa.
Seurakuntakerho ke 24.9. 
klo 12 srk-talolla. Mukana 
Leena Leppäluoto.
raamattu- ja rukouspii-
ri ke 24.9. klo 18.30 lähetys-
vintillä.
hartaus to 25.9. klo 13.15 
vuodeosastolla.
tulossa: Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssi Limingan 
seurakuntatalolla 5.10.–6.11. 
viisi iltaa. Solmuja parisuh-
teessa -kurssi Tupoksen Va-
namossa 8.10.–7.12. iltaisin. 
Ilm. viim. 24.9. p. 044 7521 
226 tai 044 7521 235.
Seurakuntaretki holiday 
Club Bompalle nurmekseen 
3.4.11. Hinta 75 € (sis. yöpy-
minen, kylpylä, ruokailut ja 
kahvit Bompassa ja matka) 
Ilm. 16.10. Sinikalle p. 044 
7521 226. 

Cross Stitch 
-illanvietto 

kaikenikäisille 

pe 19.9. klo 18 
Vanamossa 

Kauden avaus: suunnitte-
lua, rukousta ja musiikkia. 
Haluatko mukaan rentoon 
porukkaan laulamaan ja/
tai soittamaan hengel-
lisiä lauluja? Voisitko pi-
tää pyhäkoulua tai muu-
ta toimintaa lapsille? Käy-
tännönjärjestelyissä tar-
vitaan myös vapaaehtoi-
sia. Lapsi tai aikuinen – tu-
le tuomaan ideasi! Lisä-
tietoja 050 4138 995 / Satu 
sekä www.liminganseura-
kunta.fi.

Diakoniaopiskelija hannu 
Mört harjoittelussa seura-
kunnassamme 22.9.–23.11.
lähetystyö: Lähetysvintti 
suljettu ma 22.9. 
Pyhäkoulut: Perhepyhäkou-
lu su 21.9. klo 15.30 srk-talol-
la lapsille, vanhemmille, iso-
vanhemmille ja kummeil-
le. Lopuksi kahvi- ja mehu-
tarjoilu.
nuoret: Nuortenilta la 18.9. 
klo 18–20 Kotikololla.
Perhekerhot: Kirkonkylällä 
Kotikolo ti 23.9. klo 9.30–11 
ja Tupoksessa Vanamo ke 
24.9. klo 9.30–11. 
Partio: To 18.9. Tupok-
sen Vasalauma 7–9-vuoti-
aat tytöt ja pojat Vanamos-
sa klo 15–16.30. Hirvet, Pii-
samit ja Variksenmarjat klo 
16.30–18. Uusien ja vanhojen 
partiolaisten ilmoittautumi-
nen. Tupoksen partiolaisten 
vanhempainkokous Vana-
mossa klo 18, tervetuloa. Pe 
19.9. Sudenpentujen ”vael-
lus” Torikanjärvelle.  Tarkem-

mat tiedot laumanjohtajil-
ta ja Kotikololta saatavassa 
retkikirjeessä. Su 21.9. kirk-
kopalvelussa Ruusunmarjat. 
To 25.9. Make päivystää klo 
15–17 Tupoksen Vanamossa. 
Pe-su 26.–28.9. Rover 08 Hos-
san retkeilyalueella 13v/2008 
ja sitä vanhemmille nuorille. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen Makelle 23.9. mennes-
sä. Su 26.9. Kirkkopalvelus-
sa Pihlajanmarjat. Uudet jä-
senet ovat tervetulleita mu-
kaan partiotoimintaan. Tie-
dustelut: Partiotoimisto / Ko-
tikolo / Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, p. 
044 7521 223, www.niitty-
karpat.fi. 
rauhanyhdistys: Pe 19.9. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
seurakuntatalolla. La 20.9. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(5–6) ry:llä. Su 21.9. klo 13 
seurakuntapäivä ry:llä ja klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla. Varttuneiden kerho 
ti 23.9. klo 12 ry:llä.  

kastettu: Ronja Alisa Hökkä.
Vihitty: Mikko Aleksante-
ri Peltoniemi ja Tarja Tuu-
lia Ojala.

lähetysseuran tasauspäivän 
lipaskeräys 
maanantaina 22.9. alkaen klo 11 
kauppaliikkeiden edessä

Vihreäliiviset kerääjät toivovat teidän osallistumista 
kaukana olevan lähimmäisen auttamiseksi. 

Miesten piiri pe 19.9. klo 18 
Koortilassa.
Seurat pe 19.9. klo 19 kir-
kossa.
laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 23.9. klo 12.
hartaus ti 23.9. klo 15 ryh-
mäkodissa, Pekka Kyllönen.
rippikouluinfo ti 23.9. klo 
18 seurakuntatalossa vuon-
na 1994 syntyneille ja heidän 
vanhemmilleen.
keskipäivänkerho ke 24.9. 
klo 11.30, syyskauden aloi-
tuksessa Jouni Heikkinen. 
Tervetuloa kaikki entiset ja 
uudet kerholaiset.
rukouspiiri ke 24.9. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
hartaushetket to 25.9. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Sari Mustonen.
hartaus to 25.9. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
kuorot: ke 24.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus seurakunta-

talossa. To 25.9. klo 18.30 ka-
marikuoron harjoitus seura-
kuntatalossa.
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 19.9. klo 19 seurat kirkos-
sa. La 20.9. klo 19 lapsi- ja 
nuorisotyöilta Koortilassa. Su 
21.9. klo 12 pyhäkoulut: kk1 
Kangastie, kk2 J. Hannukse-
la, Korivaara Kalliokoski, Päl-
li Haapalainen, Suokylä Kor-
honen ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 22.9. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 23.9. lauluseuraker-
ho. Ke 24.9. veljesilta. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 20.9. klo 11 päivä-
kerho ry:llä. Su 21.9. klo 13 

yhdistyksen 60-vuotisjuh-
la ry:llä.
kastettu: Kalle Tapio Koti-
saari, Lauri Eino Olavi Siito-
nen, Milja Hilda Maria Ala-
nen.
kuollut: Sirkka Liisa Karjalai-
nen s. Laitinen, 59; Laina Ma-
ria Lassila s. Kaleva, 66.

Siionin virsiseurat pe 26.9. 
klo 18 seurakuntakodissa.
kuorot: lapsikuoro to 18.9. 
ja to 25.9. klo 17, nuoriso-
kuoro to 18.9. ja to 25.9. 
klo 16.30, Vox Margarita ke 
24.9. klo 18, kirkkokuoro 
to 18.9. ja 25.9. klo 18 ja Sa-
rakylän kuoro to 25.9. klo 
18.45.
lähetystalkooilta ma 22.9. 
klo 18.30 Lakarin koulun kä-
sityötalon yläkerrassa.
Ystävänkammari ti 23.9. klo 
11.30–14 seurakuntakodissa, 
aviomiespalvelu esittäytyy.
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 19.10. klo 10 Tai-
valkoskella. Meno omin kyy-
dein. Ilmoittautuminen Tai-
valkosken kirkkoherranviras-
toon 8204 200.
näkövammaisten leiripäivä 
ke 15.10. Taivalkoskella, al-
kaa klo 10. Lähtö seurakun-
takodilta klo 8.30. Ilmoittau-
tuminen Hennalle 0400 866 
480 viimeistään pe 3.10.
rippikoululainen, jos sinulla 

ei ole vielä rippikoulukorttia 
tai et ole vielä palauttanut il-
moittautumislomaketta, ole 
yhteydessä Markoon tai Tii-
naan: marko.vayrynen@evl.fi 
,040 752 4387 tai tiina.inke-
roinen@evl.fi, 040 5714 636.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € / h / hlö, varauk-
set Tiinalta 040 571 4636.
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 39. Lisätietoja 
saat koulujen kautta.
Perhekerho to 18.9. ma 22.9. 
ja to 25.9. klo 10–13 seura-
kuntakodissa ja ke 24.9. klo 
10–13 Petäjärinteen kyläta-
lossa.
Pyhäkoulu  su 21.9. klo 13 
Koskenhovilla makkaranpais-
ton merkeissä.
Satumuskari ma 22.9. klo 
16.30 seurakuntakodissa.
rauhanyhdistykset: Lähe-
tysseurat Jongulla Aune Pe-

sälällä pe 19.9. klo 19, Ervas-
tissa ry:n mökillä la 20.9. klo 
19. ja Kurenalla seurakun-
takodissa su 21.9. klo 17. (T. 
Kalliokoski ja V. Kalliokoski). 
Syysmyyjäiset ja seurat Sara-
kylän koululla pe 19.9. klo 19 
ja Kurenalan rauhanyhdis-
tyksellä pe 19.9. klo 18.
kastettu: Paavo Johannes 
Tuomaala.
Vihitty: Toni Juhani Niemelä 
ja Anu Maarit Laivamaa, Pek-
ka Juhani Laakkonen ja Kai-
su Inkeri Puolakanaho.
kuollut: Lempi Maria Pönk-
kö, 69; Niilo Juhani Kauppila, 
66; Raimo Antero Pitkänen, 
66; Raimo Pauli Johannes Ki-
pinä, 71.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherranvirasto on 
kiinni to 18.9.
kirkkoherra erkki Piri lo-
malla 19.–22.9. sijaisena ro-
vasti Sulo Kautto. 
Isos- sekä kerho-ohjaajien 
koulutuksen infotilaisuus 
pe 19.9. klo 18 Rantsilan srk-
talolla Nuppulassa. 
kappeleitten seurakunta-
kerhojen yhteinen tapah-
tuma ke 1.10. Pulkkilassa. 
Klo 10 viikkomessu kirkos-
sa, ruokailu ja ohjelmaa seu-

rakuntatalossa. Ilm. viimeis-
tään 26.9. oman kappelin 
diakoniatyöntekijälle kulje-
tusta ja ruokailua varten. 

keStIlä
Perhekerho pe 19.9. klo 11 
kerhokodissa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
19.9. ja 26.9. klo 13 Pihlajis-
tossa. 
ompeluseuramyyjäiset pe 
19.9. klo 19 ja seurat su 21.9. 
klo 12 ry:llä, Erkki Kautto ja 

Eero Hosionaho.
rippikouluinfo ja rippikou-
luun ilmoittautuminen ma 
22.9. klo 19 srk-kodissa, kos-
kee kaikkia rippikoulun aloit-
tavia kestisiä, myös muualle 
leireille menijöitä.
kirkkokuoro ti 23.9. klo 19 
srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 24.9. 
klo 10 kerhokodissa.
kerhot: Päiväkerho ma 22.9. 
klo 10, Aarrearkkukerho to 
25.9. klo 15.30 ja Salaisuuk-
sien kaivos klo 17.30 kerho-
kodissa. 
kuulutettu: Kim Bertel 
Edsvik Teerijärven srk:sta ja 
Anu Marika Hannele Pellikka 
Vaasan suomal. srk:sta.

PIIPPolA
Veteraanikuoro ma 22.9. klo 
11 ja kirkkokuoro klo 14.30 
srk-kodissa.
ehtoollishartaus ti 23.9. klo 
14 Vaarintalolla ja klo 14.30 
Ainolassa. 
kerhot: Päiväkerho ke 24.9. 

tasauspäivänä tapahtuu
Pyhäntä
SlS:n tasauspäivän myyjäiset ma 22.9. srk-talossa alka-
en klo 10. Munkkeja, pullaa, hernekeittoa (1 € / annos, 5 € 
/ litra), arvottavaa. 

rantsila
SlS:n tasauspäivän lähetystilaisuus su 21.9. klo 10 juma-
lanpalveluksen jälkeen srk-talossa. 

klo 11, varhaisnuortenkerho 
(1.–6.-lk) to 25.9. klo 16.30, 
perhekerho pe 26.9. klo 10 
srk-kodissa. 

PulkkIlA
kirkkokuoro to 18.9. klo 19 
srk-talossa ja 25.9. klo 10 
Rantsilan srk-talossa.
raamattuluokka pe 19.9. klo 
19 ja nuortenilta la 20.9. klo 
19.30 ry:llä sekä seurat su 
21.9. klo 13 Koivulehdossa ja 
klo 14 ry:llä, Timo Mehtälä. 
ehtoollishartaus su 21.9. klo 
14.30 terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.
kerhot: Perhekerho ma 22.9. 
klo 10, päiväkerho pe 26.9. 
klo 13 srk-talossa,. 
Palvelupäivä ke 24.9. klo 10 
srk-talossa. Vierailijoita palo-
kunnasta.

PYhäntä
Madekosken ry:n myyjäiset 
la 20.9. klo 11, seurat su 21.9. 
klo 16 ry:llä.
rippikoulun infotilaisuus ja 

kirkkokahvit su 21.9. klo 12 
jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa. 
Mll:n perhekahvila ma 
22.9. klo 11 kerhohuoneessa.  
lamujoen diakoniapiiri ma 
22.9. klo 18 Sisko Pitkäsellä.
kerhot: Päiväkerho ti 23.9. 
klo 10, Salaisuuksien kai-
vos ke 24.9. klo 15, perhe-
kerho to 25.9. klo 11 kerho-
huoneessa.
kuulonhuoltopäivä ke 24.9. 
klo 12 alkaen srk-talolla.
lauluseurat ke 24.9. klo 
18.30 Sari ja Jouni Limmalla.
nuorisokuoro pe 19.9. ja 
26.9. klo 17.30 sekä to 25.9. 
veteraanikuoro klo 12, lap-
sikuoro klo 17 ja kirkkokuo-
ro klo 18 srk-talossa. 

rAntSIlA
elomyyjäiset la 20.9. klo 13, 
kodin- ja koulunilta pe 26.9. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat su 21.9. klo 18.30 srk-
talossa. 
eläkeliitto ti 23.9. klo 11 srk-

talossa. 
eu-ruuan jako taloudellisin 
perustein ti 23.9. klo 11–12 A-
killan tiloissa kunnantalolla. 
Seurakuntakerho to 25.9. klo 
13 Rauhalan kerhohuoneella. 
Veteraanikuoro ke klo 11 srk-
talolla. lapsikuoro Stellat ke 
klo 15 srk-talolla, to klo 13.30 
Mankilan koululla ja pe 19.9. 
klo 13 Hovin koululla. Pulk-
kilan ja rantsilan kirkko-
kuorojen yhteisharjoitus to 
25.9. klo 10 srk-talossa.
Perhekerho Pallerot ma 22.9. 
klo 10 Nuppulassa. hovin 
nuppukerho ti 23.9. klo 10 
Hovin koululla. Pikku nuput 
ke 24.9. klo 11 Nuppulassa. 
Isot nuput to 25.9. klo 13.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti 23.9. klo 14.30 
Mankilan koululla. hovin var-
haisnuoret ke 24.9. klo 14 
ryhmä I ja klo 15.30 ryhmä II 
Hovin koululla. tyttökerho to 
25.9. klo 17 Nuppulassa.
kuollut: Hilkka Liisa Tenhula 
Oulusta, 73.

Diakoniakylätoimikuntien 
ja diakoniaväen yhteinen il-
ta torstaina 18.9. klo 18 Ke-
säkodilla. Kahvia, makkaran-
paistoa, saunomista ynnä 
muuta mukavaa.
hartaus perjantaina 19.9. klo 
10.30 Sotainvalidien palve-
lutalolla.
ehtoollishartaus perjantai-
na 19.9. klo 13.30 Lepolassa.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä sunnuntaina 21.9. Lu-
mijoella. Lähtö klo 9 Tyrnä-
vän seurakuntatalolta.
Seurakuntakerhon retki 
lohtajalle tiistaina 23.9. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän seurakun-
tatalolta, paluu klo 18 men-
nessä.
hartaus torstaina 25.9. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
nuoret: Jatkoripari alkaa 
lauantaina 20.9. klo 18 Kesä-
kodilla ja päättyy sunnuntai-
na 21.9. klo 14. Varhaisnuor-
ten kerho ala-asteikäisille 
keskiviikkona 24.9. klo 17–19 

Murron kerhotilassa, Kautta-
ranta 12 A 2.
kuorot: kirkkokuoro keski-
viikkona 24.9. klo 19 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. lapsi-
kuoro torstaina 18.9. ja 25.9. 
klo 16 Temmeksen seurakun-
tatalolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
20.–21.9. syysseurat, lauan-
taina klo 18 seurat ry:llä. 
Sunnuntaina klo 12 seurat 
ry:llä ja klo 18 seurat ja eh-
toollinen Tyrnävän kirkossa, 
Martti Murtoperä, Mauno 
Mustapää, Jukka Kolmonen.
Murron rauhanyhdistys: 
Perjantaina 19.9. klo 19 lau-
luseurat Eila ja Tuomo Aho-
lalla, Ketolanperäntie 830. 
Sunnuntaina 21.9. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Eevert August 
Heikkala, Helmi Juuli Ama-
lia Kärkinen, Vilma Amanda 
Lydman, Veetu Heikki Topias 
Perälä, Piia Johanna Pirkola, 
Kerttu-Maija Kaarina Siito-
nen, Venla Maaria Väyrynen.

tervetuloa
Lumijoen kirkossa jär-
jestettävään Messuun 
sunnuntaina 21.9. klo 10.

Vietämme kehitys-
vammaisten kirkkopy-
hää yhdessä Limingan, 
Tyrnävän ja Lumijoen 
seurakuntien kanssa.

Messun jälkeen kah-
vihetki seurakuntata-
lolla. Kahvihetkeen toi-
vomme ilmoittautumis-
ta etukäteen Marjolle 

p. 045 6381 973.

huomio! Rovastikunnalli-
sen työntekijäkokouksen 
vuoksi, kaikki seurakun-
nan toimistot ovat suljet-
tuna to 18.9. Myös kerho-
toiminta peruttu.

ruukkI
Diakonissa tavattavissa 
Ruukin diakoniatoimistossa 
ke klo 10–12. Kotikäynti- ja  
yhteydenottopyynnöt voit 
soittaa p. 050 4694774
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla, ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja to klo 9.30–11.30 Revon-
lahden srk-talolla. Huom! To 
18.9. kerho peruttu. 
Peli-ilta to 18.9. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
Perhekirkko su 21.9. Revon-
lahden kirkossa. Perhekir-
kon jälkeen sunnuntailounas 
srk-talolla, 2 €/ henkilö, 5€ /
perhe.  
Pyhäkoulu parillisen vii-

kon sunnuntaina 21.9. klo 12 
Ruukin srk-talossa.
tyttökerho ti 23.9. klo 17.30 
Ruukin-srk-talolla 2.–4.-lk ty-
töille.
lapsikuoro ti 23.9. klo 16 
Paavolan srk-talolla ja to 
25.9. klo 15 Ruukin srk-talol-
la. Yrjö Nissinen.
kaakaokerho to 25.9. klo 
12 Revonlahden srk-talolla 
1.–2.-lk.
kirkkokuoro to 25.9. klo 16 
Ruukin srk-talolla. Yrjö Nis-
sinen. 
rauhanyhdistykset: Pe 19.9. 
klo 18.30 ompeluseurat Paa-
volan ry:llä, vuorossa emän-
täryhmä 1. Klo 18 opisto-il-
ta Ruukin ry;llä. Vesa Tahko-
la. Klo 19 ompeluseurat Al-
puan ry:llä. Klo 19 Ompelu-
seurat Elli ja Esa Saukolla. La 
20.9. klo 18 seurat Revonlah-
den ry:llä, Matti Kinnunen ja 
Timo Riihimäki. Su 21.9. klo 
13 seurat Ruukin ry:llä klo 
13 ja 18.30. Juhani Tokola ja 
Heikki Pöyhtäri. Klo 12 py-

häkoulu Sanna ja Vesa Han-
nilalla. Ti 23.9. klo 13 aikuis-
tenkerho Paavolan ry:llä. Ke 
24.9. klo 18.30 Yhteinen py-
häkouluohjaajien ilta Luo-
huan ry:llä. Alustus Teemu 
Riihimäki. 

SIIkAJokI
Päiväkerhot: 3-vuotiaat ma 
klo 9–11 ja 4-vuotiaat  ma 
klo 12–15, 5-vuotiaat. ke klo 
13–15. Huom! Keskiviikon 
kerhot alkaen 24.9. 

Perhekerho: to klo 10–12.30. 
Huom! To 18.9. kerho perut-
tu. To 25.9. mukana Jonat-
han-lastenvaate-esittelijä. 
Lastenohjaajan sijaisena toi-
mii Päivi Ollikainen. 
Varkkari-ilta ti 23.9. klo 18 
srk-talolla 3.–6.-lk.  
Virsihetki ti 23.9. klo 13 Puis-
tolassa.  
lapsikuoro ke 24.9. klo 15 
srk-talolla. Yrjö Nissinen. 
rauhanyhdistys: To 18.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 

Pe 19.9. klo 18.30 ompelus-
urat ry:llä. 
La 20.9. klo 19.30 raamattu-
luokka Kalevi Kiviniemellä. 
Su 21.9. klo 13 seurat ry:llä. 
Ma 22.9. klo 19 sisarker-
hon metsäretki. Ke 24.9. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. 
To 25.9. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.
kastettu: Neea Marja Juu-
lia Ukura.

VIhAntI 
Perhekerho kokoontuu tiis-
taisin klo 10–11.30 sinisel-
lä talolla.
kylätoimikuntien yhteinen 
palaveri to 18.9. klo 19 Kuu-
siratin kylätalolla. 
Sadonkorjuun kiitosjuhla su 
21.9. srk-talolla messun jäl-
keen. 
Siioninvirsiseurat su 21.9. 
klo 18 srk-talolla.
Virsihartaus uusien urku-
jen äärellä ke 24.9. klo 14 kir-
kossa. 
kirkkokuoro to 25.9. klo 16 

VeterAAnIen JA VAnhuSten leIrI 

Oulun seurakuntien leirikeskuksessa Rokualla 10.–12.11. 
Mikäli tarvitset liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnois-
sa apua, tulee sinun pyytää omaa avustajaa mukaan lei-
rille. Leirikeskuksen tilat ja piha-alue soveltuvat myös lii-
kuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset viimeistään 23.10. 
kirkkoherranvirastoon p. 010 4250 270. Linja-autokyy-
dityksen aikataulu ja reitti ilmoitetaan viikon 44 kirkolli-
sissa tiedoissa.

kehItYSVAMMAISten 
PerheIllAt 
Kerran kuukaudessa kes-
kiviikkoisin joka toinen 
kuukausi Paavolan seura-
kuntatalolla ja joka toi-
nen kuukausi Ruukin seu-
rakuntatalolla. Ensimmäi-
nen ilta Ruukissa 24.9. al-
kaen kello 17. Ruokailu ja 
ohjelmaa. Ruokailun hin-
ta 2 €/h ja 5 €/perhe. Il-
moittautuminen ruokai-
lun vuoksi kaksi päivää 
ennen p. 050 4694 774. 

Kappalainen Teemu 
Isokääntä virkavapaalla 
15.9.2008–31.7.2009, 
sijaisena 15.9.–31.10.2008 
rovasti Jorma Kiviranta.

Ruukin srk-talolla. Yrjö Nis-
sinen.
rauhanyhdistykset: Pe 19.9. 
klo 18 kirkonkylän ry:n syys-
myyjäiset. Su 21.9. klo 17 kir-
konkylän ry:n leiriseurat. Rai-
mo Kaisto ja Risto Launonen.
kastettu: Janna Annika Emi-
lia Kotila
kuolleet: Elo Jaakko Albert 
Pyörälä, 84; Jaakko Tapani 
Mäntyniemi, 62.
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1. kivi

Kun haluat vaikuttaa yleiseen mie-
lipiteeseen aiheessa X, teet sen ar-
gumentoimalla aiheen puolesta. 
Tai argumentoimalla vastakkais-
ta mielipidettä vastaan.Argumen-
tointityylit voidaan perinteisesti ja-
kaa neljään:teoreettiseen, ateoreet-
tiseen, yksipuoliseen ja kaksipuo-
liseen argumentointiin. Teoreetti-
set argumentit perustuvat faktoi-
hin, asiantuntijakommentteihin 
tai syy-seuraussuhteiden esitte-
lyyn. Ateoreettinen argumentointi 
vetoaa kuulijan tunteisiin, arvoihin 
tai hyötyyn. Se voi perustua vaikka 
yleiseen mielipiteeseen tai julkkis-
ten mielipiteisiin.

Yksipuolinen argumentointi 
on omien näkökantojen tuomista 
esiin, kaksipuolinen argumentoin-
ti kattaa oman mielipiteen hyvien 
ja huonojen puolten esiin tuomi-
sen, tosin valikoidusti ja omaa lin-
jaa tukien.

Siinä siis argumentoinnin teo-

reettinen luokittelu, kivittäjän 
mielestä aivan aikansa elänyt mal-
li. Kaikki neljä tapaa ovat aivan lii-
an hitaita ja tehottomia. 

Kivittäjä kehottaakin heittä-
mään perinteiset argumentointi-
tavat nurkkaan ja ottamaan käyt-
töön uuden menetelmän: Matto 
pois jalkojen alta -argumentoin-
nin. Se on tavoista tehokkain.

Matto pois jalkojen alta -argu-
mentoinnissa vastakkaisen  – siis 
väärän –  näkemyksen edustajan 
kommenttiin vastataan niin te-
hokkaalla vasta-argumentilla, et-
tä matto lennähtää reippaassa kaa-
ressa vastustajan jalkojen alta ja tä-
mä jää sanattomaksi.

Parhaita tapoja harjoitella Mat-
to pois jalkojen alta -argumen-
tointia on ottaa käyttöön tyylila-
jin perinteiset argumentti –vasta-
argumentti-parit. Mainioksi har-
joituspaikaksi aloittelijoille so-
pivat internetin keskustelupals-

tat, hieman kehittyneemmille ar-
gumentoijille anonyymit yleisön-
osastot. Kokeneimmat voivat kir-
joittaa myös nimellään, ja mikäli 
argumenttinsa haluaa saattaa to-
della kuuluville, kannattaa soittaa 
puskaradioon.

Esimerkki: Yksi perinteisistä 
vastapareista on suhtautuminen 
samaa sukupuolta olevien siunaa-
miseen: puolesta vai vastaan. Tä-
mä on yksi Kivittäjän suosikki-
esimerkeistä, joka kiteyttää erin-
omaisesti koko Matto pois jalkojen 
alta  argumentaation ytimen.

Kun on kyse samaa sukupuolta 
olevien parisuhteen siunaamisesta 
 – jota kivittäjä tietenkin vastustaa 
syistä joita ei edes kannata luetella, 
niin päivänselviä ne ovat –  ei kan-
nata lähteä pohtimaan asiaa ratio-
naalisesti, eikä suotta hienostella 
hienovaraisen ilmaisun kehittämi-
sessä, vaan tempaista saman tien 
matto vastustajan jalkojen alta: 

Otetaan kehiin lapset ja eläimet.
Sanot vain keskustelukump-

panille suoraan niin kuin asia on: 
että homoparien siunaamisen jäl-
keen vastaaja haluaa siis siunata 
seuraavaksi lapsiin ja eläimiin se-
kaantujien liitot, siis pedofiilien ja 
niiden toisten, joiden nimeä Kivit-
täjä ei edes tiedä, suhteet lasten ja 
eläinten kanssa. Mihin raja silloin 
vedetään, pikkulintuihin vai nor-
suihin, häh?

Silloin vastapuolella ei ole enää 
mitään sanottavaa asiaan, eli sinä 
olet voittanut keskustelun ja näke-
myksesi on osoitettu aukottoman 
oikeaksi. Rakentavalla ja postmo-
dernin internetyhteiskunnan tyy-
liin tehokkaalla tavalla.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Argumentoinnin lyhyt oppimäärä

Kempeleen seurakunta jär-
jestää metallimessun tu-
levana lauantaina. Messu 
pidetään Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa.
Vs. kappalainen Timo Juntu-

nen Kempeleen seurakunnasta 
saarnaa tilaisuudessa. Hän on ol-
lut myös järjestelemässä messua. 

Kempeleeseen saapuu pääkau-
punkiseudulta 12 hengen ryhmä, 
jota johtaa pastori Haka Kekä-
läinen. Hän toimii myös messun 
liturgina. Kekäläisen ryhmä on 
metallimessuilmiön luoja.

Juntunen on saanut vain muu-
taman kielteisen viestin.

– Pääasiassa ihmiset odottavat 
messua innoissaan. Odotamme, 
että Kokkokankaan seurakunta-
keskus tulee lähes täyteen.

– Olen saanut esimerkiksi Ou-
lusta viestiä, että tulossa ollaan ja 
kaveritkin otetaan mukaan.

Seurakuntakeskukseen mah-
tuu 500–600 henkeä. Juntunen 
kiittelee messuun hyvin soveltu-
via tiloja.

Kempeleen seurakunta on jo 
pitkään tarjonnut seurakunta-
laisille uusia, rohkeita ratkaisuja.

– Ihmiset ovat tottuneet, et-
tä täällä järjestetään normaalis-
ta jumalanpalveluksesta poikke-
avia messuja.

Uudelle ja poikkeavalle on 

Kempeleessä 
metallimessu 
lauantaina

Kempeleessä edellytyksiä.
– Täällä on aktiivista ja avara-

katseista väkeä järjestämässä uut-
ta ja toiminnalla on ollut luotta-
mushenkilöiden tuki, Juntunen 
kehuu.

– Odotan messua innostunee-
na. Kristittykin hakee hengelli-
seen elämäänsä elämyksellisyyt-
tä sopivina annoksina, Juntunen 
huomauttaa.

Vahvaa 
julistusta
– Metallimessu on usein hyvin 
vahvaa julistusta. Kalliot halkei-
levat ja  ukkonen jyrisee. Kun ih-
minen kuuntelee musiikkia, sa-
noin ei voi aina selittää mielleyh-
tymiä. Yksi tykkää ja toinen kart-
taa, Juntunen luonnehtii.

Metallimessussa ei ole kyse 
yksin musiikista.

– Paljon lauletaan, paljon soite-
taan, mutta puheosuuksiakin on 
kuten muissakin jumalanpalve-
luksissa, Juntunen kuvailee.

Hevimessu on nimenomaan 
jumalanpalvelus eikä konsertti. 
Juntunen ei pelkää, että yleisön 
joukossa olisi sellaisia, joita käyt-
täytyvät kuin konsertissa käyttäy-
dytään. 

– Jumalanpalvelukseen kuuluu 
hiljentyminen ja pyhyyden koke-
mus, niin myös metallimessussa.

Metallimessu on harvinais-
ta herkkua pohjoisessa. Messua 
on puuhattu Ouluunkin, mutta 
siinä ei ole toistaiseksi onnistut-
tu. Paikallisia soittajia ei ole löy-
tynyt tarpeeksi ja järjestäjät ovat 
miettineet esiintyjien värväämis-
tä etelästä. Kempele ehti ennen 
Oulua, mutta se on tuskin Ou-
lulle tappioksi.

Kempeleen kirkkoherra Pek-
ka Rehumäki kertoo, että seura-
kunnan luottamushenkilöt kes-
kustelivat messusta, mutta asias-
ta ei äänestetty.

 – On hyvä ja luonnollista, et-
tä tällaisesta keskustellaan, Rehu-
mäki toteaa.

Pekka HeLiN

Metallimessu Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa lauantaina 
20.9. alkaen kello 19. Vapaa pääsy.

J u ha Au v in e n

J u ha Au v in e n


