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Elämälle mieltä 
etsimässä
”Kuka ojentaa minulle käden? Kuka 
katsoo minua silmiin? Kuka kuun-
telee minua? Kuka ojentaa minulle 
nenäliinan? Miksi minut torjutaan? 
Miksi minusta ei välitetä? Miksi ku-
kaan ei kuule? Miksi kukaan ei näe? 
Olenko liikaa?”

Edellä mainitut nuorten tunnot 
ovat tulleet minulle tutuiksi jakaes-
sani heidän elämäänsä. Monesti ne 
ovat piilotettu paksun kuoren alle ja 
näkyvät kovuutena, eristäytymisenä, 
huutona tai vaikenemisena, välinpi-
tämättömyytenä itseä tai muita koh-
taan.    

Viimeisen vuoden ikävät tapahtu-
mat eivät tulleet yllätyksinä. Ne ovat 
olleet käsin kosketeltavissa jo monen 
vuoden ajan. 

Kauhajoen tapahtumia kuun-
nellessani minua itketti, oli voima-
ton olo. Vaikka olin aavistellut, mis-
sä mennään, en ollut osannut kertoa 
siitä niin, että olisin tullut kuulluksi. 
Olen puhunut suurkouluja ja luokat-
tomia lukioita vastaan. Kokemukses-
ta tiedän, että jokainen koulun käy-
tävällä tai luokassa liikkuva ihminen 
vie voimia, vaikka en heidän kans-
saan vaihtaisi sanaakaan. On luon-
nollista, että suojelemme itseämme 
katsomalla ohi. Näin koulussa saat-
taa olla joku, jota kukaan ei tunne.

Suututti. Nyt etsittiin syyllisiä, 
osoitettiin sormella milloin mitä-
kin ja ketäkin, aselakia, poliisia,  mi-
nisteriä. Haluttiin siirtää paha olo 
jonnekin itsen ulkopuolelle. Näin 
käy usein elämässä pettyneelle. Syy-
tetään toisia ihmisiä, olosuhteita, 
kirkkoa ja Jumalaakin ja monesti tu-
hotaan sekin, mikä elämässä on hy-
vää ja arvokasta. Näin toimivat myös 

nuo koulusurmaajat.
On totta, että nyt tarvitaan aut-

tajia: lääkäreitä, psykologeja, pappe-
ja… Heitä tarvitaan korjaamaan jäl-
kiä, auttamaan eheytymisessä, jotta 
selvittäisiin huomiseen. Mutta tarvi-
taan paljon enemmän.  Tarvitaan elä-
mälle uusi suunta ja toivo.

Nyt tarvitaan viisautta siihen, mi-
ten voisimme elää niin, että tällaisia 
asioita ei enää tapahtuisi. Tarvitsem-
me rakkautta. Tarvitsemme sitä, että 
joku pysähtyy, katsoo silmiin ja ky-
syy, mitä sinulle kuuluu ja että hän 
myös kuuntelee ja kuulee. Rakkauden 
vastakohta ei ole viha, vaan välinpi-
tämättömyys.

Ihmisen rajallisuuden ja arvotto-
muuden keskellä mielessäni on Psal-
min 139 ajatus: Jumala näkee ihmi-
sen, kaiken vääristymänkin läpi ih-
meellisenä luomistekonaan, jonka 
hän on lunastanut. Saamme opetella 
katselemaan itseämme Jumalan sil-
min, ihmeenä. Mutta saamme ope-
tella myös katselemaan lähimmäis-
tämme vaikka vain yhtä Jumalan luo-
mana ihmeenä. Ehkä tätä kautta löy-
tyy uusi toivo ja elämälle tarkoitus, 
elämä itse.

Ulla Säilä 
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva oppilaitospastori.

Kun viimeisin tehtaiden lakkautusaalto Suo-

messa alkoi, kuului vaatimuksia, että yri-

tysten on kannettava yhteiskuntavastuuta. 

Muulloinkin on hoettu samaa.

Tätä vastuuta ei kovin tarkasti määritellä. Vaati-

musten esittäjät eivät huomioi, että yritys toteuttaa 

yhteiskuntavastuunsa olemalla olemassa. Muutoin-

han yritykseen sijoitetut pääomat lojuisivat toden-

näköisesti sellaisissa kohteissa, joissa ne tuottaisi-

vat paljon vähemmän hyvää ympäröivälle yhteis-

kunnalle kuin yritykseen sijoitettuna.

Jos yrityksen halutaan olevan vielä enemmän 

yhteiskuntavastuullinen, tarkoittaa se, että yrityk-

sen pitäisi antaa yhteiskunnalle rahaa enemmän 

kuin se verojen muodossa pakotetaan antamaan.

Jos yrityksen toivotaan harjoittavan esimerkiksi 

hyväntekeväisyyttä tai lahjoittavan varoja kehitys-

Aatoksia

Väärin lahjoitettu

23.10.2008

Kaikki käytössä
Kotimaa pohtii, kuka käyttää mitäkin 
raamatunkäännöstä ja kertoo, että eräis-
sä herätysliikkeissä on käytössä myös 
vuoden 1776 Raamattu eli Biblia.

Näin on myös vanhoillislestadiolai-
suudessa.

”Seuroissa teksti luetaan vuoden 1776 
käännöksestä’, lestadiolaisuuden valtau-
omaa vanhoillislestadiolaisia edustavan 
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyh-
distysten pääsihteeri Aimo Hautamäki 
toteaa.

’Kaikki käännökset ovat käytössä nuo-
risotyössä ja pyhäkouluissa’, hän jatkaa.

Hän myös arvioi, että vanhoillislesta-
diolaisissa lapsiperheissä käytetään run-
saasti uusinta käännöstä.

’Minkään puolesta ei ole kiivailua’, 
Hautamäki sanoo.”

Kotimaa 16. lokakuuta 2008

Kaikki on        
Jumalan omaa
Päätoimittaja Leif Nummela kirjoittaa 
Uudessa Tiessä rikkauksista.

”Peruslähtökohta on, etteivät raha ja 
rikkaus itsessään ole väärin, mutta niistä 
ei saa tehdä elämän tarkoitusta tai pääta-
voitetta. Rahaa ei saa metsästää muiden 
arvojen kustannuksella. ’Rahanhimo on 
kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitel-
lessaan monet ovat eksyneet pois uskosta 
ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsi-
mystä’, apostoli Paavali kirjoittaa.

Raamattu näkee taloudellisen hyvin-
voinnin Jumalan lahjana, joka mahdollis-
taa lähimmäisen palvelemisen. Sen hank-
kimisessa on oltava rehellinen ja oikeu-
denmukainen ja pidettävä koko ajan mie-
lessä, että kaiken varsinainen omistaja on 
Jumala. Olemme vastuussa omaisuutem-
me käytöstä toistemme lisäksi myös Ju-
malalle.”

Uusi Tie 16. lokakuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

yhteistyöhön, pitäisi verokohtelun olla tältä osin 

oikeudenmukaista ja kannustavaa. Sitä se ei ole. 

Muutamia tarkoin rajattuja poikkeuksia lukuun 

ottamatta lahjoitus on maksettava verotettavas-

ta tulosta.

Valtio haluaa suitsia yritysten lahjoituksia, koska 

valtio haluaa hallita kaikenlaista avustus- ja kehi-

tysyhteistyötä mahdollisimman tiukasti. Jos yrityk-

set äityisivät kovin innokkaiksi lahjoittajiksi, saat-

taisi niiden varoja päätyä maailmalla vääriin, poliit-

tisesti epäsovinnaisiin kohteisiin. Siksi valtio haluaa 

mieluiten itse avustaa avun tarpeessa olevia itse ja 

kerätä siihen tarvittavat varat veroina.

Yritysten avustusintoa on hillitty voimakkaas-

ti 1960-luvun lopulta saakka. Siitä lähtien rahaa 

saattoi lahjoittaa vähennysoikeuden kera vain val-

tionvarainministeriön määräämille järjestöille ja nii-

denkin toiminnassa vain tiettyihin kohteisiin. Vuon-

na 1989 vähennysoikeuden piiristä supistettiin pois 

humanitaariset avustukset ja kehitysyhteistyö.

Menettelyä voi aikansa ideologiasta käsin joten-

kin ymmärtää, mutta tänään kannattaisi ehkä poh-

tia, minkälaisia voimia ja varoja on menetetty sillä, 

että yrityksiä ei verotuksella lainkaan kannusteta 

tekemään lahjoituksia.

Muualla asiat ovat toisin. Suomen linja on tässä 

suhteessa yksi Euroopan tiukimmista.

Missä yrityksiä on verotuksella kannustettu lah-

joittamaan, siellä ne ovat niin tehneet. Suomessa 

ilmeisesti halutaan, että humanitaariset avustukset 

ovat vain valtion ja tiettyjen hovihankkijajärjestö-

jen käsissä. Yritysten varat on parempi edelleenkin 

jakaa osakkeenomistajille.
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1. kiven heittäjälle suomettumisesta
Viitaten 1.kivi -palstaan Rau-
han Tervehdyksessä 25. syys-
kuuta. 

Jeesus opetti syntisen naisen 
kivittämistä aikovia näin: Se 
teistä, joka on synnitön, heittä-
köön ensimmäisen kiven. Luu-
lisi tällaisen rohkean nimimer-
kin ottavan vastuun sanoistaan 
omalla nimellä.

Suomettumisesta ensin näin: 
”Se on halventavasti länsival-
loista käytetty termi, joka mer-
kitsee joutumista Suomen ta-
paan Neuvostoliiton vaikutus-
piiriin”. (Pirkko Leino: Kieleen 
mieltä – Hyvää suomea)

Vuonna 1976 Suomi tuli Eu-

roopassa ja maailmalla presi-
dentti Kekkosen johdolla tun-
netuksi ETYK-kokouksestaan. 
Olimme sen vuoden stipendin 
turvin silloisessa Länsi-Sak-
sassa. Toisin kuin kivenheittäjä 
väittää, Saksan suomalaiset ei-
vät lukeneet ”hyssytteleviä jut-
tuja lehdistä” eivätkä kuulleet 
”pelkurimaisen varovaisia lau-
suntoja silloisesta Neuvostolii-
tosta”. Olimme sen sijaan hyvin 
ylpeitä siitä, että Suomi pystyi 
kokoamaan yhteisen neuvotte-
lupöydän ääreen entisiä vihol-
lisia. Osaksemme tuli paljon 
arvonantoa kansallisuutemme 
vuoksi. 

Niin, nykyinen hallitus on 
ottanut vaarallisen suunnan. Ei 
Kekkosen myötä siirrytty ”höl-
möilyyn eikä kyyristelyyn”, 
vaan rakennettiin rauhaa, joka 
pohjautuu ystävyydelle ja osa-
puolten arvonannolle. 

On todella valitettavaa, et-
tä kivenheittäjän kehuma uusi 
sukupolvi on ottanut ihanteek-
seen George W. Bushin politii-
kan, joka kylvää sotaa ja tuhoa 
demokratian nimissä. Ihailen 
presidentti Halosta, joka uskal-
taa pitää vanhasta linjastamme 
kiinni. 

Eila HUrNaSti 
Oulunsalo

Yritysten toivotaan kan-
tavan kortensa kekoon 
maailman auttamiseksi. 
Todellisuudessa valtio-

valta ei kuitenkaan aina halua, 
että yritykset tekisivät lahjoituk-
sia esimerkiksi jollekin kehitys-
apujärjestölle.

Valtiovalta suitsii yritysten 
lahjoitusintoa sillä, että se ei ole 
myöntänyt verovähennysoikeut-
ta sellaisille lahjoituksille, jotka 
on suunnattu humanitaariseen 
avustustoimintaan ja kehitys-
aputyöhön. 

Jos verovähennysoikeus oli-
si olemassa, yritys voisi vähentää 
maksamiensa verojen määrää. 
Tämä innostaisi yrityksiä anta-
maan nykyistä enemmän lahjoi-
tuksia.

– Näinhän se menee, sanoo 
kristillisdemokraattien puheen-
johtaja Päivi Räsänen. 

Kristillisdemokraatit ovat eh-
dottaneet monien muiden ta-
voin, että yrityksille myönnettäi-
siin tällaisten lahjoitusten vero-
vähennysoikeus. 

Puolue aikoo ehdottaa vero-
vähennystä myös tänä syksynä. 
Kristillisdemokraatit ovat yrittä-
neet vaikuttaa hallitukseen, mut-
ta ainakaan vielä hallitus ei ole 
ollut suopea ajatukselle.

Yrityksiä ei kannusteta 
lahjoituksiin

Myöskään yksityishenkilöt ei-
vät voi vähentää humanitaari-
seen avustustoimintaan ja kehi-
tysaputyöhön antamiaan lahjoi-
tuksia verotuksesta.

Verovähennykset 
epäsuosiossa
Suomessa ei ole muutenkaan läm-
metty verovähennyksille. Vallit-
sevan veroajattelun mukaan ve-
rot kerätään tasaisesti ja laaja-
pohjaisesti. Valtio osoittaa bud-
jetista rahat eri osapuolille. Täs-
sä ajatusmallissa valtio on se, jo-
ka päättää ketä tuetaan. Yrityksil-
le tätä päätösvaltaa humanitaari-
sessa avustustoiminnassa ja kehi-
tysaputyössä ei haluta antaa.

Verovähennykset ovat niin sa-
nottua ohjaavaa veropolitiikkaa. 
Verovähennykset ohjaavat yritys-
ten toimintaa, esimerkiksi niiden 
investointeja. Jos yritykset saisi-
vat verovähennysoikeuden, vas-
taava summa olisi pois valtion 
kassasta.

lahjoituksia 
”väärille” kohteille
Valtiovalta ilmeisesti pelkää, et-
tä lahjoituksia menee kohteisiin, 
joita se ei aina pidä suotavina. 

Tähän viittaa silloisen val-
tiovarainministeri Eero Heinä-

Nuorten Ystävien pääsihteeri 
Marja Irjala arvioi, että hänen 
johtamansa järjestön lahjoituk-
set kaksinkertaistuisivat, jos yri-
tykset ja yksityishenkilöt saisivat 
vähentää lahjoituksensa verotuk-
sessa.

Nuorten Ystävät on sosiaali- ja 
terveysalan asiantuntija- ja vai-
kuttajajärjestö, jonka keskustoi-
misto sijaitsee Oulussa.

Nuorten Ystävät saa normaalis-
ti noin 50 000 euroa vuodessa lah-
joituksina. Summa nousisi siis 100 
000 euron suuruiseksi.

Marja Irjala tietää, miten hä-
nen järjestönsä käyttäisi ylimää-
räiset 50 000 euroa: nuorten so-
siaaliseen työllistämiseen. Ir-
jalan mukaan työllistäminen 
edellyttäisi ohjaajien ja työelä-
mävalmentajien palkkaamista, 
jotka ”pukkaisivat” nuoria työ-
elämään.

Faktaa

Yritykset antavat lahjoituksia hyväntekeväisyyteen sii-

tä huolimatta, että ne eivät saa lahjoituksista verovä-

hennystä. Myöskään yksityiset henkilöt eivät saa vero-

vähennystä lahjoituksistaan.

Yritykset antavat lahjoituksensa usein rahana. Yri-

tykset antavat tukeaan myös hankkeisiin, jotka ovat 

sidoksissa niiden toimialueeseen. Rakennusalan yritys 

voi lähettää rakennustarpeita, terveysalan yritys lääk-

keitä.

Järjestöjen saamat lahjoitukset voivat olla sangen suu-

ria. Seuraavassa on tietoja joidenkin järjestöjen osalta.

Pelastakaa Lapset ry sai vuonna 2007 yrityksiltä 

750 000 euroa. 

Suomen Punainen Risti arvioi yritysten osuuden ol-

leen vuonna 2007 keräystuotoista 5–10 prosenttia. Pu-

naisen Ristin katastrofirahaston tuotto oli yhteensä 

6,81 miljoonaa euroa.

Kirkon Ulkomaanapu keräsi vuonna 2007 yrityksiltä 

488 000 euroa. Vuonna 2002 summa oli 25 000 euroa.

Suomen Unicef sai vuonna 2007 yrityksiltä 910 000 

euroa.

Lähde: Kauppalehti 
14. heinäkuuta 2008

Rahaa ja rakennustarpeita

”Lahjoitukset 
tuplaantuisivat”

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

JOHTAVAN SAIRAALA- 
SIELUNHOITAJAN VIRKA
sijoituspaikkana yhteinen seurakuntapalvelu

VANHUSTYÖN PASTORIN VIRKA
sijoituspaikkana yhteinen seurakuntapalvelu

DIAKONIAN VIRKA 
(PÄIHDETYÖ) 

sijoituspaikkana yhteinen seurakuntapalvelu

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkoihin päättyy torstaina 6.11.2008 klo 15.

Postia

– Mitä kauemmin nuori on 
poissa työelämästä, sitä vaikeam-
min sinne on päästä. Nuoret pi-
tää saada työn äärelle. Suomessa 
on nuorille miltei kaikkea, mutta 
ei tekemistä.

– Jos nuori 16-vuotiaasta on 
jouten eläkkeelle saakka, hän 
maksaa yhteiskunnalle miljoona 
euroa, Irjala kertoo.

Eduskunnassa on tehty vero-
vähennysoikeudesta aloitteita, 
mutta asiasta pitäisi puhua suu-
remmalla äänellä, Irjala sanoo.

Irjala kuuluu sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen katto-orga-
nisaatioihin. Järjestöt, joita on 
noin 120,  aikovat nostaa veron-
vähennysoikeuden julkisuuteen 
vuoden lopussa. 

Järjestöt pitävät verovähen-
nysoikeuden puuttumisena suu-
rena epäkohtana. Irjalan mukaan 
asia ”huudetaan” julkisuuteen.

luoman (sd.) vuonna 2006 anta-
ma lausunto, jonka mukaan val-
tion on hyvä pitää ohjakset kä-
sissä, sillä muuten vähennysoi-
keuden piirin tulisi ”monenlaisia 
lahjansaajia”.

”Hallitus myönteinen 
verovähennyksille”
Kirkon Ulkomaanavun toimin-
nanjohtaja Antti Pentikäinen ei 
usko, että yritysten lahjoituksia 
ei todellisuudessa haluta. Vero-
vähennysoikeudesta ei ole vain 
ehditty päättää. 

Hallituspuolueiden edustajat 
suhtautuvat Pietikäisen mukaan 
myönteisesti yritysten verovä-
hennysoikeuteen.

Kirkon Ulkomaanapu, Suo-
men Punainen Risti ja Suomen 
Unicef tekivät vuonna 2006 aloit-
teen, jossa ne toivoivat yrityksille 
verovähennystä humanitaariseen 
avustustoimintaan ja kehitysapu-
työhön annetuille lahjoituksille. 

PEkka HEliN
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Toivon risti

Kesällä lehdissä käytiin kes-
kustelua tieteellisestä elä-
mänkatsomuksesta ja kris-
tinuskosta. Niistä kirjoitettiin 
muun muassa: ”Tieteellinen 
elämänkatsomus on henkistä 
vapautta antaen rohkeutta ja 
iloa elämälle. Kristillisen elä-
män kieltonormit tuovat eten-
kin nuorille ahdistusta, neu-
rooseja, tasapainottomuutta ja 
syyllistävät viattomia.”

Kristillisen elämän normei-
na ovat Raamatun kymmenen 
käskyä, jotka ovat tarkoitet-
tu suojelemaan elämäämme. 
Maallisetkin lait ja asetukset 
ovat normeja, joita tämä yh-
teiskunta tarvitsee. Yhteis-
kunta ilman lakeja on anar-
kiaa, mikä tarkoittaa valtion 
ja muidenkin auktoriteettien 
puutetta.

Jos nuorilla ei ole kieltoja 
tai normeja, ei heillä ole rajoja. 
Jos ei ole rajoja, nuoret koke-

vat turvattomuutta. Turvatto-
muus, jos mikä tuo ahdistus-
ta ja levottomuutta. Levotto-
muus ei ole koskaan tasapai-
noisen nuoren tunnusmerkki. 

Tasapainoinen nuori sen si-
jaan pystyy tuntemaan oike-
aa syyllisyyttä. Jos nuori tun-
tee aiheetonta syyllisyyttä, 
saattaa syy olla myös jossakin 
hengellisessä yhteisössä. Nii-
tä kun on tänään tarjolla mo-
neen lähtöön, eivätkä ne kaik-
ki ole kristillisiä. Kristinuskon 
yksi keskeisistä asioista on an-
teeksianto, syyllisyydestä va-
pauttaminen.

Nuoret ja me vanhemmat 
olemme joutuneet jälleen koh-
tamaan kansallisen yhteisen 
surun, jolloin tunnemme ah-
distusta, tasapainottomuutta 
ja jopa syyllisyyttä.

Lapuan piispa Simo Peu-
ra asetti muistojumalanpalve-
luksessa kysymyksiä: ”Trage-

dia asettaa yhteiskunnan har-
teille raskaan taakan ja nyt on 
kaikkien mietittävä, millaista 
yhteiskuntaa olemme rakenta-
neet ja mitkä arvot toimiam-
me ovat ohjanneet? Olemme-
ko sokeita sille mitä maassa ta-
pahtuu? Nyt hallitsevat fakta 
ja tieto. Ei ole opittu elämän 
arvoja, mikä on oikein ja mi-
kä väärin.”

Tyhjentävää vastausta ku-
kaan ei ole antanut. Piispa 
sanoi saarnassaan edelleen: 
”Tässä tilanteessa on turvau-
duttava vain yksin Jumalaan. 
Arvovalinnat on nyt tehtävä 
uudelleen ja suuntauduttava 
uusiin tekoihin, toivon ristin 
kautta.” 

Toivon risti! Olisiko siinä 
lopulta se toivo, turvattomuu-
den ja epätoivon sijaan?

Jorma PiiPPo
Oulu

Postia mielipidepalstalle: 
Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.
fi), postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Reilu kuukausi takaperin, 14. 
syyskuuta, vietettiin rintama-
veteraanien Oulun piirin kirk-
kopyhää Ylikiimingissä. Oh-
jelmaan kuului messu, kun-
niakäynti sankarihaudoilla ja 
päiväjuhla seurakuntakodissa. 
Kolehti kerättiin rintamavete-
raanien hengelliseen työhön.

Piirin puheenjohtaja On-
ni Toljamo toi juhlapuhees-
sa esiin sen, että veteraani-
en arvostus on kasvanut vii-
me vuosina – ainakin peri-
aatteessa. Käytäntö närästää 
vieläkin. 

Veteraanijärjestöt ovat 
juuri esittäneet tulevan vuo-
den talousarvioon kaikkein 
heikoimmassa eläketurvassa 
olevien 6 000 veteraanin tu-
kemista veteraanilisällä. Li-
säksi veteraanit peräävät kun-
toutusmäärärahan säilyttä-
mistä tämänvuotisella tasol-
la. Pettymys on kuitenkin 
suuri, kun nämä toiveet ovat-

kin saaneet kylmän vastaan-
oton. Eläketurvaan ei ole tu-
lossa kohennusta ja kuntou-
tusmäärärahaa esitetään jopa 
karsittavaksi kuuden miljoo-
nan euron verran. 

Kuten Toljamo painotti, 
tarve on kuitenkin kokonaan 
toinen. Sitä todistaa jo se, et-

tä 130 kuntaa tai kuntayhty-
mää on anonut lisää rahaa ve-
teraanien kuntoutukseen. Ve-
teraanijärjestöt toivovatkin 
hartaasti, että vaikuttaminen 
eduskuntaan tuottaa tulosta.

ESko rikaNdEr
Oulu

Rintamaveteraanien asema huononee

Postia

E sko R i kan d e r
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                                       Äänestä Kunnallisvaaleissa!
                                 Ennakkoäänestys 15.-21.10.2008 
                           Varsinainen äänestyspäivä 26.10.2008 

                           

                      KOKOOMUS — SYDÄN MUKANA 

Bastman Pirjo 
Pääsuunnittelija  

32 35 38 40

41 48 61 73

75 77 84 85

97 110 113 117 

119 120 128 

Angeria Minna 
Projektipäällikkö, terveystiet.kand. 

Ervasti Outi 
Opettaja, vararehtori 

Haapaviita Merja 
Yrittäjä 

Heikkilä Birgitta 
Erityisopettaja 

Härö Jonna-Marleena 
Tiedekeskuksen johtaja, diplo-
mi-insinööri

Kolehmainen Eeva-Maija 
Opiskelija, kotiäiti 

Laitinen Päivi 
Dosentti, sairaalakemisti  

Lehtovaara Minna 
Kasvatustiet.maisteri, 
luokanopettaja 

Lindèn Suvi 
Viestintäministeri, 
filosofian maisteri 

Makkonen Anri 
Päivystävä sosiaali-
työntekijä, YTM  

Marjamaa Raija 
Kouluttaja, näyttötutkin-
tomestari  

Paananen Merja 
Yrittäjä  

Salmio Violetta 
Viulupedagogi, viulutaiteilija  

Sohlo Heljä 
Peruskoulun luokanopettaja 

Tuiskula Alma 
Opiskelija, hum.kand.  

Ukkola Tuulikki 
Kansanedustaja, toimittaja 

Urpilainen Satu 
EU-avustaja  

Åman-Toivio Minna 
Filosofian maisteri, kouluttaja 
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Ei lehteä 
mainoskielto-
talouksiin
Postin linjauksen perus-
teella rauhan tervehdystä 
ei jaeta talouksiin, joilla 
on mainoskielto. mikäli 
haluatte lehden, poistakaa 
ei mainoksia -ilmoitus 
postilaatikosta tai tilatkaa 
lehti osoitteellisena. 
tilauksen hinta on 
30 euroa / vuosi.

mikäli haluatte keskustella 
asiasta, ottakaa yhteyttä 
itellan asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 tai 
www.posti.fi/palaute.

Limingan seurakunta on palkittu 
hiippakunnan parhaasta hank-
keesta seurakunnallisen diakoni-
an edistämiseksi. Kilpailun tar-
koituksena oli innostaa seurakun-
tien työntekijöitä työaloja koske-
vaan kehittämistyöhön.

Limingan seurakunta palkit-
tiin Nuorten palveluryhmä -hank-
keesta. Kiimingin, Haukiputaan, 
Iin seurakunnat tulivat toiseksi. 
Heidän hankkeensa nimi oli Voi-
mavaroiksi elämään. Kolmannek-
si tuli Kokkolan seurakunta Vie-
rellä kulkien -maahanmuuttajat 
keskellämme -hankkeella.

Pääpalkinto voittaneesta ideas-
ta on suuruudeltaan 1 000 euroa, 
toinen palkinto 500 euroa ja kol-
mas palkinto 400 euroa.

Vahvuutena 
verkostoituneisuus
Limingan seurakunnan ehdotus 
täytti erinomaisen hyvin kilpai-
lulle asetetut vaatimukset verkos-
toitumisesta, kertoo hiippakunta-
sihteeri Jouko Lankinen.

Hankkeessa pyritään lähetys- 
ja kansainvälisyyskasvatukseen. 
Siinä annetaan tietoa nuorille ja 
lapsille lähetystyöstä ja kansain-
välisestä diakoniasta ja oman teh-
tävän löytämisestä. Seurakun-
nan tiloihin ja pihalle laitetaan 
toimintapisteitä, joissa esitellään 
kansainvälistä diakoniaa.

Hanke on hyvin verkostoitu-
nut sekä oman seurakunnan työ-

Tuhat euroa nuorten 
palveluryhmälle 

muotojen että muiden toimijoi-
den kanssa. 

Kilpailuun tuli useita nuorten 
palveluryhmätoimintaan liittyviä 
ehdotuksia, joista Limingan han-
ke-ehdotus oli selvästi paras. Vah-
vuutena nähtiin erityisesti se, että 
siinä kiinnitetään huomiota tule-
vien työntekijöiden rekrytointiin. 
Tarjoamalla työmahdollisuuksia 
ja kokemuksia diakoniatyön arjes-
sa, voi seurakunnan diakoniatyö 
olla samalla suuntaamassa nuor-
ten ajatuksia tulevaisuuden urava-
lintojen suhteen.

Kiimingin, Haukiputaan ja 
Iin seurakuntien hanke kiinnit-
tää huomiota ennaltaehkäise-
vään perhetyöhön. Huostaanot-
tojen määrä on valtakunnallises-
ti kasvussa joka puolella Suomea. 
Hankkeessa ehdotetaan leiriä las-
tensuojeluperheille. Tavoitteena 
on ennalta ehkäisevä perhetyö. 
Siinä tarjotaan vertaistukea per-
heille, psyykkistä ja sosiaalista ja 
hengellistä tukea. 

Kokkolan seurakunnan han-
ke Vierellä kulkien – maahan-
muuttajat keskellämme on aiheen 
puolesta ajankohtainen. Maahan-
muuttajat ovat vaarassa margina-
lisoitua muuta väestöä herkem-
min. Hanke voi parhaimmillaan 
nostaa maahanmuuttajien kysy-
myksiä ja vaikeuksia ihmisten tie-
toisuuteen.

PEkka HEliN

Oululaisia Keskustan ehdokkaita

Kauko
Kaukola
insinööri 358

Antti
Keski-Saari
myyjä 363

Ulla Lassila
 loso an
maisteri, 
pääsihteeri

374
Esa
Launonen
lehdenjakaja 377

Oili Puurunen
yrittäjä, 
akateeminen 
sihteeri

396

Allan Brunni
konttorin-
johtaja, LKV 334

Sirpa Erkkilä-
Häkkinen
insinööri
 (M.Sc.), erityisopettaja

335
Timo
Heikkilä
insinööri 342

Raimo
Hämeenniemi
myyntipäällikkö 350

Jussi Rätymaa
myynti-
neuvottelija 406

Teuvo
Siikaluoma
alueasiamies,
kirkkovaltuutettu

413
Raimo
Tervola
huoltoinsinööri,
pääluottamusmies

421
Marja-Liisa
Vieri
opettaja,
 loso an maisteri

430

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

Tero Kujanpää
436

www.terokujanpaa.com

Pastori ja kaupunginvaltuutet-
tu Patrick Dickson muutti tällä 
viikolla Yhdysvaltoihin.  Hänestä 
on tullut Portlandin luterilaisen 
seurakunnan kirkkoherra. Pesti 
on vain vuoden pituinen. Dick-
son palannee sen jälkeen Suo-
meen jatkaakseen eläkepäiviään. 
Dickson ei ole syksyn kunnallis-
vaaleissa ehdokkaana.

Messiah Lutheran Church on 
ulkosuomalainen luterilainen 
kirkko, jolla on tiiviit yhteydet 
Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon.

Dickson kertoo, että seura-
kunta otti häneen yhteyttä ja 

Dicksonista 
kirkkoherra Oregoniin

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

pyysi häntä kirkkoherraksi.
Kirkolla on ollut vuodessa kol-

me paimenta. He ovat tuottaneet 
kirkolle liikaa taloudellisia kus-
tannuksia matkoineen kaikki-
neen. Vuoden pituinen tehtävä 
maksaa kirkolle vähemmän.

Dickson on aikaisemminkin 
ollut Messiah Lutheran Churchin 
palveluksessa. Hän työskenteli 
kirkossa vuonna 1989–1990.

Seurakunnassa on noin 200 jä-
sentä. Portland on asukasaluvul-
taan yhtä suuri kuin Helsinki ja 
Vantaa yhteenlaskettuna.

PEkka HEliN

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

Patrick Dickson.

Viikonloppuna tapahtuneen perhesurman uhreille sytytettiin kynttilät maanantain muistotilaisuudessa Oulun tuomiokirkossa. 
Tilaisuuden toimittivat nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluoto ja tuomiorovasti Matti Pikkarainen.
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361
Sirpa Kemppainen
Oulu
diakonissa

Yksilöä kannustava ja
tukeva Oulu

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 

– Jaakko on tosi hyvä kitaransoit-
taja, huikkaa Karjasillan seura-
kunnan kanttori Taina Voutilai-
nen kahvikupin äärestä. Hän on 
kahvitauolla Karjasillan kirkolla 
työntekijöiden kahvihuoneessa. 
Vähän väliä joku pyrähtää huo-
neeseen, juo kahvit ja vaihtaa aja-
tuksia toisten kanssa. Tunnelma 
on välitön, hyväntuulinen.

Hyväntuulinen on myös 
29-vuotias Kaukovainion alue-
pappi Jaakko Tuisku, josta Taina 
Voutilainen puhuu. 

Työkaverin kehuille naureske-
leva Jaakko kertoo harrastavansa 
hiukan kitaransoittoa. Tarkempi 
kysely paljastaa hänen opiskele-
van klassista kitaransoittoa Ou-
lun konservatoriossa ja suunnit-
televan alustavasti soittotutkin-
tojen suorittamista.

Toinen mieluinen, vaihteleviin 
työaikoihin sopiva harrastus on 
kuntosalilla käyminen kolmisen 
kertaa viikossa.

Järjestelyä vaativat myös 
5-vuotiaan pojan vierailut isänsä 
luona. Pappi kun on useimpina 
viikonloppuina töissä, ja vapaat 
ovat arkisin. 

– Toisaalta sen ansiosta lap-
sen päiväkotiviikko on vähän ly-
hyempi, kun hän saa pari arkiva-
paata viikossa, miettii Jaakko ti-
lanteen hyviä puolia.

Hän on eronnut reilu vuosi sit-
ten ja arvelee, että oma erokoke-
mus on lisännyt ihmisen arjen 
kipujen ymmärtämistä ja tuonut 
lisänäkökulmaa työhön. 

– Ero sai pohtimaan sitä, mit-
kä itse kunkin verkostot ovat kun 
jotain tapahtuu ja miten seura-
kunta voi palvella ihmistä kipe-
ässä tilanteessa. Parisuhdehuo-
let ovat tämän päivän kipupis-

Jaakko on 
naurava pappi

teitä eikä elämä ole aina kauhe-
an helppoa. Ei ole normielämää 
eikä oma elämä mene suunnitel-
mien mukaan.

Joka paikassa 
hyvä olla
Nauravaista miestä kuunnelles-
sa vaikuttaa sitä, ettei hänellä 
ole huonoa tai ikävää työpaikkaa 
pappina ollutkaan. Jokaista seu-
rakuntaansa hän kehuu lämpi-
mästi.

Valmistumisen jälkeen ensim-
mäinen työpaikka vuonna 2002 
oli Pudasjärvellä, missä hän viih-
tyi kaksi vuotta. Sen jälkeen kului 
vuosi Kajaanissa ja kolme vuotta 
Kempeleessä, mistä hän on nyt 
virkavapaalla.

– Pudasjärvellä sai olla aa-
musta iltaan tien päällä. Matko-
jen aikaan oli helppo hoitaa pu-
helut ja valmistautua seuraavaan 
tehtävään. Toisaalta roolipaineet 
olivat suuremmat kuin nyt, mi-
kä osaltaan johtui siitä, että nuo-
rempana mietti tarkemmin mil-
laisia odotukset mahtavat olla. 
Liperit herättivät paljon kunni-
oitusta, vaikka niitä piti nuori 
ihminen. 

– Missään en ole tavannut niin 
vieraanvaraisia ihmisiä kuin Pu-

dasjärvellä. Se kantoi, Pudasjär-
vellä oli helppo olla.

Kajaanissa Jaakko saattoi ot-
taa oman poikansa perheker-
hoon mukaan silloin, kun tämä 
oli vielä pieni. Hän piti siitä, että 
sai siellä tehdä papin perustyötä. 
Vastuualueena oli rippikoulutyö 
ja toimintaan jäi paljon aikaa. 

Kempeleessäkin hän viih-
tyi erinomaisen hyvin. Ja kehuu 
seurakunnan uutta kirkkoherraa, 
jolla on lahjoja henkilöstöjohta-
miseen.

– Seurakunnan toiminta on 
uutta ja kokeilevaa, uusille ideoil-
le ollaan avoimia ja niitä tuetaan 
– ja niihin myös ryhdytään. 

Karjasillalla Jaakko aloitti ke-
sällä parin vuoden mittaisen pes-
tin. Uutta ja haastavaa on Kauko-
vainion aluepappina toimiminen. 

– Olen kyllä tykännyt kovas-
ti olla Karjasillalla, ilmapiiri on 
mieluinen. Ja töitä on tehdä asti, 
vaikkakin kasteita ja muita toi-
mituksia on hieman vähemmän 
kuin Kempeleessä oli. 

– Täällä saa olla oma itsensä, 
nauraa ja heittää läppää, hän sa-
noo ja nauraa päälle. 

Samassa huoneeseen astuu 
kollega, Kastelin aluepappi Juha 
Vähäkangas. Juha rupeaa heti 
kertoilemaan, kuinka Jaakko oli 
taannoin naljaillut hänelle ja pa-
rille muulle hieman jo kaljuun-
tuneelle vanhemmalle pappiskol-
legalle kampausten yksipuolisuu-
desta. 

– Silloin minä kysyin, miksi 
tuo poika mahtaa kammata hiuk-
sensa eteen otsaa suojaamaan.

– Ja minä myönsin, että ai-
heesta nakkasi takaisin, Jaakko 
virnistää. 

Palvelemisesta 
hyvä mieli
Papin työ on monipuolista, sii-
hen kuuluu monenlaista saarno-
jen suunnittelusta jalkapallon pe-
luuseen. Kysyttäessä mikä Jaakon 
mielestä on työssä antoisinta, tu-
lee vastaukseksi pitkä lista.

– On kiva saarnata, puhua, 
laulaa messussa, soittaa kita-
raa. Työn antoisimmat asiat ovat 
muuttuneet vuosien ja kokemuk-
sen karttumisen myötä. Aina on 
kuitenkin jotain, mikä kantaa 
eteenpäin. 

Hän pitää siitä, että Kaukovai-
nion kappelissa on maalaisseura-
kunnan tuntu. Yhteisö on tiivis, 
vakituisia jumalanpalveluskävi-
jöitä on paljon. Vaikka hän on ol-
lut Kaukovainiolla vasta muuta-
man kuukauden, huomaa hän jo, 
jos joukossa on uudet kasvot. 

Koska Kaukovainiolla on in-
tiimi tunnelma, tuntuu Jaakosta, 
että saarnakin voi olla vähän ly-
hyempi ja arkisempi. Hänen mu-
kaansa hyvä saarna voi syntyä 

monella tapaa. Toisinaan se syn-
tyy nopeasti, mikäli aiheeseen on 
helppo tarttua kiinni ja jos evan-
keliumiteksti on riittävän arjen-
makuinen. 

– Yritän tehdä sellaisia saar-
noja jotka puhuttelisivat itseäni 
– eli teen saarnan tyhmimmän 
mukaan, nauraa Jaakko. 

Alusta alkaen punaisena lan-
kana on kulkenut ihmisten pal-
veleminen ja kohtaaminen. Jaa-
kon mukaan palvelemisen tun-
teesta tulee hyvä mieli. Samoin 
siitä, että työssä saa käyttää lah-
jojaan. 

Niitä hän pääsi käyttämään 
esimerkiksi taannoin viikko-
messussa, jossa hän säesti virsiä 
yhdessä kanttorin kanssa. Riitta 
Piippo soitti pianoa, Jaakko kita-
raa ja samalla he vähän jammai-
livatkin. 

– Siinä tilanteessa oli aivan 
mahtava fiilis, Jaakko hehkuttaa.

SatU laPiNlamPi

S a t u L a p in lam p i

Uusi 
kasvo

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Parisuhdehuolet 
ovat tämän päivän 
kipupisteitä eikä 
elämä ole aina 
kauhean helppoa. 
Ei ole normielämää 
eikä oma elämä 
mene suunnitelmien 
mukaan.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 26.10. klo 10 jumalanpalvelus Tuomiokir-
kosta, toimittaa Matti Pikkarainen,
saarna Hannu Lauriala. Kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.
Su 26.10. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara puhuu aiheesta 
Kahden valtakunnan kansalainen.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 29.10. klo 15.40 Naisen allakka. Opettaja 
Saila Kukkohovi-Jämsä pakinoi.

Radiotiedot

Yhdistykset

To 30.10. klo 15.40 Kasvun paikka. Kuinka 
opettaa lapsille vanhempien kunnioittamista? 
Perhekotivanhempaa Maija-Leena Merenhei-
moa haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 26.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara puhuu aiheesta Kahden 
valtakunnan kansalainen.
Su 26.10. klo 10 messu Nivalan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa keskustelua 
Oulugospel-tapahtumasta. Nuorisomuusikko 
Esa Rättyää haastattelee Mervi Päivärinta.
27.10. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa aiheena kuo-
lema. Ohjelman toimittaa Mervi Päivärinta Ou-
lusta.

Muut seurakunnat

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

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.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Su 26.10. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, Sirpa ja Reijo Saarela. Pe 
31.10.-Su 2.11. Alfa-viikonloppu, 
ilmoittaudu Erjalle: 044-5208 333.
Su 2.11. klo 18 Ehtoolliskokous, 
Venetvaara. Ke 5.11. klo 18 Alfa-
ilta, Vieläkö Jumala parantaa? 
Alustus: Kai Similä. Tervetuloa! 
Katso myös: www.kempele.svk.fi 

www.ohsrk.� 

Pe 24.10. klo 19 LIFT – ilta. La 25.10. klo 10-16 
Sielunhoitopäivä, ”Kristityn kasvaminen ja ehey-
tyminen”, Aija Paakkunainen. Väliajoilla ruokailu ja 
kahvit (10€). Su 26.10. klo 11 Pyhäpäivän sana,
Aija Paakkunainen, Janne Peltoniemi & Co. Su 
26.10. klo 18 Ystävän paikka. Ke 29.10. klo 19 

Sana ja rukous, ”Terveeksi tekemisen lahjat”, Pasi Markkanen, Saara Vähäaho 
& Co. To 31.10. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 26.10. klo 19.00 Pyhän Hengen ilta, 

Simo Pitkänen
Ke 29.10. klo 19.00 Sanan ja rukouksen 

ilta, Pertti Korhonen
La 1.11. klo 12.00 NAISTENPÄIVÄ,

Tuija Valtanen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 10:00 jumalanpalvelus.
Su 26.10. 12-15 EU- ruokajakelu ja maksuton ateria.
Ma-pe 10:00 aamurukouspiiri. Ma 18:00 Alfa-kurssi. Tervetuloa!

26.10. Sunnuntaina Jumalanpalvelus klo 11.00 + pyhäkoulu. Kannatus-
ryhmä kokoontuu klo 13.00. Uusia Pelastusarmeijan tukioita toivomme 
joukkoomme! 27.10. Maanantaina Kotiliitto sisarille klo 13.00 ja veljes-
liitto klo 18.00. 28.10. Tiistaina klo 18.00 Yhteiskristillinen ylistys- ja 
rukouskokous. 29.10. Keskiviikkona Gospel kuoro harjoitus. Welcome! 
klo 18.00. TERVETULOA!

To 23.10. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen. 
Pe 24.10. klo 18.30 EI Varkki-ilta. Su 26.10. klo 11
Aamukirkko & pyhäkoulu, Saint`s club, Pentti 

Laamanen, Risto Wotschke. Ti 28.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Miten
käyttäisin loppuelämän hyvin. Ke 29.10. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 30.10. 
klo 19 Lähde-ilta, Alfa-tiimi, Risto Wotschke, God`s Bell, aihe: Mikä on elämän tarkoi-
tus. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 28.10. klo 18. Leena ja Tauno Leppä-
luodolla, Myllykuja 11, Liminka.

To 23.10. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta Ari Juntunen
Su 26.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja
Tervetuloa!

Syysseurat Su 26.10.
”Kahden valtakunnan 

kansalaisena”
Tuomiokirkko klo 10
 Hannu Lauriala
Rukoushuone klo 13 Matti Pikka-
 rainen, Hannu Lauriala.
Kahvi klo 14
Lauluseurat klo 14.30
 Jouko Lauriala.
Seurat klo 16 Ilkka Keränen,
 Niilo Karjalainen
 Tervetuloa!

 Raamattupiiri ti 28.10. klo 15
 1. Tim. 4. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Opiskelijamenot

Opiskelija- & Nuorten aikuisten ilta
Koulukatu 41

To 30.10. klo 19 Timo Jämsä: 
Siionin Matkalaulut
Tervetuloa!

OsUH ja Kristillinen Opintokeskus

MIESSEMINAARI Kainuun Opistolla 14.-16.11.08

Aiheina
mm. Miehen elämänkaari, 
työ ja talous, miehen tarpeet,
isyys, kivut ja kriisit,
musiikkia ja keskustelua

Lämpimästi tervetuloa,
tätä ei kannata jättää väliin!

Järj. Kainuun Opisto, HNMKY, Paltamon srk

Esitteet ja ilmoittautumiset
Puh. 020 785 6833 
kurssisihteeri@kainuunopisto.� 
www.miesseminaari.� 
Lisätietoja
Veikko Pulkkinen 08 874 723,
0500 924 623

Tapahtumat

Terveydenhoitoa

• 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

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

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 
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Älä pelkää
”Mene pois mörkö tai potkaisen sinua!” kertoi eräs poika pelkäämisestä päiväkerhossa. 
Pelkäämisestä on tullut monella tavalla ajankohtaista, muutenkin kuin pienten lasten 
pimeän pelossa. Huoli toisista ihmisistä, perheestä, lähimmäisistä, ihmissuhteista, maa-
ilmasta, luonnosta. 

Jeesus kehotti monia kertoja olla pelkäämättä. Onnistuuko se meiltä? Onko väärin 
olla pelkäämättä, onko vastuutonta olla pelkäämättä tässä ajassa?

Muistatteko vielä aikoja, kun pelotti viedä pyörää yksin pimeässä kellariin? Pelotti 
mennä lukemaan esitelmä luokan eteen. Pelotti mennä vanhempien puhutteluun. Nyt 
pelot ovat muuttuneet paljon laajemmiksi ja hahmottomimmiksi.

Ennen oli jotain mihin turvautua pelossa. Oli turvasanat, pöytälamput, iltaruko-
ukset, avonainen ovi. Onko mitään niistä säilynyt? Onko elämään tullut mitään uusia 
asioita suojautua pelolta? Pelot lisääntyvät ja kasvavat, mutta onko ihmisillä mitään 
mitä ottaa tilalle?

Ennen vanhaa maalailtiin uhkaavia kuvia itsestä paholaisesta. Pelottava näky tulisil-
mäisestä pahuuden ruumiillistumasta on piirtynyt monen mieleen. Edes häntä ei kan-
nata pelätä. Pitää pelätä häntä joka on kaiken valtias. Jumalaa. Vain häntä tarvitsee 
pelätä ja vain häneen voi luottaa. Ja Jumalan suojelus käy yli pelkäämisemme.

Olen lukenut, että Raamatussa esiintyy lause ”älä pelkää” 365 kertaa. Yhtä monta 
kertaa kuin vuodessa on päiviä. Yksi ”älä pelkää” on tarkoitettu vuoden jokaiselle päi-
välle. Tällekin päivälle on Raamatussa sinulle oma ”älä pelkää” – kehotus. Voimme 
yhdessä voittaa pelkomme, kun tuemme toinen toisiamme ja luotamme siihen, että 
Jumala pitää meistä huolta, eikä anna minkään pahan kohdata meitä.

Jaakko tUiSkU
Karjasillan seurakunnan vs. kappalainen

Perjantaina 24.10. on ”Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukous-
päivä”, sekä YK:n päivä ja liputuspäivä. Kristityillä on myös kansainvälinen vas-
tuu hädänalaisista eri sota-alueilla sekä ihmisoikeuksien loukkaamisen kohteeksi 

joutuneiden ihmisten tilasta. Meidän tulee kristittyinä rukoilla ja toimia maailmassa 
hädän lievittämiseksi sekä ihmisarvoisen elämän puolesta. Rauhan asian monine ulot-
tuvuuksineen tulisi olla lähellä meitä.

Seuraava sunnuntai, 24. sunnuntai helluntaista, on saanut aiheekseen ”Kahden val-
takunnan kansalaisena”. Aiheella tarkoitetaan kristityn kahta isänmaata, taivaallista ja 
maallista.

Päivän evankeliumiteksti on lyhyt ja ytimekäs. Paikalle on kokoontunut väkeä ”tu-
hatmäärin, niin että ihmiset jo tallasivat toisiaan”. Jeesuksen opetuksille oli siis kysyn-
tää. Hän julisti tasaiselta katolta väkevästi alhaalla olevalle väelle, ettei ole mitään, mi-
kä ei tulisi julki. ”Mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa.” Siksi kristityn on 
syytä olla aidosti ja julkisesti sitä mitä hän on.

Jeesus myös tyynnyttelee seuraajiaan. Näiden ei tarvitse pelätä ruumiinsa puolesta, 
eikä sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät tappamaan heidän ruumiinsa – ja joiden valta ei 
ulotu sitä pidemmälle. Eniten pelättäviä ovat ne ihmiset, jotka ruumiin tuhoamisen li-
säksi suistavat ihmiset kadotukseen eli eroon Jumalasta.

Kirkkoraamattuun on merkitty tämän ja hieman laajemmankin evankeliumikatkel-
man otsikoksi ”Peloton tunnustautuminen Kristuksen omaksi”. Jeesus korostaa, ettei 
opetuslasten tule pelätä vainon aikoja. Esimerkiksi tuomioistuinten edessä, joihin he 
suurella todennäköisyydellä joutuvat uskonsa tähden, Pyhä Henki täyttää opetuslasten 
suut. Näin he saavat rohkeasti julistaa ylösnousseen Kristuksen nimeä.

Evankeliumikirja toteaa tämän pyhän kohdalla eräänä mahdollisuutena myös mei-
dän aikanamme olevan, että hengellinen ja maallinen esivalta joutuvat ristiriitaan kes-
kenään. Silloin kristityn on rohkeasti seurattava omantuntonsa ääntä.

PEkka tUomikoSki

Päivän psalmi Ps. 75: 2–8, 10–11
Ensimmäinen lukukappale Jer. 29: 4–7
Toinen lukukappale 1.Tim. 2: 1–4
Evankeliumi Luuk. 12: 4–7

Kaikkivaltias Jumala,

taivaan ja maan Herra.

Sinä olet antanut meille maallisen esivallan

turvaamaan järjestystä

ja hoitamaan yhteisiä asioita.

Muistuta meitä siitä,

että se on tehtävissään sinun palvelijasi.

Auta meitä noudattamaan lakia ja oikeutta.

Sido omatuntomme sanaasi,

niin että sinun tahtosi olisi

kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu 
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Nuori huumeita käyttä-
vä mies, jonka säännöl-
liset sosiaaliset kontak-
tit ovat huonot. Aikui-

nen mies, joka on moninkertai-
nen rikoksenuusija, tai jonka en-
simmäinen rikos on hyvin vaka-
va. Nämä ovat Juhani Tervosen 
mukaan yleisimmät vankityypit, 
ja myös tyypillisimmät henkilöt, 
joita hän työssään vankilapappi-
na kohtaa.

Juhani Tervonen hakeutui 
vankilapapiksi Pelsoon vuon-
na 1986. Kimmoke töistä vanki-
lassa syntyi kiinnostuksesta ha-
kea papin työhön uutta näkökul-
maa. Oulun vankilaan hän siirtyi 
vuonna 1991.

– Vankilatyössä parasta on 
erilaisten ihmisten kohtaami-
nen. Usein vangit ajatellaan ste-
reotyyppisiksi, mutta täällä on 
koko elämän kirjo niin psyykki-
sesti, fyysisesti kuin hengellises-
tikin. Jokaisella on vapaus har-
joittaa uskoaan ja minun työni 
on tukea ja auttaa siinä, Tervo-
nen kertoo.

Virkamies ja 
pappi
Tervosen päivä alkaa tavallisesti 
kahdeksalta ja aamupäivään kuu-
luu niin postin purkua, kahden-
keskisiä tapaamisia vankien kans-
sa kuin uusien vankien tietoihin 
ja erityistarpeisiin tutustumista-
kin. Iltapäivisin hän vetää rippi-
koulua tai muita ryhmiä ja pitää 
yllä yhteyksiä ulospäin vankilas-
ta. Toisinaan hän on tekemisis-
sä myös vankien omaisten kans-
sa. Sunnuntain työaika keskittyy 
jumalanpalvelukseen.

Vaikka kyseessä on valtion vir-
kamies ja työaikana normaali vi-
rastotyöaika, työ on ensisijaises-
ti papin työtä. Tervonen näkee-
kin pappeuden ja sielunhoitajuu-
den näkökulman olevan kaikessa 
etusijalla. Siihen kuuluvat myös 
juhlallisempien tilaisuuksien pi-
tämiset: vankilassakin rakastu-
taan.

– Meillä on oma kappeli, jossa 
suoritetaan vihkimisiä ja kaste-
tilaisuuksia säännöllisten seura-
kunnallisten tilaisuuksien lisäk-
si. Etenkään tutkintavangit ei-
vät pääse ulos esimerkiksi avio-
liiton solmimista varten, joten ti-
laisuus pidetään vankilassa. Tyy-
pillisessä tapauksessa morsian on 
ulkomaailmassa ja mies vankina, 
mutta myös vankien keskinäisiä 
liittoja solmitaan.

Papille voi puhua sellaisia asi-
oita, joita ei voi sanoa vartijoil-
le tai muille vangeille. Papilla on 
vaitiolovelvollisuus ja tämä hel-
pottaa luottamuksen syntymis-
tä. Tervonen kokeekin, että juuri 
tästä syystä vankilapappia arvos-
tetaan. Omia tuntojaan on hyvä 
päästä purkamaan edes yhdelle 
henkilölle muurien sisäpuolella. 
Kahdenkeskiset luottamukselli-

set keskustelut ovat tärkeitä.
– Vangilta pitää myös uskaltaa 

kysyä vaikeita asioita, ja joskus 
sanoa kovastikin. Tässä työssä ei 
voi pelätä ketään. Kertaakaan en 
ole kokenut pelkoa. Jos pelottai-
si, ei tätä työtä voisi tehdä, Tervo-
nen sanoo.

Vankilapapin työ on ekumee-
nista. Valtaosa vangeista on lu-
terilaisen kirkon jäseniä, mutta 
joukossa on myös muihin kristil-
lisiin kirkkoihin kuuluvia ja aika 
ajoin islamilaisia. Myös heille jär-
jestetään oman uskonsa mukaisia 

tapaamisia ulkopuolisten tahojen 
avustamana.

Pohjoista vankilaelämää 
Oulun vankila on Suomen pohjoi-
sin suljettu vankila. Siellä viettää 
aikaansa keskimäärin sata vankia 
kerrallaan, joista kymmenkunta 
on naisia. Valtaosa vangeista on 
tutkintavankeja, mutta myös var-
sinaisia tuomioita kärsitään Ou-
lussa. Tuomioiden pituudet vaih-
televat sakon muuntorangaistuk-
sesta elinkautiseen.

Näyttävä punatiilinen vanki-

larakennus on valmistunut vuon-
na 1894, mutta sitä on laajennet-
tu myöhemmin. Esimerkiksi lii-
kuntatiloja on lisätty. Lain mu-
kaan vankien on saatava ulkoilla 
vähintään tunnin ajan päivässä, 
jonka lisäksi tarjolla on liikunta- 
ja punttisali. Myös virikkeitä ai-
voille on tarjolla. 

– Vankilassa on kirjasto ja li-
säksi täällä toimii vankilakoulu, 
joka täyttää marraskuussa kol-
mekymmentä vuotta. Koulussa 
voi suorittaa perusasteen ja lu-
kion oppimäärän. Koulu on suo-

sittu ja opiskelijoita on kerral-
laan viidestä seitsemään. Inter-
netin käyttö on vangeilta kiel-
lettyä, mutta tietokoneita ope-
tellaan käyttämään esimerkiksi 
tekstinkäsittelyn osalta, Tervo-
nen kertoo.

Normaalia arkirutiinia vanki-
laelämään tuovat myös työsken-
tely esimerkiksi puutyöhuoneis-
sa tai oppipajassa. Vankilassa 
valmistettuja tuotteita myydään 
vankilan myymälässä.

Ku va t :  Ma r ia - M e l i na  Väy r y n e n

Vankilapappi Juhani Tervonen on työskennellyt kalterien takana yli 20 vuotta.
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Ari Salmikivi sai tuomionsa 
omaisuusrikoksista, jotka hän 
teki saadakseen huumeita. Tuo-
mio ei ole 54-vuotiaan miehen 
ensimmäinen, eikä toinenkaan. 
Useat Suomen vankilat ovat tul-
leet tutuiksi, mutta tällä hetkel-
lä Salmikiven osoitteena on Ou-
lun vankila.

– Elin mustaa elämää. 
Luulin, että olen vapaa 
tekemään, mitä halu-
an, Salmikivi sanoo.

Vapautta on kui-
tenkin monenlais-
ta. Nyt, fyysisen 
vapautensa menet-
täneenä, Salmikivi 
kokee olevansa va-

Vankila antaa aikaa ajatella

katujia ja 
paluumuuttajia
Varsinkin monet julkkisvangit 
ovat kertoneet näyttävästi lehdis-
tössä uskoontulostaan vankeudes-
sa. Ennen tämä oli myös temppu 
vaikuttaa tuomion aikaiseen koh-
teluun: uskon löytänyt vanki sel-
visi ehkä vähemmällä. Tervosen 
mukaan temppu ei toimi enää ny-
kymaailmassa, mutta pitää tote-
na vankien oikeita hengellisiä he-
rätyksiä.

– Paatunutkin voi saada herä-
tyksen vankilassa. Joillakin se kes-
tää läpi elämän, toisilla taas päät-
tyy, kun vapautumisen myötä to-
dellisuus iskee vasten kasvoja van-
kilan porttien kolahtaessa selän ta-
kana kiinni. Monet löytävät uskos-
ta apua oman elämänsä hahmotta-
misessa ja suunnan löytämisessä, 
Tervonen pohdiskelee.

Papin ja vangin suhde päättyy 
yleensä vangin vapautumiseen. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita sitä, et-
tä vankilan jälkeinen elämä ei pa-
pille kuuluisi. Ennen vapautumis-
ta papin tehtävä on luoda vangil-
le kontakteja ja sosiaalisia suhteita, 
jotka helpottavat tämän paluuta si-

viilielämään. Monet haluavat ha-
keutua koulutukseen, tai jopa toi-
mia rikollisuuden ehkäisyssä omi-
en kokemustensa pohjalta esimer-
kiksi seurakunnan kautta.

Mutta monet myös palaavat. 
Jos ympärillä on vapautumisen 
jälkeen vain vanhoja rikoskump-
paneita, on vapautuneen vaikea 
löytää muunlaista elämää. Eten-
kin nuorella iällä alkanut rikos-
kierre on usein hyvin vaikea saa-
da katkeamaan. Mukana kuviois-
sa ovat usein myös päihteet. Tervo-
nen arvioi, että yli yhdeksänkym-
mentä prosenttia rikoksista teh-
dään päihteiden alaisena tai nii-
den takia. Vankilassa puututaan-
kin ongelmaan järjestämällä erilai-
sia päihdekursseja.

– Papin puheille ei tule se, joka 
ei tunne katumusta ja joka kokee 
vankilan vain välivaiheena ennen 
uutta rikosbisnesputkea. Tällai-
nen henkilö voisi olla esimerkiksi 
huumekauppias, joka vain odottaa 
pääsyä jatkamaan rikollisuraansa. 
Hän ei halua pohtia väärin tekemi-
sen problematiikkaa.

maria-mEliNa VäyryNEN

– Vankien omaisetkin ovat ihan 
tavallisia ihmisiä.

Näin aloittaa Marja Vilkama-
Latvala, joka on Vankien omai-
set VAO ry:n perustaja ja puheen-
johtaja. Yhdistyksen perustami-
sen taustalla ovat Vilkama-Lat-
valan omat kokemukset; hänen 
oma poikansa on vankilassa. 

– Kun rikos on tapahtunut lä-
hipiirissä, ensimmäisenä iskee 
shokki ja häpeä. Myöhemmin 
läheinen voi käydä läpi monen-
laisia tunteita surusta vihaan ja 
katkeruuteen, ahdistukseen ja 
pelkoon. Myös huoli rikoksente-
kijän selviytymisestä vankilassa 
on usein suuri.

Hänen mukaansa omaiset tar-
vitsevat tässä tilanteessa monen-
laista tukea, apua, neuvoja ja en-
nen kaikkea lohtua. Vertaistuki 
on koettu hyväksi keinoksi pur-
kaa tunteita ja ajatuksia saman 
kokeneiden kanssa. Vertaisten 
avulla löytyy myös muita apuka-
navia ja tietoa asioista. 

Vertaistuki auttaa omaisia
– Sanoimme pojallemme, että 

tuomitsemme rikoksen mutta et-
tä olet yhä rakas poikamme. Van-
kia ei saa jättää yksin, vaan hän-
tä pitää tukea niin vankilassa ol-
lessa kuin sieltä vapautuessa ri-
koksettomaan elämään. Parantu-
minen lähtee siitä, että tunnustaa 
syyllisyytensä. 

Vilkama-Latvala on antanut 
kasvonsa ja nimensä yhdistyk-
selle. Yhdistys tarjoaa vankien 
omaisille vertaistukea ja virkis-
tystä muun muassa paikallisissa 
vertaistukiryhmissä, leireillä ja 
yhteisissä tapaamisissa.

Vankien Omaiset VAO ry toi-
mii yhteistyössä eri järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa. Yhdis-
tys pyrkii tukemaan myönteisten 
perhe- ja ystävyyssuhteiden säily-
mistä vankeusaikana.

Suurin osa yhdistyksen jäse-
nistä on äitejä, joiden pojat kärsi-
vät pitkiä tuomioita. Mukana on 
myös perheenäitejä, jotka ovat 
jääneet yksin kotiin jälkikasvun 

kanssa. Käytännössä he ovat yk-
sinhuoltajan asemassa.

Vankiperheet ovat jääneet yh-
teiskunnassa aika vähälle huo-
miolle, eikä heille ole tarjolla eri-
tyistä tukea. 

Yhdistyksen perusajatus on et-
tä jokaisella ihmisellä on täysi ih-
misarvo ja että jokainen ihminen 
tarvitsee välittämistä ja rakasta-
mista. Kun me omaiset voimme 
hyvin, jaksamme tukea myös lä-
heistämme vankilassa. 

Vilkama-Latvala on onnelli-
nen siitä, että myös hänen poi-
kansa on löytänyt Jumalan ar-
mon vankilassa olleessaan.

ElSi HUttUNEN

Seuraava vertaistukitapaaminen 
Oulussa on perjantaina 28. mar-
raskuuta klo 17.30. Lisätietoja Mar-
ja Vilkama-Latvala p. 050 340 0373 
ja vimarja@elisanet.fi. Lue lisää: 
www.krits.fi/vankienomaiset.

paampi. Hän on aina kuulunut 
luterilaiseen kirkkoon, mutta to-
dellinen usko on löytynyt myö-
hemmin. Hän näkee uskon jokai-
sen sisällä olevaksi elämäksi, joka 
odottaa löytymistään. Vankilassa 
on aikaa ajatella asioita.

– Uskalsin tutustua Raamat-
tuun ja annoin sisäiselle minälle-
ni mahdollisuuden tuntea ja ym-
märtää asioita eri tavalla. Vankilas-
sa voi käyttää aikaansa pohtimal-
la katkeruuksia, tai sitten nähdä ne 
oikeat ajatukset, Salmikivi kertoo.

Päihteitä vastaan
Vankilan parasta antia Salmi-
kivelle on päihteettömyys. Hän 
käy AA-ryhmässä saamassa apua 
riippuvaisuuteensa. Hänen mu-
kaansa monet ovat päihteiden 
vuoksi todella huonossa kunnos-
sa saapuessaan vankilaan, mutta 
he huomaavat vähitellen, kuinka 
olo paranee ja elimistö kuntou-
tuu, kun on käyttämättä huumei-
ta jonkin aikaa.

Kaikesta valvonnasta huoli-
matta päihteet löytävät tiensä 
myös muurien sisäpuolelle. Uu-
sia keinoja löytyy sitä mukaa, kun 
vanhoja havaitaan ja estetään.

– Huumeita on saatavilla. Toi-
sinaan enemmän, toisinaan vä-
hemmän. Itse en ole niistä kiin-
nostunut, mutta jos olisin, niin 
kyllä niitä saisi, Salmikivi sanoo.

Salmikiven mukaan päihtei-
tä vastaan pitää taistella muut-
tamalla ajatuksiaan ja löytämäl-
lä uusi suhtautumistapa koko elä-
mään. Kaveripiiriä ei voi syyttää 
omista ongelmistaan, vaan kaik-
ki lähtee oman pään sisältä. Syyk-
si ongelmiin kelpaavat usein niin 
talon, perheen kuin työnkin puu-
te, mutta se on vain tekosyy.

– Elämässäni on ollut jakso-
ja, jolloin olen ollut päihteetön 
uskon avulla. Sitten joskus se on 
unohtunut ja olen palannut van-
haan, Salmikivi sanoo.

Vangin arki
Joka arkiaamu Salmikivi menee 
töihin. Hän työskentelee huo-
nekalujen entisöijänä. Työaika 
päättyy neljältä. Vankila-ajasta 
muodostuu mielekkäämpi, mi-
käli saa tehdä asioita, joista pi-
tää. Työ tuo myös rutiinia. Vii-
konloppuisin on tarjolla hengel-
lisiä tilaisuuksia.

Pappi on vangin yhdyshen-
kilö ulospäin. Hän mahdollis-
taa seurakuntavieraiden käyn-
nin ja kahdenkeskiset keskus-
telut. Salmikivi osallistuu lä-
hes aina erilaisiin seurakunta-
tilaisuuksiin, joita on tarjolla. 
– Vankilat ovat muuttuneet ai-
ka paljon. Syynä ovat varmaan-
kin erilaiset pelot. En tiedä, ku-
ka pelkää ja ketä, mutta selväs-
ti se on aiheuttanut muutoksia. 
Täällä pitäisi olla enemmän te-
kemistä: esimerkiksi askartelua 
on karsittu pois. Lopulta se kui-
tenkin riippuu täysin itsestä, on-
ko vankila ja siellä vietetty aika 
hyvä vai huono, Salmikivi sanoo. 
Rehellisyydellä pääsee pitkälle. 
Salmikivi sanoo, että pysymäl-
lä sanojensa ja tekojensa taka-
na ei tarvitse väistellä vankilas-
sa ketään.

kun portit aukeavat
Vankeusrangaistuksen läpikäynti 
on itsessään jo rankka asia, mutta 
myös vapautuminen voi olla haas-
teellista. Rikollisen leima usein jää, 
vaikka teot olisivatkin jo sovitettu 
yhteiskunnalle.

– Se oli rankka paikka, kun en-
simmäisen kerran vapauduin van-
kilasta. Hävetti niin paljon, etten 
voinut selvin päin mennä ystävien 
eteen, Salmikivi muistelee.

Tuomion jälkeistä aikaa on vai-
kea suunnitella etukäteen. Salmi-
kiven mielestä on tärkeää elää täs-
sä hetkessä. Hänen mukaansa oma 
usko on oltava vahva vapautumi-
sen hetkellä. Hänelle vankilan por-
tit avautuvat ensi vuonna. Edelly-
tykset hyvälle elämälle ja päihteet-
tömyydelle ovat olemassa, mutta 
niiden eteen pitää tehdä töitä.

maria-mEliNa VäyryNEN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 26.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, saar-
na Hannu Lauriala. Kantto-
reina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Intiön seura-
kuntakodissa. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Tuomasmessu su 26.10. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen, saarna Mirja-
mi Dutton. Ehtoollisavusta-
jat Katariina Pitkänen, Heidi 
Karvonen, Anne Kellokum-
pu ja Tiina Kinnunen. Musii-
kista vastaa Sarastus, johtaa 
Noora Kataja. Teejatkot kes-
kustan seurakuntatalon ala-
salissa.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 23.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Juha Soranta. Kahden vartin 
pysähdyspaikka sanan, ruko-
uksen ja ehtoollisen äärellä. 
Messu su 26.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarnaa Jyrki Vaa-
ramo, kanttorina Juha So-
ranta. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. Aamupuuro klo 
8.30 alkaen. Kirkkokahvit ja 
seurat. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 26.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Messu su 26.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Heidi Karvonen, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Messu su 26.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, kanttorina 
Henriikka Rantala.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus su 26.10. klo 18 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Vei-
jo Koivula ja ekumeeninen 
työryhmä, saarnaa metropo-
liitta Panteleimon, kanttorei-
na Juha Soranta ja Taina Vou-
tilainen. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.10. klo 17 
Kaukovainion kappelissa.
Viikkomessu to 30.10. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, avustaa 
Marjo Heikkinen, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kar-
jasilta-Höyhtyän suuralueen 
kirkkohetki. 

Tuiran seurakunta
Messu su 26.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 26.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-

taa Harri Fagerholm, avustaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Pateniemen 
kirkossa. Toimittaa Markus 
Mähönen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 26.10. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Iltamessu su 26.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu ti 28.10. klo 13 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Mähönen, avustaa Pau-
la Kyllönen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Yhteinen kahvihet-
ki. Tilaisuuteen on linja-au-
tokuljetus: 11.55 Pateniemen 
kirkko, 12.00 Palokan palve-
lukeskus, 12.10 Rajakylän 
seurakuntakoti, 12.15 Kos-
kelan seurakuntakodin py-
säkki, 12.20 Koskelan palve-
lukeskus, 12.30 Pyhän Tuo-
maan kirkko, 12.40 Mänty-
koti ja Tuirankartano, 12.45 
Kangastien palvelukeskus, 
Tuiran kirkko. 
Viikkomessu ke 29.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 26.10. klo 10, Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
naa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.

YlIkIIMIngIn AluE
Messu su 26.10. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Veijo Koivula, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Samuel Mäkinen, kant-
torina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Messu su 26.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Nevala, 
saarna Juhani Pitkälä, kantto-
rina Katri Niskakangas.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 18 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Ari Huo-
tari, kanttorina Katri Niska-
kangas. Nuorten lauluryhmä 
Vienan Karjalasta. Kahvitar-
joilu klo 17.30 alkaen.

Kempele
Messu su 26.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Marjo Irjala. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
kiimingin 150-vuotis juh-

lamessu su 26.10 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa piispa Sa-
muel Salmi, avustajina Pauli 
Niemelä, Markku Palosaari, 
Miia Seppänen, Ulla Juntti-
la, urkurina Marja Ainali. Kii-
mingin seurakunnan projek-
tikuoro, johtaa Anna-Kaisa 
Pitkänen, soitinryhmä. Teks-
tinlukijoina Leila Pekkanen 
ja Pekka Laukkanen. Kirk-
komaan laajennuksen vihki-
minen sekä uusien urkujen 
käyttöönottojuhla ja Risto 
Ainalin sävellysteoksen Trip-
tyykki-esitys seurakuntakes-
kuksessa. Kuljetuspyynnöt 
virastoon p. 8161 003 tai 040 
584 4406. 
Viikkomessu 29.10. klo 14 
Jaarankartanossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, kanttorina 
Marja Ainali.

Liminka
Syksyn rukouspäivän viik-
komessu pe 24.10. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Maa-
seutuväen kirkkopyhä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Ehtoolliskirkko to 23.10. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen. 
Messu su 26.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, saarna Jouni Heikki-
nen, kanttorina Pertti Haa-
palainen, eläkeliiton laulu-
ryhmä avustaa. Maaseutu-
väen kirkkopyhä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa. 
Pyhäinpäivän kirkkohetki 
to 30.10. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttori Ossi Kajava, lapsi-
kuoro avustaa.

Pudasjärvi
Messu su 26.10. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
kESTIlä
Messu su 26.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttorina Veijo Kinnu-
nen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. 

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori-
na Veijo Kinnunen.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

RAnTSIlA
Messu su 26.10. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttori-
na Arja Leinonen. Messussa 
laulavat Saara ja Anna Ma-
ri Kajula.

Siikasalo
RuukkI
Messu su 26.10. klo 10 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen.

SIIkAJokI
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.

VIhAnTI
Messu su 26.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki, kanttori Asko Rau-
takoski. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Jorma Kivi-
ranta, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. 

TEMMES
Messu su 26.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. 
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xxxxx

23.10.–30.10.2008

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

Lähetyspiiristä 
välitön kosketus maailmaan

enot oulussa 

Lähetyspiirit eivät elä umpiossa, 
jossa ei tiedetä hölkäsenpöläys-
tä nykymaailman realiteeteista. 
Päinvastoin, piireissä saadaan 

välitön kosketus merten taakse. Näin 
ajattelee Jaakko Lounela, joka vai-
monsa Elvin kanssa vetää tämän tal-
ven Kaukovainion lähetyspiiriä. Lou-
nelat ovat itse työskennelleet lähettei-
nä kahteen otteeseen Afrikassa.

Piirissä luetaan lähettien kirjeitä. 
Siellä vierailee muun muassa lähe-
tyskentillä Jumalan työssä olevia ja 
olleita ihmisiä. Esimerkiksi marras-
kuussa Kaukovainion lähetyspiiris-
sä puhuvat Afrikan-lähetit. He välit-
tävät piiriläisille itse koettua, tuoret-
ta tietoa maista, jotka ovat kaukana 
Suomesta.

– Lähetyspiiri on yhdysside lähet-
tävän seurakunnan ja lähetyskentän 
välillä. Se on tuntuma myös sellai-
sille lähetyskentille, jotka eivät kuu-
lu oman seurakunnan lähetyskanna-
tuksen piiriin.

Karjasillan seurakunnalla on useita 
nimikkolähettejä, jotka työskentelevät 
eri lähetyskentillä, Lounela kertoo.

Lähetyskenttä-käsite on Lounelan 
mukaan nähty hieman ongelmallisek-
si. Siitä saa vaikutelman, että Suomes-

ta lähetetään työntekijä ikään kuin yl-
häältä käsin pakanamaille. Se ei pidä 
paikkaansa. Lähetti työskentelee itse-
näisten paikallisten kirkkojen piiris-
sä. Lähetystyöhön kuuluu myös se, et-
tä näiden kirkkojen toimintaa tuetaan 
taloudellisesti.

Kaukovainion lähetyspiiri ko-
koontuu viikoittain. Syksyn toimin-
taan kuuluu esimerkiksi seppelemyy-
jäiset pyhäinpäivän alla. Viikolla 44 
pidetään seppeletalkoita Höyhtyällä  
lähetyksen puoti ja paja Siivessä, jol-
loin seppeleitä voi myös ostaa. Varsi-
naiset myyjäiset pidetään Kaukovai-
nion seurakuntatalolla 30. lokakuuta 
kello 15–17.

Myös joulun tienoilla pidetään 
myyjäiset.

Tavallisesti Kaukovainion lähetys-
piirissä kahvitellaan, pidetään usein 
arpamyyjäisiä ja keskustellaan vie-
railevien puhujien alustusten pohjal-
ta. Lähetyspiiriin voi osallistua kuka 
tahansa.

PEkka HEliN

Kaukovainion lähetyspiiri pidetään 
tiistaisin kello 18 Kaukovainion seura-
kuntatalolla. 
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 23.10. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri to 23.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Markuksen evankeliumi lu-
ku 2. Piirin vetäjä Jyrki Vaa-
ramo.
hartaus to 23.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Englanninkielinen iltaru-
kous ti 28.10. klo 21 tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen, urkurina Maija 
Tynkkynen. Liittyy Barent-
sin alueen pappien kokoon-
tumiseen.
Päiväseurat ke 29.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 29.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pentti Huhtinen.
Miesten piiri ke 29.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
hartaus to 30.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Miesten Raamattupiiri ke 
29.10. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko (Koulutussali). Kahvi-
tarjoilu.
Raamattuilta to 23.10. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 23.10. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 23.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
kastellin Raamattupiiri ke 
29.10. klo 11–12, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Matteuksen 
evankeliumin tutkiskelua.
Raamattupiiri to 30.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 30.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 30.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiirin lauluilta ti 
28.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Arvo Ågren laulattaa.
Raamattupiiri ti 28.10. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Raamattupiiri to 30.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 30.10. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Luemme Apos-
tolien tekoja.
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 30.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. Keskustelu- ja raa-

mattupiiri joka toinen torstai 
Tuiran kirkolla. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 30.10. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.10. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jyrki 
Vaaramo ja Kalevi Kärki.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa Pappilassa! ke 
29.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Tällä kertaa aiheena las-
ten ja nuorten pahoinvointi. 
Kirjoina ovat Hannele Huo-
vi: Madonna sekä Torey Hay-
den: Sähkökissa. 
Tämä runo piristi minua 
-runotapahtuma su 9.11. 
klo 15, Kastellin kirkko. Mi-
kä runo on tuonut iloa elä-
määsi? Kirjoita runon nimi 
ja esittäjä paperille ja lähetä 
se 24.10. mennessä osoittee-
seen Karjasillan seurakunta/
Tämä runo piristi minua, No-
kelantie 39, 90150 Oulu. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
kaukovainion diakoniapiiri 
ma 27.10. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Vierailijana kap-
palainen Olavi Mäkelä.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 27.10. klo 12–13.30, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessäole-
misen ja -tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti 28.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ke 29.10. klo 
15, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakonissan vastaanotto to 
23.10. klo 9–10, Koskelan srk-
koti. Vastaanotto verenpai-
neen mittausta ja keskuste-
luajan varaamista varten.
Juttutuvat:  
Ti 28.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 28.10. klo 11, Tuiran kirk-
ko. Koskelan Juttutupa osal-
listuu Pyhäinpäivän messuun 
Tuiran kirkossa.
Työttömien ateria ti 28.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
oulun Tuomiorovastikun-
nan diakoniavuosikokous 
ke 29.10. klo 17.45, Tuiran 
kirkko. 
Raamattupiiri to 30.10. klo 

18, Rajakylän seurakunta-
koti. 

Oulujoen seurakunta
Puuhakerho ti 28.10. klo 10, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
ystävänkamari. Oulujoella 
aloittaa uusi aikuisten puu-
hakerho.
Madekosken diakoniapii-
ri to 30.10. klo 12, Reino ja 
Sirkka Petäjäkankaalla, Py-
säkkipolku 12

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kEhITYSVAMMAISET
keskustelukerho ti 28.10. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo.
Perhepiiri to 30.10. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalon kuorosali.

kuuloVAMMAISET
Raamattupiiri ma 27.10. klo 
13–14, Palvelukeskus Runola.
huonokuuloisten päiväpii-
ri Aabrahamin poppoo ti 
28.10. klo 13.30–15, Öber-
gin talo.

näköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
23.10. klo 13–14.30, Öber-
gin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
29.10. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Opasys-
tävät vastassa ulko-ovella.

PäIhDETYö
Päihdetyön naistenryhmän 
retki pe 24.10. klo 9, Vasa-
mon leirikeskus.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 27.10. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 28.10. klo 13. Tutustumme 
Ortodoksiseen kirkkoon, To-
rikatu 74.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10-14 Keskustan seurakun-
tatalolla. Sopesta voit ostaa 
tuoreita leivonnaisia, käsi-
töitä, arpoja ja monenlaista 
muuta mukavaa.
Raamattutovi ”leipä” pe 
24.10. klo 12, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Anna-Ma-
ri Heikkinen
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma 27.10. klo 10–14.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 23.10. klo 
14, Vanha Pappila, Sipiläsali. 

Raamattutunti Hanna-Maija 
Karjalainen.
lähetyspiiri to 30.10. klo 
14, Vanha Pappila, Sipiläsa-
li. Raamattutunti Matti Häk-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Seppelemyynti Siivessä 
ja Kaukovainion kappelil-
la  27.10.–30.10. klo 15–17.
Karjasillan lähetystyön va-
paaehtoiset vastuunkanta-

jat tekevät Pyhäinpäiväksi 
perinteisiä seppeleitä, jois-
ta saatava tuotto menee lä-
hetystyön hyväksi. Lisätieto-
ja, lähetyssihteeri Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 27.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta

Akkuna Sanasta maailmaan 
su 26.10. klo 16–18, Hintan 
seurakuntatalo. Aiheena on 
juhlavertaukset. Puhujina El-
vi ja Jaakko Lounela. 
Raamatun ja lähetyksen il-
tapäivä loka-marrraskuussa 
sunnuntaisin klo 16–18. Lap-
sille pyhäkoulu, varhaisnuo-
rille omaa ohjelmaa. Järjes-
täjät: Kansanlähetys, Kylvä-
jä, Sley ja Oulujoen seura-
kunta
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Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 27.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 
Ma 27.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMIngIn AluE
Piispankamari pe 24.10. ja ti 
28.10. klo 11, Piispankama-
ri, Vanha Pappila. Lähetyk-
sen hyväksi toimiva kahvila 
ja kirpputori.
lähetysilta to 30.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ari Huotari vierailee viiden 
nuoren kanssa Kalevalasta.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerhot:  
Keskiviikkoisin klo 10
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstaisin klo 10
Intiön seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 26.10. klo 12 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Periodipyhäkoulu su 26.10. 
klo 16, Vanha pappila. Per-
hepyhäkoulu, johon kutsu-
taan lapset, vanhemmat, iso-
vanhemmat ja kummit. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 25.10. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Aihe: Taivaan 
Isä opeta meitä omastamme 
jakamaan. Leivomme säm-
pylöitä. 
helmi-Muskarit: 
Ma 27.10. klo 10–11.05
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ke 29.10. klo 17.30
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulut:
To klo 14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Iltapäiväkerholaisille 
ja muille 7–9-vuotiaille.
Su 26.10. klo 10
Karjasillan kirkko. 
Su 26.10. klo 10
Kastellin kirkko. 
Su 26.10. klo 12
Kaukovainion kappeli. 
Su 26.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
kolmen polven perhekerho 
ma 27.10. klo 10–11.30, Kai-
roskoti. Kodissa asuville van-
huksille ja alueen lapsiper-
heille suunnattu kohtaamis-
paikka. 
Perhekerhot: 
Ma 27.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 28.10. klo 9.30
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ke 29.10. klo 9.30
Kaukovainion kappeli. 
Ke 29.10. klo 9.30
Maikkulan kappeli. 
Ke 29.10. klo 9.30–11
Karjasillan kirkko. 
Ke 29.10. klo 9.30
Kastellin kirkko. 
Ke 29.10. klo 10
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
Ti 28.10. klo 9, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Vauvat klo 
9–10, yksivuotiaat klo 10–11, 
sisarusryhmät klo 11 ja 
2–3-vuotiaat klo 12. Lisätie-
toja p. 050 3576915.
To 30.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Sisarusryhmä 

klo 10–11 ja 4–5-vuotiaat 
klo 12–13.
Perheleiri pe 14.11. klo 17–su 
16.11 klo 18, Juuman leirikes-
kuksessa Kuusamossa. Mu-
kana pastori Juha Tahkokor-
pi sekä lastenohjaajat Tiina 
Huurre ja Seija Kurvinen. Il-
moittautumiset www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Hin-
nat si. matkat, ruuan ja ma-
joituksen: 41 € / aikuinen, 
4–18-v. lapset 27 €.
Pyhäkoulut:
Su 26.10. klo 10
Pyhän Luukkaan kappeli.
Su 26.10. klo 11
Kuivasjärven srk-koti. 
Su 26.10. klo 12
Niittyaron seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
Ti 28.10. klo 9.30
Niittyaron seurakuntakoti. 
Ke 29.10. klo 9.30
Koskelan seurakuntakoti. 
Ke 29.10. klo 9.30
Kuivasjärven srk-koti. 
Ke 29.10. klo 9.30
Pateniemen kirkko. 
Ke 29.10. klo 9.30
Rajakylän seurakuntakoti. 
Ke 29.10. klo 9.30
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 30.10. klo 9.30
Pyhän Luukkaan kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 30.10. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 26.10. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Jär-
jestäjät: Oulujoen seurakun-
ta yhdessä Kansanlähetyk-
sen, Kylväjän ja SLEY:n kans-
sa. 
Perhekerhot:
Ke 29.10. klo 9.30
Heikkilänkankaan seura-
kuntakodilla, Hintan seu-
rakuntatalolla, Hönttämä-
en seurakuntakodilla, San-
ginsuun seurakuntakodilla, 
Huonesuon seurakuntako-
dilla, Myllyojan seurakunta-
talolla ja Saarelan seurakun-
takodilla. 

YlIkIIMIngIn AluE
Perhekerho to 30.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
Viiden vartin kerho pe 24.10. 
ja ti 28.10. klo 14.30, Kastel-
lin kirkko. Lastenohjaaja Pia 
Vaarala, p. 044 316 1425. 

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 30.10. klo 14, Pöl-
lönkankaan ostoskeskuksen 
nuorisotila. 

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 25.10. klo 20–23.59, Eri-
tyisnuorisotyön toimitilat. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret. 

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ti 28.10. klo 

18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Isoskoulutus ke 29.10. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. Karjasillan seurakunnan 
ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan neljäs isoskoulutusker-
ta 29.10. tai 5.11. Valitse päi-
vistä itsellesi parempi. Lisä-
tietoja Hanna Liuska p. 040 
5747 147
nuortenilta ke 29.10. klo 
19–20.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Isoskoulutusleiri pe 28.11. 
klo 18–su 30.11 klo 16, Ro-
kuan leirikeskus. Karjasil-
lan seurakunnan ja Tuomio-
kirkkoseurakunnan isoskou-
lutusleiri (vol1.) Toinen leiri 
järjestetään 9.–11.1.2009. Va-
litse leireistä itsellesi parem-
pi ja ilmoittaudu! Lisätietoja 
Hannalta p. 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (4.) ke 29.10. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 29.10. ja 5.11. 
on Mitä se rukous on? Valit-
sethan koulutuskerroista si-
nulle paremmin sopivan!
nuortenilta ke 29.10. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 
Vaihtoehto torjentai to 
30.10. klo 18. Oletko käynyt 
rippikoulun? Tervetuloa viet-
tämään iltaa hyvään seuraan 
hohtokeilaillen. Kokoontu-
minen Koskelan seurakun-
tatalolle. Hinta 5 €/lurkki. 

Ilmoittaudu viim. ma 27.10. 
anssi.putila@evl.fi, p. 050 
340 8982.

Oulujoen seurakunta
Isosleiri ”uusille” isosille pe 
14.11.–su 16.11, Vasamon lei-
rikeskuksessa. Lisätietoja sir-
pa.karjalainen@evl.fi ja p. 
040 7186 925.

Nuoret aikuiset 
CrossRoads ilta pe 24.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Pastori Sti-
ven Naatus kertoo Jobista. 
Teejatkot.
Cross Cafe pe 31.10. klo 
19–23.50, HOX! ravinto-
la Rauhala, Mannenkatu 1. 
Esiintyjinä InSela (levyn jul-
kistamiskeikka), Sakari Heik-
kilä Band ja Teo. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 2 € Kir-
kon Ulkomaanavulle. www.
oulunseurakunnat.fi/cross-
cafe

oPISkElIJAJäRJESTöT
oPkon opiskelijailta la 
25.10. klo 19, Öbergin talo. 
Sotaa ja rauhaa Afganista-
nissa – kokemuksia vuosien 
saatossa, Liisa Kingma. 
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 27.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Veikko Määttä: Ongelmat 
seurakunnassa ja niiden koh-
taaminen
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 29.10. klo

uusia ryhmiä Musiikkileikkikoulu Trilliin

Tuiran seurakunnan Musiikkileikkikoulu Trilli 
aloittaa uudet ryhmät marraskuussa 
Rajakylän seurakuntakodilla.
Kokoontumiset torstai-iltaisin:

16.00 Sisarusryhmä
17.00 2–3-vuotiaat
17.45 Erityisryhmä
18.30 4–5-vuotiaat

Hinta marras-joulukuulta 30 €.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset:
Tuija Puurunen
050 3576915
tuijapuurunen@luukku.com

Pöllönkankaan ostoskeskuksen nuorisotilassa pi-
detään torstaisin TeeTupa. TeeTupa on iltapäivä-
kahvila, joka on tarkoitettu 4–6-luokkalaisille po-
jille ja tytöille. Kahvila on auki kello 14-16.

Tuiran seurakunnan nuorisotyönohjaaja Matti 
Ketola kertoo, että ajankohta on valittu tietoisesti. 
Koululaiset pääsevät kahden aikaan koulusta ja he 
voivat oleskella nuorisotilassa neljään saakka, jol-
loin vanhemmat pääsevät töistä.

Paikalla on aina kaksi seurakunnan nuoriso-
työnohjaajaa. Tarjolla on maksutonta teetä ja pien-
tä purtavaa. Koululaiset voivat muun muassa ju-
tella ohjaajien kanssa, tehdä läksyjä, pelata ja oles-
kella vapaasti.

TeeTupa on Ketolan mukaan ollut menestys. 
Toiminta aloitettiin syksyllä 2007 ja joka kerralla 
paikalla on ollut yli 20 koululaista.

PEkka HEliN

TeeTupa Pöllökankaan ostoskeskuksen nuorisotilas-
sa torstaisin kello 14–16.

Pöllökankaalla 
iltapäiväkahvila jälleen 
viikon päästä

Kuulutus
Kirkkolain 17 luvun 2 §:n (1274/2003) mukaisesta hau-
tojen määräajan päättymisestä Oulun hautausmaalla 
kortteleissa 19, 20 ja 24. Yhteisen kirkkoneuvoston pää-
tös 21.8.2008 § 193. 

Oulun hautausmaalla kortteleissa 19, 20 ja 24 ovat jäl-
jenpänä mainittujen hautojen hallinta-ajat päättyneet. 
Kuulutusaika on 15.10.2008–14.10.2009. Pyydämme 
mahdollisia omaisia ottamaan yhteyttä kuulutusaika-
na, yhden (1) vuoden kuluessa seurakuntayhtymän 
hautauspalveluun ja ilmoittamaan halutaanko jatkaa 
hallinta-aikaa.

Kuulutettaville haudoille on asetettu ilmoitus. Mikäli 
tiedossamme on hautapaikan haltijan osoite, hänelle 
lähetetään kirje. Lisätietoja saa hautausmaan toimistos-
ta, puhelin (08) 316 1388 tai (08) 316 1414, käyntiosoite 
Intiöntie 6. 

Kortteli 19, haudat numero: 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 
24, 24a, 26a, 27, 30, 34, 39, 41, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 
103, 104, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 138, 139,142, 145, 147, 
148, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 
165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175a, 176a, 177a, 
178a, 179, 183, 184b, 185b, 186, 187a, 187b, 188, 188d, 
189a, 189c. 

Kortteli 20, haudat numero: 7b, 19a, 38a, 113a, 116, 119, 
123, 124, 125, 126, 128a, 129a, 130a, 131, 132, 134, 134a, 
136, 136a, 139, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 150a, 151, 
156a, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 184, 184A, 
186a, 186b, 187b, 188a, 188b, 191a, 192, 193, 193a, 194, 
195a, 196, 196a, 199, 204, 205, 210, 211. 

Kortteli 24
- rivi 11, haudat numero: 2–14, 16–42, 44–48   
- rivi 12, haudat numero: 2–10, 12–23, 26–40, 42–49 
- rivi 13, haudat numero: 1–6, 8–9, 11–27, 29–34, 36–49 
- rivi 14, haudat numero: 1–30, 34–37, 39–49 
- rivi 15, haudat numero: 1–4, 6–7, 9–17, 19–25, 27–40,  
 42–48 
- rivi 16, haudat numero: 1–31, 33–36, 38–39, 42–49 
- rivi 17, haudat numero: 1–6, 8–24, 26–29, 34–37,  
 39–48 
- rivi 18, haudat numero: 1–13, 16–18, 20–29, 32–49 
- rivi 19, haudat numero: 1–4, 6–9, 11–29, 31–43, 45–49 
- rivi 20, haudat numero: 1–2, 4–6, 8–14, 17–40, 43–46,  
 48–49 
- rivi 21, haudat numero: 1–18, 20–44, 46–49 
- rivi 22, haudat numero: 1, 3–7, 9–14, 16–18, 21–23,  
 26–28, 30–35, 38–41, 45–47.

Korttelit 19 ja 20 sijaitsevat Oulun hautausmaan huol-
totukikohdan / hautausmaan toimiston lähellä ja kort-
teli 24 keskellä Oulun hautausmaata. Kartta kortteleista, 
joissa kuulutukset ovat, löytyy osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi /kuulutus. 

Omainen voi jatkaa kuulutetun haudan hallinta-aikaa. 
Jos hallinta-aikaa ei jatketa, hauta palautuu seurakun-
tayhtymälle. Hautauspalvelu ottaa kuulutusaikana vas-
taan omaisten yhteystietoja ja antaa neuvoja mahdol-
lisista jatkotoimenpiteistä. Kuulutusajan jälkeen (syksy 
2009) yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen niiden 
hautojen takaisin palautumisesta, joille ei ole löytynyt 
oikeutettua hallinta-ajan jatkajaa. Vuoden kuluttua täs-
tä päätöksestä (syksy 2010) takaisin palautuneita hau-
toja voidaan ottaa käyttöön. 

Oulussa 15.10.2008

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ

w w w.sxc . hu /  S e r g e i  K ra s s i i
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18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Nainen – Jumalan luo-
ma, Sirpa Honkanen. Sa-
maan aikaan Heinätorin srk-
keskuksessa: Uskovaisena 
miehenä, Tapani Ruotsalai-
nen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 29.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 30.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 30.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: 
To 23.10. klo 13.30–15
Karjasillan kirkko.
Ma 27.10. klo 12.30
Maikkulan kappelin takka-
huone.
To 30.10. klo 12
Pyhän Andreaan kirkko. 
To 30.10. klo 13
Kastellin kirkko.

Tuiran seurakunta
käsityökerho ti 28.10. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerhot 
To 23.10. klo 13.30
Palokan palvelukeskus. 
To 30.10. klo 12.45
Koskelan palvelutalo. 
To 30.10. klo 14
Rajakylän seurakuntakoti. 
Seniorien laulupiiri to 23.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Seurakuntakerho osallis-
tuu laulupiiriin.

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
27.10. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Seurakuntakerhot:
To 30.10. klo 13
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ma 27.10. klo 12
Hintan seurakuntatalo. 
Ma 27.10. klo 12
Sanginsuun seurakuntakoti. 
To 30.10. klo 10
Huonesuon seurakuntakoti. 
To 30.10. klo 14
Metsolan Hovi. 
Aikuisten kuntopiiri to 
30.10. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 

YlIkIIMIngIn AluE
Seurakuntakerho ti 28.10. 
klo 11

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattu-, musiikki- ja lä-
hetysleiri ke 19.11.–to 20.11, 
Rokuan leirikeskus. Mukana 
ovat Anna-Mari Heikkinen, 
Maija Tynkkynen ja Raija Nis-
sinen. Leirin hinta on 27 € /ai-
kuinen ja 19 € /lapsi. Ilmoit-
tautuminen lokakuun aika-
na ma-pe klo 9–16 p. 08 3161 
340. Leirin järjestää tuomio-
kirkkoseurakunta.

Karjasillan seurakunta
lapsiperheretki Rovanie-
men Santa Parkiin ja Jou-

lupukin pajakylään la 29.11. 
klo 9–21. Ilmoittautumiset 
viim. 7.11. p. 3161 340 (ma-pe 
klo 9–16). Lisätietoja Esa Har-
ju p. 040 5752713 ja Mirjami 
Dutton p. 050 4620759.
karjasillan ja Tuomiokir-
kon Vanhojen isojen leiri 
la 22.11. klo 14–su 23.11 klo 
17.30, Rokuan leirikeskus.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 27.10. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari.
kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 28.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellari.

Muut menot
ompeluseurat to 23.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
suomeksi su 26.10. klo 15.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Senioripäivä heinäpäässä 
ma 27.10., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13. Hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 
naisten ilta ma 27.10. klo 
18–20, Öbergin talon ala-
kerran ryhmätilassa. Yhteis-
tä keskustelua, iltahartaus ja 
mahdollisuus saunomiseen.
Fransupiiri ti 28.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntata-
lo. AlFA-kurssi ti 28.10. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Tutki elämän tarkoitusta! 
Katso http://www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi
Miesten keskusteluilta ti 
28.10. klo 19, Maikkulan kap-
pelin takkahuone. Aiheena: 
”Mistä nuoren viha johtuu”
”Taivas laulaa” -pyhäin-
päivän lauluja ja virsiä ke 
29.10. klo 19, Maikkulan kap-
peli. Iltateet.
karjasilta-höyhtyä suuralu-
een kirkkohetki to 30.10. klo 
17–20, Karjasillan kirkko. Ta-
pahtuma alkaa klo 17 ulko-
na kirkon pihalla Ynnin Jul-
mureiden pitämällä liikunta-
tuokiolla. Tarjolla makkaraa 
ja mehua. Kello 18 kahden 
vartin viikkomessu kirkossa. 
Messun toimittaa Mikko Sal-
mi yhdessä Karjasillan alu-
een pappien kanssa. Messun 
jälkeen iltateehetki ja virsi-
karaokea seurakuntasalissa. 
Lapsille ongintaa ja askarte-
lua. Tapahtumaan kutsutaan 
mukaan kaikkia alueen asuk-
kaita ja erityisesti vuoden si-
sällä alueelle muuttaneita.
Raamattupiiri to 30.10. klo 
18, Rajakylän seurakunta-
koti. 
Syntymäpäiväjuhla 70-vuo-
tiaille su 9.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Kutsumme Tei-
dät yhteiseen messuun Kar-
jasillan kirkkoon klo 10, jon-
ka jälkeen jatkamme juh-
laa seurakuntasalissa. Juh-
la päättyy klo 13. Ilmoittau-
tumiset viim. 31.10. kirkko-
herranvirastoon, p. 08 5313 
200.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Service in English su 26.10. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. International fellowship 
from 15.30. Before the Ser-
vice in English refreshments 
are offered.
Englanninkielinen iltaru-
kous ti 28.10. klo 21 tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen, urkurina Maija 
Tynkkynen. Liittyy Barent-
sin alueen pappien kokoon-
tumiseen.

Kastetut
karjasilta: Otto Antero 
Heikkinen, Joel Eemil Oska-
ri Karhumaa, Alexandra Oli-
via Koistinen, Alisa Maaria 
Törmi, Kalle Emil Aleksante-
ri Lehtimäki, Eeva Maria Ma-
java, Casper Mikko Kristian 
Manninen, Ilona Hilkka Ny-
man, Ukko Alvar Ojajärvi, Sa-
ku Elias Parkkisenniemi, Un-
na Katriina Pöntinen, Eelis Il-
mari Taavettila, Toivo Matti 
Antero Terho.
Tuira: Pinja Lilja Matleena 
Huotari,  Mikael Johannes 
Hökkä, Jenita Juulia Keskita-
lo, Ilari Mikko Matias Launo-
nen, Neve Matleena Lehto-
la, Leevi Juho Ilmari Ylitalo, 
Leevi Olavi Luiskala, Aada El-
la Maria Maukku, Sanni He-
linä Miettinen, Elli Amanda 
Paavola, Sanni Aletta Peso-
nen, Kristian Eliel Pitkänen, 
Milla Maria Puska, Toivo Ee-
mil Raappana, Lyydia Inke-
ri Stenudd, Pihla Aida Ame-
lia Säkkinen, Aliina Matilda 
Alegria Takkula, Antti Ola-
vi Tolonen, Jesse Eerik Vii-
tanen. 
oulujoki: Luca Erik Pietari 
Kanniainen, Kiira Olivia Kyl-
mänen, Lilia Maaria Luuk-
konen, Olli Valtteri Moila-
nen, Jaakko Aleksi Keränen, 
Emmi Inari Ruokonen, Aino 
Pauliina Salmi, Alisa Enni Jo-
hanna Siipola.

Vihityt
karjasilta: Jarkko Antero 
Arvid Terho ja Mari Katarii-
na Lang.
Tuira: Sami Juhani Martta-
la ja Merja Elina Teirikangas, 
Petri Markus Posio ja Merja  
Anneli Koskenranta.
oulujoki: Juho Henrik Luok-
kanen ja Pia-Mari Anetjärvi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Ruusa Johan-
na Karjalainen, 89.
karjasilta: Tanja Johanna 
Tuohino, 28; Timo Taisto Ma-
tias Parviainen, 68.
Tuira: Kerttu Anni Jalkanen 
s. Ukonmurto, 76; Rauha So-
fia Bogdanoff s. Kuopus, 91; 
Yrjö Leskinen 87.
oulujoki: Paavo Kuusisto, 87; 
Veikko Henrik Helttunen, 58; 
Väinö Ikonen, 74.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

Su 26.10. klo 16 
Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Veijo Koivu-
la ja ekumeeninen työ-
ryhmä, saarnaa metro-
poliitta Panteleimon, 
kanttoreina Juha Soran-
ta ja Taina Voutilainen. 
Kirkkokahvit. 

Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle 
Vastuuviikon hyväksi.

havuseppeleitä ja pyhäinpäivän lauluja

Seppelemyynti Siivessä ja Kaukovainion kappelilla. 
Karjasillan lähetystyön vapaaehtoiset vastuunkanta-
jat tekevät Pyhäinpäiväksi perinteisiä seppeleitä, joista 
saatava tuotto menee lähetystyön hyväksi. Seppeleitä 
myydään Siivessä viikolla 44 sekä Kaukovainion kappe-
lilla torstaina 30.10. klo 15-17. Lisätietoja lähetyssihtee-
ri Paula Rosbackalta, p. 040 5752 714.

Taivas laulaa – pyhäinpäivän lauluja ja virsiä 
Ke 29.10. klo 19 Maikkulan kappelissa. 

Pyhäinpäivänä muistamme poismenneitä rakkaitam-
me. Laulut kertovat surusta, kaipauksesta ja ikävästä, 
mutta myös kiitollisuudesta ja toivosta. Mukana Marja 
Lämsä, kannel sekä Riitta Piippo ja Erja Järvi. Iltateet.

Tilaisuudet pyhäinpäivänä 1.11.

Pyhäinpäivän hartaustilaisuus Intiön kappelissa klo 15,  
Lasten pyhäinpäivän hartaus Kaukovainion kappelissa 
klo 15, Pyhäinpäivän vesper Tuomiokirkossa klo 17 

Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksissa muistetaan py-
häinpäivästä pyhäinpäivään poisnukkuneita. Muista-
minen tapahtuu vainajan kotiseurakunnan kirkossa. 

Karjasillan kirkko klo 18, Tuiran kirkko klo 18, Oulujoen 
kirkko klo 18, Pyhäinpäivän vesper Ylikiimingin kirk-
ko klo 19

karjasilta-höyhtyä 
suuraluelaisten  
kirkkohetki 

To 30.10. klo 17–20
Karjasillan kirkolla

Tapahtuma alkaa Ynnin 
Julmureiden pitämällä 
liikuntatuokiolla, jonka 
jälkeen vietetään viik-
komessu. Iltateehetki 
ja virsikaraokea. Lapsil-
le on luvassa ongintaa 
ja askartelua. Mukaan 
kutsutaan kaikki asuk-
kaat, erityisesti vuoden 
sisällä muuttaneet.

Crossroads-ilta 

Pe 24.10. klo 19 Tuiran kirkossa

Puhetta, musiikkia, rukousta ja yhdessäoloa. 
Pastori Stiven Naatus kertoo Jobista. Teejatkot

Tuomasmessu 

Su 26.10. klo 18 
tuomiokirkossa

Teemana Näkymättö-
mät näkyviksi. Teejat-
kot seurakuntatalon 
alasalissa, Isokatu 17.

Liturgia Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo, 
saarna Mirjami Dut-
ton, musiikki Sarastus.

Järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Nuorisotyö. 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

www.oulunseurakunnat. /oulugospel

Pe 31.10.  
klo 18  Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30
 Saraste • Kraka
klo 20  Dad´s Helo, Cafe Saara
klo 21 Messu, Oulun tuomiokirkko

La 1.11. 
klo 10 Jumalanpalvelukset
klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30
 The Truth •  MGHT
klo 14 Konsertti, Keskustan seurakuntatalo, Isok. 17
 Jukka Salminen  
klo 16 Majakat
klo 19 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30
 Syvä Sininen • Egoeimi  
klo 22 Gospel Covertajat, Karjasillan kirkko

Su 2.11.
klo 10 Jumalanpalvelukset
klo 12 Konsertti, Pohjankartano: The Rain • J. Jyrä
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Liput ovelta 9 e, 
ennakkoon 8 e 
Kirjakauppa Bibliassa, 
Hallituskatu 27.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 23.10.–30.10.2008

Seurakunnan ja SPR:n yh-
teinen lähimmäis- ja ystä-
väpalvelun peruskurssi la 
25.10. klo 11, ti 28.10. klo 17 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
28.10. klo 18 Raili Haapalal-
la, Rantatie 64. 
Aamukahvila ke 29.10. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri ke 29.10. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 29.10. klo 
15 kirkossa.
kaverikerho to 30.10. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 30.10. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 30.10. klo 
18.30.

kaikenikäisten kaverikerho

Torstaiaamun kaikenikäisten kerho klo 
10–11.30 on nyt nimetty Kaverikerhoksi. 
Torstaina 30.10. kaverikerhoon tulee ko-
ko perheen me&i -vaatemalliston esittelijä. 
Tervetuloa kerhoon kaikenikäiset vauvasta 
vaariin ja mummuun!

kirkkoherranvirasto

Luovontie 52 
avoinna 
ma 9.30–12, ke 12–14.30
p. 08 8100 565

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. 
Keskiviikkoisin klo 10–12 
päiväkerho 5A ja klo 
12.45–14.45 päiväkerho 5B. 
Torstaisin klo 10 perheker-
ho seurakuntatalolla, ja klo 
10–11.45 sisaruskerho ryh-
mä B. 
Perjantaisin klo 10–12 päi-
väkerho 4-vuotiaille
hartaushetki lumilyhdys-
sä keskiviikkoisin klo 14.
keskipäivänkerho Ke 29.10. 
klo 12. Joh. 6:37–40.
kirkkokuoro Harjoituk-
set ke klo 18.30 srk-talolla. 
Kuoroon otetaan jatkuvas-

ti kaikkiin äänialoihin uusia 
laulajia. Tervetuloa! 
kokkikerho torstaisin klo 14 
kerhohuoneella.
Raamattupiiri To 23.10. 
klo 18 srk-talolla, Luuk. 
10:25–37.
Partio: Ma 27.10. klo 18 su-
denpentulauma ja punatul-
kut srk-talolla. Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18–19.45 
Naskun laavulla.
Maata näkyvissä-festarit 
Turussa 14.–16.11. Pohjois-
maiden suurin kristillinen 
nuorisotapahtuma. Jos pi-
dät hyvästä gospelmusiikis-
ta, olet juuri oikea ihminen 
tälle reissulle. Lippupaketti 
maksaa 54 €. Ilmoittautumi-
nen 29.10. mennessä p. 044 
503 7080 tai sinikka.harko-
nen@lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Su 26.10. 
klo 13 seurakuntapäivä ry:llä 
Raimo Österberg ja Teuvo 
Tanhua. Ma 27.10. klo 18.30 
alueel. kodinilta rippik. ja 

heidän vanhemm. Päiväker-
hot ry:llä ti 28.10. ja to 30.10. 
klo 17.30–19.10. ja ke 29.10. 
klo 17–18.30.

huomio! Syyslomalla 
20.–24.10. ei ole seu-
rakunnan kerhoja!

operaatio  
Joulun lapsi

Osallistumme Operaa-
tio Joulun lapsi -kerä-
ykseen. Lokakuun aika-
na otetaan vastaan lah-
joituksia. Uudet lelut, 
vaatteet, hammashar-
jat, saippuat, kynät, ku-
mit, vihkot ovat sopi-
via lahjoja. Marjo koko-
aa lahjapaketteja Roma-
nian ja Moldovan lap-
sille. Voit koota paketin 
myös itse. Ota yhteyttä 
p. 045 638 1973. Lisäksi 
otan mielelläni vastaan 
mm. villasukkia oman 
seurakunnan diakonia-
työhön.

Pe k ka Fa l i

Pudasjärven seura-
kunta on osallistu-
nut kansainväliseen 
diakoniatyöhön Ve-

näjällä vuodesta 2000 läh-
tien. Viime heinäkuussa 
pidettiin Vienan Karjalan 
Borovoissa lapsille ja van-
huksille leirit, joita Pudas-
järven seurakunta tuki. 

Myös muut seurakun-
nat Iin rovastikunnassa tu-
kevat työtä vuosittain pai-
kallisten työntekijöiden 
palkkakustannusten muo-
dossa. 

Leirit järjestivät Inke-
rin evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuuluva Kaleva-
lan seurakunta ja Pudasjär-
ven seurakunta.  Kalevalan 
kirkkoherra Ari Huotari, 
Pudasjärven seurakunnan 
diakonissa Henna Savi-
lampi ja vapaaehtoiset ve-
tivät leiriä.

Molemmat leirit pidet-
tiin yhtä aikaa paikallisella 
koululla. Vanhuksia leirillä 
oli 20 ja lapsia 130.

Vapaaehtoisia
Pudasjärven seurakunta lä-
hetti Borovoihin 13 vapaa-
ehtoistyöntekijää.

Tänäkin vuonna työ-
hön tuli uusia vapaaehtoi-
sia. Kokeneet neuvoivat uu-
sia tehtävissään.

Vapaaehtoisten tehtäviin 
kuuluivat muun muassa 
raamattuopetus, askartelu, 
ulkoiluvalvonta, huoltotyö, 

Iin rovastikunta 
tukee Inkerin kirkkoa

iltanuotioiden valmistelu ja 
jumalanpalveluksen järjes-
tely ja toteutus yhdessä Ari 
Huotarin ja leiriväen kans-
sa. Vapaaehtoiset aloittivat 
valmistelut jo varhaisessa 
vaiheessa keväällä.

Borovoin leiri aiotaan 
pitää myös ensi kesänä. 
Uusia vapaaehtoisia tarvi-
taan aina vapaaehtoistyön 
riveihin.

lämmin 
tunnelma
Lähihoitajaksi opiskele-
va Maarit Ranua osallistui 
leirille ensikertalaisena.

Leiri kuului hänen kan-
sainvälisen diakoniatyön 
opintoihinsa.

Ranua toimi vanhus-
ten ryhmän muusikkona, 
osallistui hartaushetkiin, 
ohjasi jumppatuokiot ja 
oli kahden muun vanhus-
ten leirin vetäjän tiimissä 
mukana.

–Lauloimme paljon 
hengellisiä lauluja ja virsiä, 
vanhukset lauloivat meille 
myös karjalaisia ja venäläi-
siä kansanlauluja. Juttelim-
me paljon, vaikka tulkkim-
me olikin edellisestä päi-
västä vaihtunut. Vanhukset 
kertoivat perheistään, lap-
sistaan, lapsenlapsistaan, 
terveydentilastaan.

– Ari Huotari piti raa-
mattutunnit kansankieli-
sesti ja puhui sujuvasti ve-
näjää. Tulkki käänsi hänen 

sanansa suomeksi. Joten-
kin hän osasi ottaa lämpi-
män kontaktin koko suu-
reen yleisöön ilman hur-
moshenkisyyttä tai uskon-
nollisuuden korostamista. 
Silti kristillisen sanoman 
peruskysymykset tulivat 
turvallisina esiin.  

Leirin viimeisenä pidet-
tiin jumalanpalveluksen 
yhteydessä juhlahetki.

Jokainen ryhmä esitti 
juhlassa jotain.

– Lauloimme kukin 
omalla kielellämme kiitos-
virren. Vanhukset rytmit-
tivät laulua rytmimunil-
la ja triangeleilla. Voi sitä 
ilon määrää esiintymisjän-
nityksen lauetessa, Ranua 
muistelee.

kalevalan 
kirkkoherra
Ari Huotari on aloittanut 
jo 1990-luvun alussa työn-
sä Vienan Karjalassa.

Huotari on Kalevan li-
säksi myös Kostamuksen ja 
Mujejärven kirkkoherra.

– Se on liian suuri ja 
laaja työsarka, koska seu-
rakuntien toiminta laaje-
nee ja monipuolistuu ko-
ko ajan, mutta kansalli-
sia työntekijöitä on vaikea 
saada.

Seurakuntien laajan toi-
minta-alueen, pitkien etäi-
syyksien, huonojen teiden 
ja heikkojen liikenneyhte-

yksien vuoksi seurakunta-
toiminta on järjestettävä jo-
kaisessa kylässä erikseen. 

Vienan karjalan työn 
kannattajaseurakunnat 
ovat Kuhmo, Puolanka, 
Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, 
Haukipudas, Ii, Kiiminki, 
Kuusamo, Pudasjärvi, Tai-
valkoski, Yli-Ii ja Oulun 
neljä seurakuntaa.

PEkka HEliN
HENNa SaVilamPi

Kiril-poika pääsi luokan eteen soittamaan triangelia.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Juttukahvila to 23.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa. Kerhossa vierailijana 
Oulun Seudun Dementiayh-
distyksestä muistiasiantunti-
ja Maarit Lampela. Kuljetus-
ta tarvitsevat soittakaa pe 
klo 9–11 p. 5472 636.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 24.10. klo 19 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.
kehitysvammaisten tuki 
ry:n syyskokous ma 27.10. 
klo 18 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
27.10. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla.
omaishoitajien leiripäivä ti 
28.10. klo 10–15 Isoniemen 
leirikeskuksessa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 24.10. 
mennessä p. 040 5819 316 tai 
diakoniatoimisto pe klo 9–11 
p. 08 5472 636.

Raamattupiiri ke 29.10. klo 
18.30 monitoimisalissa.
Miestenilta to 30.10. klo 18 
Vakkurilan perhekerhotilas-
sa. Psykologi Timo Perttu-
nen alustaa aiheesta Miehen 
identiteetti. Keskustelua.
Seurakuntakerhojen ret-
ki 3.11. Kuivaniemelle. Ilm. 
kerhoissa tai soittamalla pe 
24.10. klo 9–11 p. 5472 636.
Parisuhdeilta ke 5.11. klo 
18–20.30 Wirkkulassa, Kirk-
kotie 10 D. Illan aikana puoli-
soilla on mahdollisuus suun-
nata ajatuksia yhdessäolon 
hetkiin sekä nauttia yhdes-
sä iltapalaa. Lastenhoito ilta-
palan kera Vakkurilassa klo 
17.30 alkaen. Ilta on maksu-
ton. Muistojen virittelijänä 
toimii Teija Veikkola. Iltaan 
mahtuu noin 10 paria. Ilm. 
pe 31.10. mennessä Kati Nis-
kalalle, p. 044 3223646, hau-
kiputaan.kumppanuusyhdis-
tys@dnainternet.net. Muis-
tathan ilmoittaa erityisruo-

kavaliosi. Järj. seurakunta ja 
Kumppanuusyhdistys.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri pe klo 15 srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C. 
nuoret: Nuorten avoimet 
ovet Kellon srk-kodissa ke 
klo 18–20 ja to klo 18–20 
Martinniemen srk-kodissa. 
Syyslomalla (43) ei ole avoi-
mia!
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanhakou-
lu, to 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-kodissa, pe klo 
10–11.30 kirkonkylän Vak-
kurilassa ja Martinniemen 
srk-kodissa. Huom. kerhoja  
ei ole viikolla 43.
hiljaisuuden retriitti 
31.10.–2.11. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Ohjaajina pas-
tori Maria Vähäkangas ja dia-
konissa Laila Rantakokko. Hin-
ta omin lakanoin on 78 €. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: pyhäkoulut su 26.10 klo 

12: Rautiolla, Turvakonkuja 
20, Vähäkuopuksella, Pihla-
japiha 7 ja Kiviahteella, Paa-
sirinne 7, seurat su 26.10. klo 
16 hoivaosastolla, seurat su 
26.10. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa. kello: raamattu-
luokka pe 24.10. klo 17.30 
Leinosella, Käpylänkuja 22,  
pyhäkoulut su 26.10. klo 12: 
Tynillä, Lääninkuja 79 ja  Vä-
häjylkällä, Nuottatie 13, seu-
rat su 26.10. klo 17 ry:llä, Ve-
sa Tahkola, Tero Pitkälä, päi-
väkerho ma 27.10. klo 17.30 
ry:llä, kranssipiiri ja sisarilta 
ke 29.10. klo 17.30 (huom. ai-

ka) ry:llä. Jokikylä: raamat-
tuluokka pe 24.10 klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 
24.10. klo 18.30 Sirpa ja Jar-
no Vänttilällä, Hanna ja Rei-
ma Niemelällä, Mirja ja Ari 
Koivukankaalla, pyhäkou-
lut su 26.10. klo 12: Asema-
kylä e. Kari Kaunistolla, Ase-
makylä p. Jarmo Vänttiläl-
lä, Keskikylä Sami Mehtäläl-
lä, Vänttilänperä Juha Jäm-
sällä, Taipaleenkylä Kari Ait-
to-ojalla, seurat ja lauluilta 
su 26.10. klo 17 ry:llä, Erkki 
Alasaarela, Juha Kaarivaara, 

Tartteeko auttaa?
Diakonian vapaaehtois-
työntekijöiden koulutus-
päivä la 8.11. klo 11–16. 
Päivään kutsutaan enti-
siä ja uusia toimijoita. Il-
moittautuminen 31.10. 
mennessä Johanna Kero-
lalle, p. 045 1393 993.

Sururyhmä aloittaa
Ke 5.11. klo 18–19.30 seurakuntakeskuksen neuvotte-
luhuoneessa. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, 
viimeinen kokoontuminen toukokuussa 2009. Suru-
ryhmä tarjoaa läheisensä menettäneille mahdollisuu-
den käsitellä asiaa yhdessä samassa elämäntilantees-
sa olevien kanssa. Vetäjinä pastori Arto Nevala ja dia-
konissa Helena Seppänen. Ilm. 3.11. mennessä Helena 
p. 040 581 9316 tai Arto p. 040 838 5358.

päiväkerhot ke 29.10. ja to 
30.10. klo 17.30-19 ry:llä.
kastettu: Niklas Jan Samuel 
Sandström, Otto Juha Mika-
el Ruotsalainen, Lilja Aurora 
Soininen, Martta Irene Lah-
tinen, Anna Sylvia Hiltunen, 
Moona Emilia Leinonen, Pi-
rita Eveliina Karsikas, Eevert 
Voitto Viljami Vehkaperä, 
Pekko Vilhelm Pirilä, Daniel 
Anton Savela, Sampo Jaakko 
Tapani Orava.
kuollut: Elsa Johanna Ervas-
ti, 91; Leo Kalevi Orava, 85; 
Jorma Antero Häkkilä, 61.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Perhekerhoja ei pe 24.10.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ti 28.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Raa-
mattutunti, Seija Helomaa. 
Seurakuntapiiri to 30.10. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aiheena pyhäinpäivä.
kuorot: Varhaisnuorten 
kuorot (ei pe 24.10.) ja mu-
kulakuoro normaalisti. Kirk-
kokuoro ke 29.10. klo 18 ja 
Varttuneet to 30.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
oma hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 30.10. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Aiheena Luovuus mi-
nussa.
naisten piiri to 30.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Miesten piiri to 30.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.

Veikon Valinta päihdeongel-
maisten ja yksinäisten päivä-
toiminta ke klo 12–15 Kirkon-
kylän srk-kodissa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.

Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa, Kirkonky-
län srk-kodissa maanantaisin 
klo 10–12.
Varhaisnuoret: 
kokkokankaan seurakunta-
keskus Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30, Taidekerho 
ti klo 17–18, Kokkikerho ke 
klo 16.30–18 ja Puuhakerho 
to klo 17–18. 
keskustan seurakunta-
talo Toimintakerho ti klo 
17.30–18.30 ja Monitoimi-
kerho to klo 17–18. 
Vanha pappila Kokkikerho 
ma klo 16.30–18, Toiminta-
kerho ke klo 17.30–19 ja Draa-
makerho to klo 16.30–17.30. 
nuorisoseura Poikien pe-
likerho ti klo 16–17.30 
ja Liikuntakerho ke klo 
16.30–17.30. 
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Nuor-
ten ilta to klo 19–21 VP. Oulu 
Gospel 31.10.–2.11. 

Maata näkyvissä -festarit 
14.–16.11. Turussa. Ilmoittau-
tumiset viim. ti 28.10. Mat-
kan hinta 50 €.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla. 
kempeleen ry: Pyhäkoulut: 
su 26.10. klo 12 Kokkokan-
gas: Laurila, Kokkokankaan-
tie 169. Keskusta-Ollila: To-
lonen, Teppolantie 212. San-
tamäki: Lampela, Tarakka-
mäentie 6. Paituri: Tahkola, 
Eeronpolku. Seurat su 26.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron ry: Seurat ja julkai-
suilta su 26.10. klo 16 ry:llä.
kastetut: Arttu Eemeli Vii-
nikangas, Jaani Aukusti Joo-
natan Korkatti, Kerkko Yr-
jö Kinnunen, Miro Jorma Ju-
hani Jaakola, Manuel Vilho 
Verneri Kuisma, Niilo Mati-
as Arvola.
Vihitty: Juha-Matti Antti 
Ranta ja Heidi Sinikka Ant-
tila.

Pyhäinpäivän  
iltamessu

La 1.11. klo 18 kirkossa

Sytytämme kynttilän jo-
kaiselle poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle.

Pyhäkoulu su 26.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Viikkomessu ke 29.10. klo 14 
Jaarankartanossa Saija Kron-
qvist, Marja Ainali.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
30.10. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Projektikuoro harjoittelee 
la 25.10. klo 13 kirkossa.
Diakoniapiiri ma 27.10. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
omaishoitajien ryhmä ma 
27.10. klo 14 Montin-salissa.
Eläkeläisten syysretki ka-
jaaniin ma 27.10. Ajoreit-
ti klo 7.00 Alakylä, klo 7.10 

Kunnantoimisto, klo 7.15 Ko-
lamäki, klo 7.20 Huttukylä-
Purontie, klo 7.45 Jäälin Ke-
hätie. Hinta 15 €.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 28.10. klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä Kiimingin ja 
Ylikiimingin alueen omaisil-
le ke 29.10. klo 17 Jäälin srk-
kodissa.
kirpputori lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12, p. 050 
3224 664. Avoinna ma-pe 
klo 9–17.
lähetyspiiri ti 28.10 klo 12 
Lähimmäisen tuvalla.
Yhteisvastuu-CD:n myynti 
kirkkoherranvirastossa ja er-
ja.haho@evl.fi, p. 0400 775 
164.
Perhekerhot: 
To klo 9.30–11.30 Kirkko-
pirtillä ja Jäälin srk-kodissa. 
30.10. Jäälin perhekerho vie-
railee kirkossa ja Kirkkopirtil-
lä. Lähtö klo 9.30 Jäälin srk-

kodilta ja paluu klo 11.30.
Perhekahvilaa ei ole pe 
31.10.
kodinhoitaja Toini haapa-
lan puhelinpäivystys arkisin 
klo 8–9 p. 044 576 0019.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus: Ulla Junttila 040 579 
3247, Erja Haho 0400 775 164, 
Jaana Kontio 040 5793 248.
nuoret:
Yökahvila pe 31.10. klo 19–22 
seurakuntakeskuksessa.
Parisuhde: 
Pizzaa ja parisuhde -ilta 
21.11. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa. Aiheena  Arki-
rakkaus. Alustamassa Helena 
ja Kauko Hintsala. Lastenhoi-
to järjestetty. Ilm. viim.14.11. 
Riina p. 040 5609 678
naisten hemmottelupäi-
vä 22.11. Suo itsellesi aikaa 
nauttia olostasi, hyvästä seu-
rasta, saunasta ja siitä, että 
olet nainen. Lähde mukaan 
päivään, jossa sinä olet tär-
kein. Hinta 25 € sis. ruokai-

lun, matkan, ohjelman ja va-
kuutuksen. Mukaan mahtuu 
30 naista. Varaa koko päi-
vä. Ilm. 7.11. mennessä Riina 
Moilanen p. 040 5609 678.
Rauhanyhdistys: 
Seurat 26.10 klo 17 ry:llä.
Raamattuluokka 24.10 klo 18 
ry:llä. Pyhäkoulut 26.10 klo 
12 Alakylä 1 J. Peltokorpi, 
Alakylä 2 E. Mäenpää, Hut-
tukylä uusi opettaja, Jääli H. 
Liedes, Kirkonkylä 1 M. Mu-
tanen kirkkopirtillä, Kirkon-

Soita diakoniatyöntekijälle
Diakoniaviranhaltijoiden vastaanottokäytäntö on muut-
tunut. Vastaanottoajan voi varata soittamalla oman alu-
een diakoniatyöntekijälle. Alueet jakautuvat työntekijöil-
le seuraavasti: Jaana Kontio 040 5793 248 (Jääli ja Väliky-
lä), Erja Haho 0400 775 164 (Kuusamontien länsipuoli ja 
Alakylä) ja Ulla Junttila 040 5793 247 (Kuusamontien itä-
puoli, Ylikylä, Huttukylä ja Hannus). Diakoniatyöntekijää 
voi pyytää myös kotikäynnille.

kylä 2 M. Moilanen, Tirinky-
lä T. Turtinen.
kastettu: Pertti Aatos Viio, 
Iiro Viljo Eti Lämsä, Rasmus 
Niko Eemeli Kurvinen, Liinus 
Alvari Kumpula, Vertti Mika-
el Koivukangas, Konsta Kale-
vi Korpela. 
Vihitty: Markku Simeon Ait-
to-Oja ja Helena Annikki 
Klasila.
kuollut: Kalle Johannes Lei-
nonen, 82.

kolmiosainen juhlasunnuntai 26.10.
150-v. juhlamessu sunnuntaina 26.10 klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, avustajina Pauli Niemelä, 
Markku Palosaari, Miia Seppänen ja Ulla Junttila. Urkuri-
na Marja Ainali, seurakunnan projektikuoro johtajanaan 
Anna-Kaisa Pitkänen, lisäksi soitinryhmä. Tekstinlukijoina 
Leila Pekkanen ja Pekka Laukkanen. Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle Petroskoin evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen. kirkkomaan laajennuksen 
vihkimisen toimittaa piispa Samuel Salmi. Juhlakahvit. 
Uusien urkujen käyttöönottojuhla ja Risto Ainalin sävel-
lysteos Triptyykki seurakuntakeskuksessa. Kuljetuspyyn-
nöt p. 8161003 / 040 584 4406. 

Vieraita 
Vienan karjalasta
Keskiviikkona 29.10. klo 18 
saamme seurakuntakes-
kukseen vieraita Vienan 
Karjalasta. Luvassa on Ka-
levalan seurakunnan nuor-
tenkuoron laulua ja oman 
seurakunnan nuorten esi-
tyksiä. Mukana Ari Huota-
ri, joka kertoo työstä Vie-
nan Karjalasta ja pitää ilta-
hartauden. Lopuksi juom-
me ilta kahvit/teet. Kaiken-
ikäiset tervetuloa!
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 23.10.–30.10.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

hartaus to 23.10. klo 13.15 
vuodeosastolla ja klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet, kuoroa ei 
ole to 23.10. Seuraavan ker-
ran to 30.10. klo 16 srk-talol-
la. Kirkkolaulajat ke 29.10. 
klo 18 Rantakylän kappelis-
sa.
Syksyn rukouspäivän viik-
komessu pe 24.10. klo 18 kir-
kossa. Ilkka Tornberg ja Mika 
Kotkaranta.
Maaseutuväen kirkkopy-
hää vietetään  su 26.10. klo 
10 alkaen jumalanpalveluk-
sella, jonka jälkeen Limingan 
Maataloustuottajat ja Maa-
ja Kotitalousnaiset tarjoavat 
ohrapuuroa ja puolukkasop-
paa sekä kirkkokahvit seura-
kuntatalolla.
hyvän mielen päiväkahvit ti 
28.10. klo 12 pappilan piha-
piirin vintillä mielenterveys-
kuntoutujille. Mukana dia-
koni-opiskelija Hannu ja dia-
konissa Sinikka.

Tupoksen olohuone ti 28.10. 
klo 14–16 Vanamon yläker-
rassa. Korttien tekoa.
herännäis-siioninvirsiseu-
rat ti 28.10. klo 18 Leppä-
luodolla, Myllykuja 11.
Seurakuntakerho ke 29.10. 
klo 12 eläkeläisille srk-talolla. 
Kahvitarjoilu. Mukana Han-
nu ja Sinikka.

nuorten palveluryhmä ko-
koontuu ke 29.10. klo 15.15 
diakoniatoimistoon, jos-
ta lähdemme Alatemmek-
sen vanhainkotiin. Uudetkin 
nuoret tervetulleita.
naisten retki Pökkylän Pu-
naiseen Tupaan  to 30.10. 
klo 17–21. Anna  hetki ai-
kaa itsellesi ja lähde nautti-

maan yhdessäolosta ja ruo-
kailusta.
Mahdollisuus ostoksiin pikku 
myymälässä. Hinta 5 euroa. 
Lähtö Sarlotan nurkalta. Ilm. 
24.10. mennessä p. 044 7521 
226 ja 044 7521 224.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 31.10. klo 18.30 Limin-
gan seurakuntatalolla. Puhu-

naisten retki 
Pökkylän Punaiseen Tupaan  

To 30.10. klo 17–21. Anna hetki aikaa 
itsellesi ja lähde nauttimaan yhdessä-
olosta ja ruokailusta.
Mahdollisuus ostoksiin pikku myymä-
lässä. Hinta 5 euroa. Lähtö Sarlotan 
nurkalta. Ilm. 24.10. mennessä 
p. 044 7521 226 ja 044 7521 224.

Ehtoolliskirkko to 23.10. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Virsilaulutuokio ti 28.10. klo 
12.30 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava. 
hartaus ja ehtoollinen ti 
28.10. klo 14 Sinisiivessä, 
Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 29.10. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, mukana Sari Mustonen 
ja Päivi Väänänen-Riihiaho, 
aiheena rukousnauha. Ar-
vonta!
hartaus ke 29.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 29.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

kirkkokyyti pyhäinpäivän 
iltakirkkoon la 1.11. klo 18. 
Ilmoittautumiset to 30.10. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 533 1284.
lähetyskalenterit vuodel-
le 2009 ovat saapuneet. Va-
raa omasi lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläiseltä p. 040 
5629131. 
kuorot: ke 29.10. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitukset srk-
talossa. To 30.10. klo 19 ka-
marikuoron harjoitukset kir-
kossa.
lapset ja perheet: 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja 
Päivärinteen srk-salissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella.  
Pyhäinpäivän kirkkohet-
ki to 30.10. klo 18 kirkossa. 
Päiväkerhoissa valokuvaus 
30.10.–5.11. välisenä aikana, 
tarkemmat tiedot ajankoh-
dista saat kerhoista.

laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
su 26.10. klo 12 pyhäkoulut: 
kk1 Toppinen, kk2 Härkö-
nen, Korivaara Kyllönen, Päl-
li A. Taskila, Suokylä Rauta-
koski. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 opisto-
seurat ry:llä. Ma 27.10. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ke 29.10. 
klo 19 veljesilta. www.mu-
hoksenrauhanyhdistys.fi 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 24.10. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 26.10. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Keijo 
Tanhua, Laitasaari Sakari Ih-
me, Huovila Mika Kinnunen. 
Klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä. 
kastettu: Alisa Lilja Hanne-
le Määttä, Eedit Aino Sofia 
Korkala

Kirkkoherranvirasto ja 
kaikki toimistot 
suljettu ke 29.10. koulu-
tuspäivän vuoksi.

Pyhäinpäivän kirkkohetki to 30.10. klo 18 kirkossa, toimittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttori Ossi Kajava, lapsikuoro avustaa. Kirkkohetken jälkeen lyhtykulkue hautaus-
maalle. Varatkaa lyhtyjä ja kynttilöitä mukaan.

onnea 70-vuotias!

Yhteinen syntymäpäivä-
juhla (heinä-joulukuussa 
1938 syntyneille) 
seurakuntakodissa su 2.11. 

Päivä alkaa klo 10 messul-
la, jonka jälkeen kahvi ja 
juhlatilaisuus. Tule viettä-
mään syntymäpäiviä yh-
dessä puolisosi, perhee-
si, ystäväsi tai saattajasi 
kanssa. Ilmoittautuminen 
pe 25.10. mennessä.

Tahtoisin toivoa sinulle, 
jotakin oikein hyvää,
enkelin siipien havinaa 
ja iloa, onnea syvää.

Tahtoisin toivoa  sinulle,
mitä itse en voi antaa:
saakoon rakkaus Jumalan 
sinua sylissään kantaa.

Anna-Mari Kaskinen

Vienan karjalan  
ystävien laulu- ja  
musiikki-ilta 

Ti 28.10. klo 19  
seurakuntakodissa

Vieraana Ari Huotari, 
Venäjän nuorten lau-
luryhmä ja Kalevalan 
kanttori. Tilaisuudessa 
mukana myös kansa-
laisopiston mieskuoro 
ja  Keijo Piirainen. 
Iltatee ja arvontaa. 
Voit tuoda arpavoit-
toja tullessasi. Tuotto 
Vienan Karjalan työlle. 

Virsi-ilta to 23.10. klo 19 Yli-
Siurualla Asta Juutisella (Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen).
kuorot:  
Vox Margarita ke 29.10. klo 
18, eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 29.10. klo 13, lapsikuoro 
to 30.10. klo 17, kirkkokuo-
ro to 30.10. klo 18 ja Saraky-
län kappelikuoro to 30.10. 
klo 18.45.
Ystävän kammari ti 28.10. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa. 
Senioripäivä korpisen 
kylätalolla pe 31.10. klo 
9.30–13.30, mukana Henna 
Savilampi ja Maarit Kokko.
kuulovammaisten kerho-
päivä ke 29.10. klo 11–13 seu-
rakuntakodissa.
kirpputori ke 29.10. klo 
10-13 talkootuvassa.
Rönöä ei ole syyslomaviikol-
la, eli 24.10.
Vienan karjala -ilta seura-
kuntakodissa ti 28.10. klo 19. 
Tule tutustumaan karjalaisiin 

nuoriin ja laulamaan yhteis-
lauluja. Rippikoululaiset saa-
vat muu käynti -merkinnän.
nuiskun aloitusinfo pe 7.11. 
klo 16 Liepeen väentuvassa. 
Voit ilmoittautua kurssille 
ennakkoon tai paikan päällä. 
Mukaan mahtuu vain kaksi-
toista 15–18-vuotiasta nuor-
ta. Lisätietoa ja ilmoittautu-
miset Marko p. 040 752 4387 
marko.vayrynen@evl.fi tai 
Tiina p. 040 571 4636 tiina.
inkeroinen@evl.fi.
Rippikoulun 1. talvitunti 
muualle menevien ryhmäl-
le la 8.11. klo 10–13.15 seura-
kuntatalolla. Ota kynä mu-
kaan. Huom! aika.
Isoskoulutusleiri 2. vaiheen 
isosille 1.–2.11. Hilturannassa.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtä-
vissä. Hinta 5 € / tunti / apu-
lainen. Varaukset Tiinalta  

p. 040 571 4636. 
Tilaa matkaryhmältä mak-
sullinen Tiernapojat -esitys 
pikkujouluihin ym. illanviet-
toihin. Esitykset viikosta 48 
eteenpäin. Varaukset: Tiina 
Inkeroinen p. 040 571 4636 
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Perhekerho ma 27.10. ja to 
30.10. klo 10–13 seurakunta-
kodissa.
lapsiparkki ke 29.10. klo 
11–15 seurakuntakodissa.  
Satumuskari ma 27.10. klo 
16.30–17.15 seurakuntako-
dissa ja to 30.10. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset:  Jul-
kaisuilta Kurenalan ry:llä su 
26.10. klo 17. (P. Kyllönen). 
kastettu:  Livia Eda Aurora 
Holappa.
haudattu: Esko Kalevi Han-
hisuanto, 58 ja Eino Jalmari 
Alatalo, 55.

jina Karhu ja Hämäläinen.
Tulossa: Pyhäinpäivänä mes-
su la 1.11. klo 10 Rantakylän 
kappelilla. Toimittaa Seija 
Helomaa ja kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana kirk-
kolaulajat.  Klo 19 Iltakirk-
ko kirkossa. Pieskä ja Kot-
karanta. Vainajain muistoil-
ta, kynttilöiden sytytys, py-
häinpäivän virsiä, mukana 
Tähdet-kuoro.
Perinteinen Isänpäivälou-
nas su 9.11. klo 11–14 seura-
kuntatalolla lähetystyön tu-
kemiseksi. Otamme mielel-
lämme  vastaan lahjoitukse-
na syksyn satoa, juureksia, 
perunoita, marjoja, hirven-
lihaa. Vastaanotto lähetys-
vintillä ma 27.10. ja 3.11. klo 
12–14. Lähetyssihteeri Inkeri 
Kujala p. 044 7521 239.
Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt: Tupos 
Vanamo ma ja to klo 9–10 
Maisa Hautamäki 044 7521 

227. Kirkonkylä seurakunta-
talo ke ja pe klo 9–10 Sinikka 
Ilmonen 044 7521 226.
Pyhäkoulua ei ole su 26.10. 
Kotikololla syysloman takia.
Seuraavan kerran su 2.11. klo 
12 Kotikololla ja klo 15 Vana-
mossa jumalanpalveluksen 
aikana.
nuorisotyö: Nuortenilta la 
25.10. klo 18–20 Vanamossa. 
Yökahvila Olkkari la 25.10. 
klo 20–23 Vanamossa. Nuor-
tenilta  to 30.10. klo 18–20 
Kotikolon yläkerrassa. Ilmoit-
tautuminen Maata Näkyvissä 
-festareille  25.10. mennessä 
Katrille p. 044 7521 236.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 24.10. klo 18.30 Mar-
ja-Liisa ja Timo Lesosella. Py-
häkoulut su 26.10. klo 11.30, 
seurat klo 14 ja 18.30 ry:llä.
Alueellinen rippikoulun ko-
dinilta ma 27.10. klo 18.30 
Lumijoen ry:llä.
kastettu: Nella Odessa Yli-
mäinen.

Pyhäinpäivän kirkkohetki

w w w.sxc . hu /  K r i s t a  Dav i s

w w w.sxc . hu /  C a r l o  V i l c a p o ma
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jälkeen ilmoittautuminen ja 
infotilaisuus Tyrnävän seu-
rakuntatalolla. Jumalanpal-
velukseen ja infotilaisuu-
teen osallistuvat kaikki en-
si vuonna rippikoulun käy-
vät nuoret, myös muualla 
kuin omassa seurakunnas-
sa käyvät. Rippikouluun ote-
taan vuonna 1994 tai sitä en-
nen syntyneet. Rippikoulu-
sunnuntaihin toivotaan mu-
kaan myös rippikoululaisten 
vanhempia. Rippikoululaisil-
le lähetetään ilmoittautu-
mislomake. Lomake palaute-
taan sunnuntain 16.11. kirk-
kokahveilla.
limingan, kalajoen ja Raa-
hen rovastikuntien maallik-
kokoulu. Pienryhmä II -kou-
lutuspäivä Pattijoen srk-ta-
lolla la 22.11. klo 8.30–15.45. 
Aiheena Raamatun moni-
puolinen käyttö ryhmässä. 
Ilm. Kalajoen Opiston toi-
mistoon 08 463 9200.
Seurakuntailta Temmekses-

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 23.10. klo 11.30 
Tuppuraisella.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri su 26.10. klo 16 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ti 28.10. 
klo 12.30 Tyrnävän seurakun-
tatalolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 

diakoniapiiri to 30.10. klo 
10.30 os. Kauttaranta 12 A 2
kuorot: Kirkkokuoro ke 29.10. 
klo 19 Tyrnävän srk-talolla. 
Lapsikuoro to 30.10. klo klo 
16 Temmeksen srk-talolla.
Rippikouluihin ilmoittau-
tuminen sunnuntaina 16.11. 
Klo 10 alkaa jumalanpalve-
lus Tyrnävän kirkossa ja sen 

Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa marraskuus-
sa kokoontuen torstaisin viisi kertaa. Vetäjinä Leila Iko-
nen ja Riitta Pesonen. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.10. mennessä 
Riitalle 044 7372 630.

Sururyhmä

kESTIlä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri pe 24.10. klo 12 Aune 
ja Veikko Taipaleenmäellä. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
24.10. klo 13 Pihlajistossa.
ompeluseurat pe 24.10. klo 
19, seurat su 26.10. klo 19 
Markku Pikkarainen ja jul-
kaisuilta ja ompeluseurat to 
30.10. klo 19 ry:llä
kirkkokuoro ti 28.10. klo 19 
srk-kodissa.
Virsilauluhetki ke 29.10. 
klo 12–14 srk-kodissa, Unto 
Määttä.
Väyrylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 30.10. klo 12 Liisa 
ja Tapani Alasalmella.
Ehtoollishartaus pe 31.10. 
klo 13 Pihlajistossa, Minna 
Rahko.
kerhot: Päiväkerho ma 27.10. 
klo 10, perhekerho to 30.10. 
klo 11 ja varhaisnuorten ker-
hot to 30.10. klo 15.30 ja 
17.30 k-kodissa. Seurakun-
takerho pe 31.10. klo 10 srk-

kodissa.
kastettu: Milla Iiris Kylmäaho.
kuulutettu: Mikko Juho Ma-
tias Kamula ja Riitta Annikki 
Koivukangas.
kuollut: Aune Inkeri Rasin-
kangas s. Keskitalo, 84.

PIIPPolA
kuorot: Veteraanikuoro ma 
27.10. klo 11 ja kirkkokuoro 
klo 14.30 srk-kodissa.
kerhot: Perhekerho pe 24.10. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to 29.10. klo 16.30 ja nuor-
tenilta pe 31.10. klo 18 srk-
kodissa. Seurakuntakerho ti 
28.10. klo 12 Väinölässä.
Ehtoollishartaus ti 28.10. 
klo 14 Vaarintalolla ja klo 
14.30 Ainolassa.

PulkkIlA
kirkkokuoro to 23.10 klo 10 
Rantsilassa.
Diakoniamyyjäiset su 26.10. 
klo 13–15 srk-talossa. Liha-
keittolounas 5 € / annos. Ar-

pajaiset. Tervetuloa!
Ehtoollishartaus su 26.10. 
klo 14.30 terveyskeskuksen 
vuodeosastolla.
Seurat ja julkaisuilta su 
26.10. klo 19 ry:llä, Aaro Va-
tanen. 
kerhot: Perhekerho ma 
27.10. klo 10 ja päiväkerho pe 
31.10. klo 13 srk-talossa. 
Pyhäkoulu ti 28.10. klo 9.15 
esikoululla ja klo 9.45 päivä-
kodilla.
omaishoitajien tapaaminen 
ti 28.10. klo 13 srk-talossa. 
Palvelupäivä ke 29.10. klo 10 
srk-talossa.
Rippikoulun aloitustilai-
suus ke 29.10. klo 18 srk-ta-
lossa.

PYhänTä
omaishoitajien päiväkahvit 
to 23.10. klo 13 srk-talossa. 
kirkonkylän diakoniapiiri 
to 23.10. klo 19 kerhohuo-
neessa.  
Ehtoollisseurat la 25.10. klo 

19 kirkossa, Teemu Riihimä-
ki, Sulo Kautto ja Veijo Kin-
nunen.
Mll:n perhekahvila ma 
27.10. klo 17.30 kh:ssa. 
lamujoen diakoniapiiri ma 
27.10. klo 19 Tuula ja Juhani 
Pirttisalolla.
Siioninvirsiseurat ma 27.10. 
klo 19 srk-talossa, Merja 
Jyrkkä.
Julkaisuilta ke 29.10. klo 18 
ry:llä, Teuvo Aho.

Ehtoollinen to 30.10. klo 13 
Nestorin ruokasalissa.
Veteraanien, sotainvalidien 
ja veteraaninaisten kutsu-
tilaisuus to 30.10. klo 15–16 
Sulo ja Raija Kautolla. Muka-
na kanttori Veijo ja diakoni 
Enna. Kahvi-, tee- ja voilei-
pätarjoilu. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 
kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lolla. Syyslomaviikolla ei lap-
si- eikä nuorisokuoroa.
kerhot:  
Perhekerho to 23.10. klo 11, 
päiväkerho ti 28.10. klo 10 
ja Salaisuuksien kaivos -ker-
ho ke 29.10. klo 15 kerho-
huoneessa. Varttuneen vä-
en kerho ke 29.10. klo 12 srk-
talossa. 
kuollut:  
Elli Annikki Piippo, 74.

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 23.10. klo 

13 Rauhalan kerhohuoneella. 
ompeluseurat pe 24.10. klo 
19 ja julkaisupäivä su 26.10. 
klo 12.30 ry:llä.
hartaus to 30.10 vuodeosas-
tolla, Markku Jaakkola.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuoro 
Stellat ke klo 15 srk-talossa, 
to klo 13.30 Mankilan kou-
lulla ja pe 31.10. klo 13 Ho-
vin koululla. Kirkkokuoro to 
23.10 klo 10 srk-talossa.
kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma klo 10 Nuppulassa. Hovin 
nuppukerho ti klo 10 Hovin 
koululla. Pikku nuput ke klo 
11 Nuppulassa. Isot nuput to 
klo 13.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koululla. Ho-
vin varhaisnuoret ke klo 14 
ryhmä I ja klo 15.30 ryhmä 
II Hovin koululla. Tyttökerho 
to klo 17 Nuppulassa. 
kastettu: Juuso Johannes 
Kantola ja Ruska Maaria Ke-
ränen.

kirkkokonsertti
Su 2.11. klo 19  
Piippolan kirkossa
Raimo Laukka, ba-
ritoni
Mika Jaakola, urut. 
Erkki Piri, hartaus.
Ohjelmassa mm. Ta-
neli Kuusistoa, Oskar 
Merikantoa ja Ahti 
Sonnista.

RuukkI
Diakonissa tavattavis-
sa Ruukin srk-talolla ke klo 
10–12  p. 050 4694 774.
Perhekerhot 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. 

Sukkapiiri torstaisin klo 13 
Ruukin srk-talolla. Kudotaan 
sukkia ja muuta lämmintä. 
Aikuisten päiväpiiri ma 
27.10. klo 11 Revonlahden 
srk-talolla ja ke 5.11. klo 12 
Ruukin srk-talolla.
kaakaokerho ti 28.10. klo 
12.30 Paavolan srk-talol-
la 1.–4.-lk ja to 30.10. klo 
12.30 Revonlahden srk-talol-
la 1.–2.-lk.
kuorot: Lapsikuoro ti 28.10. 
klo 16 Paavolan srk-talossa ja 
to 30.10. klo 15 Ruukin srk-
talolla. Yrjö Nissinen. Kirkko-
kuoro ke 29.10. klo 19 Ruukin 
srk-talolla.

Tyttökerho ti 28.10. klo 17.30 
Ruukin srk-talolla 2.–4.-lk. 
Peli-ilta to 30.10. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-v.
Rauhanyhdistykset: Pe 
24.10. klo 18 ompeluseurat ja 
opistomyyjäiset Revonlahden 
ry:llä. Klo 19 ompeluseurat 
Eveliina ja Esa Lehdolla.
Klo 19 Ompeluseurat Ruu-
kin ry:llä. Syysseurat Luohuan 
ry:llä. Seurat ja alustus la 25.10. 
klo 19. Seurat su 26.10. klo 12 
ja 18. Tuomo Turpeinen ja Ve-
sa Turpeinen.  Su 26.10. klo 12 
pyhäkoulu Päivi ja Matti Harti-
kalla. Klo 13.30 hartaus Mäke-
lärinteellä, Pentti Sippola. 

Ko 17 seurat Revonlahden 
ry:llä, Matti Lahti ja Pertti Lei-
nonen. Ti 28.10. klo 13 aikuis-
tenkerho Tarja ja Juhani Yrjä-
nällä. 
kuollut: Kaarlo Juhani Pitkä-
nen, 61; Rauha Orvokki Jussila 
e Lehtomaa, 80; Elli Helli Iha-
nelma Hietanen e Majuri, 94.

SIIkAJokI
Perhekerho to klo 10–12.30 
srk-talolla.

Virsihetki ti 28.10. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.
nuorten peli-ilta ti 28.10. 
klo 18 srk-talolla.
Diakonia- ja lähetyspiiri ke 
29.10. klo 12 srk-talolla.
Seurakunta- ja vapaa-eh-
toisväen yhteinen joulujuh-
la ke 29.10. klo 15 srk-talolla. 
lapsikuoro ke 29.10. klo 15 
srk-talossa. Yrjö Nissinen 
Rauhanyhdistys: La 25.10. 
klo 19.30 nuorten iltakylä 
Sauli Toppilalla. Su 26.10. klo 
12 pyhäkoulut Samuli Toppi-
lalla ja Kimmo Toppilalla se-
kä klo 17 seurat ry:llä. Ma 
27.10. klo 18.30 sisarkerho 
ry:llä. Ke 29.10. klo 18.30 jul-
kaisuilta ry:llä. To 30.10. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

VIhAnTI
Perhekerho ti klo 10–11.30 si-
nisellä talolla.
Diakonia-lähetyspiiri to 
23.10. klo 12 Kuusiradin ky-
lätalolla.

Iloksi ihmiselle –  
lähimmäispalvelukou-
lutus Siikasalon seura-
kunnassa 17.–19.11. ja 
22.11. Lisätietoja ja ilm. 
6.11. mennessä diakonis-
sa Lahja Rautiolalle  
p. 050 4694 774.

Retki Juha Tapion 
konserttiin la 1.11.

Ilmoittautuneille linja-au-
tokyyti srk-taloilta:  
Vihanti klo 17.00, Paavo-
la klo 17.15, Ruukki klo 
17.30 ja Revonlahti klo 
17.45. Konsertti alkaa klo 
19 ja kestää 2 h 15 min. 
Väliaika 20 min. Hinta  
25 €. Lisätietoja Minna 
Storlöpare 050 466 5420.

Ruukin päiväkerhon 
3–4-v. ryhmä jaetaan 
kahtia suuren ryhmä-
koon vuoksi. Uusi 4-v. 
ryhmä aloittaa ma 27.10. 
klo 13–15. Ohjaajana 
Jonna Achrén. 

Raamattupiiri ma 27.10. klo 
19 srk-talolla.
Ehtoollisen vietto ke 29.10. 
klo 12 vanhainkodilla.
Virsihartaus ke 29.10. klo 15 
uusien urkujen äärellä kir-
kossa.
kirkkokuoro ke 29.10 klo 19 
srk-talolla.
Sururyhmän 1. kokoontu-
minen to 30.10. klo 12. Läm-
pimästi tervetuloa. 
lumimetsän diakonia -lähe-
tyspiiri to 30.10. klo 12 kou-
lun kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistykset: Su 
26.10 klo 13 seurat Alpuan 
ry:llä, Leo Karhumaa ja Harri 
Isopahkala. 
kuollut: Heikki Ilmari Isokos-
ki, 89.

Aikuisten syysvaelluspo-
rukan kuva- ja muiste-
luilta Ruukin srk-talolla 
torstaina 30.10. klo 19. 
Kuvat mukaan! 

huomio rippikoulunsa 
muualla kuin omassa 
seurakunnassa käyvät! 
Infoilta nuorille ja hei-
dän huoltajilleen ke 
29.10. klo 19  
Ruukin srk-talolla. 

Perinteinen Isäinpäi-
vän lähetyslounas Paavo-
lan srk-talolla su 9.11. klo 
11–13. Talkooapua tarvi-
taan la 8.11. sekä su 9.11. 
Soittele Einille p. 050 5455 
625. Tehdäänpä joukolla 
hyvää lähetystyötä! 

w w w.sxc . hu /  Ma r t i n  B ou lan g e r

w w w.sxc . hu

Lämmin kiitos kaikille 
hautausmaiden siivouksiin osallistuneille.

Kappalainen Teemu Iso-
kääntä virkavapaal-
la 31.7.2009 saakka, si-
jaisena Timo Liikanen 
1.11.2008–31.7.2009.

sä to 23.10. klo 18 Aino Junt-
tilalla, Ala-Junttilankuja 3.
hartaus pe 24.10. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 24.10. klo 19 nuorten jär-
jestämät myyjäiset ry:llä. Su 
26.10. klo 14 seurat Lepolas-
sa, Antti Kemppainen ja klo 
16 seurat ry:llä, Tapani Tölli 
ja Antti Kemppainen.
Murron rauhanyhdistys: Su 
26.10. klo 16 seurat ja julkai-
suilta ry:llä.
kastettu: Nea Mette Kristii-
na Jurvelin, Aava Katariina 
Peltokorpi ja Marianne Kris-
tiina Kuitula.
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1. kivi

Pohjois-Amerikan Yhdysvallat on 
tyrmännyt itse itsensä, kuten Ka-
levan kolumnisti Markku Heikki-
lä lennokkaasti totesi. Onko meil-
lä nyt syytä riemuun, kun vihol-
listaistelijoita kiduttanut, kaiken 
töpeksinyt supervalta on joutunut 
nurkkaan häpeämään? 

Nousihan Yhdysvallat maailman 
ainoaksi supervallaksi, joka kohte-
li jopa liittolaisiaan ylenkatsovasti ja 
röyhkeästi. Mutta nolosti kävi.

Kyllä. Tällaiselle Amerikalle 
voimme nauraa kolkon naurun.

Mutta on olemassa toinenkin 
Amerikka, jonka voimme löy-

tää raaputtamalla Bushin hallin-
non haperoa pintaa. Tämä toinen 
Amerikka on maa, jossa vainotut 
toisinajattelijat löytävät vapauden 
ja jossa demokratia ei ole pelkkä 
kulissi kuten Venäjällä.

Kivenheittäjä myöntää joutu-
neensa joskus amerikan-vastai-
suuden valtaan. Se ei ole mikään 
ihme, onhan Pohjois-Amerikan 
Yhdysvaltoja kohtaan käynnissä 
vihakampanja, joka on ilmeisesti 
yhtä vanha kuin maa itse. Itse asi-
assa amerikanvastaisuus on kek-
sitty Amerikassa. He ehtivät täs-
säkin ensin.

Olemme voivotelleet Amerikan 
kataluutta huomaamatta, että tie-
dotusvälineiden kuva maasta on 
yksipuolinen. Kaikki mitä on ker-
rottu saattaa hyvinkin olla totta. 
Samalla on kuitenkin jätetty ker-
tomatta hyvät puolet. Yhdysvallat 
esimerkiksi pelasti Euroopan kah-
dessa maailmansodassa ja auttoi 
maanosaamme jälleenrakennuk-
sessa. Amerikka teki myös tyhjäksi 
kommunistien suunnitelmat maa-
ilmanherruudesta.

Paljon parjattu,  sivistymätön 
Amerikka tuottaa eniten Nobel-
palkinnon voittajia, sen taide ja 

kulttuuri on huipputasoa. Kaikes-
ta huolimatta Amerikkaa pidetään 
kulttuurin joutomaana. 

Toivottavasti haavoittunut jätti-
läinen toipuu pian ja palaa takaisin 
vanhana kunnon Amerikkana. Jos 
Amerikka menettää johtoasemiaan, 
se koituu Venäjän ja Kiinan eduksi. 
Venäjä on demokratia vain nimelli-
sesti ja Kiina on diktatuuri. Yhdys-
vallat on sentään demokratia.

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

Älkää ilkkuko Amerikkaa

NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

A nn i  K innu n e n

Oulun 
ylioppilasteatteri:

Onnettoman 
Onnellinen mies

Oulun 
kaupunginteatterin 

Salissa
Liput 10 / 5euroa

Näytökset: 
la 25.10. klo 16, 
ke 29.10. klo 19

ja to 30.10. klo 20

Usko hyvän ja pahan riepoteltavana
Jumala on väsynyt ihmis-

kunnan toilailuihin. Lo-
pullinen ”böörnautti” uh-
kaa, kun nuori suomalais-

mies Usko menettää elämäänsä 
kantavat arjen pilarit. Miten sel-
viää jumala, entä Usko? Ja mi-
kä osuutensa kuviossa on saata-
nalla? 

– Onnettoman onnellinen 
mies -näytelmän voisi nähdä 
ihmisen mielikuvitusmatka-
na. Se on tavallaan päähenki-
lön keskustelua itsensä kanssa 
jumalan ja saatanan hahmois-
sa, miettii oululainen sähköalan 
asiantuntija Heli Mantila istut-
tuaan vauhdikkaat kaksi tuntia 
Oulun kaupunginteatterin kat-
somossa. 

Teatterin on valloittanut Ou-
lun ylioppilasteatteri (OYT), jo-
ka on 45-vuotisjuhlansa kunni-
aksi kutsuttu vierailemaan am-

mattilaiskappaleiden rinnal-
le. Heli Mantilalle OYT on uu-
si tuttavuus, kun taas kaupun-
ginteatterissa hän käy vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. 

Onnettoman onnellinen 
mies on kasvutarina. Nuoren 
perheen isä, Usko Jokelainen 
kokee kerralla paljon kärsimys-
tä: sekä avioeron että työpaikan 
menetyksen. Mukaan tulevat al-
koholi ja holtiton seksuaalinen 
käyttäytyminen, mutta myös 
jumala ja saatana, jotka yrittävät 
omalla tavallaan ratkaista nuo-
ren miehen ongelmat. Tyylilaji 
on tragikomedia. Ehkä sen ni-
missä kummatkin ihmisen elä-
mään vaikuttavat voimat esite-
tään hyvin inhimillisenä.

– Luulin, että kyseessä olisi 
enemmän hyvän ja pahan väli-
nen vastakkainasettelu. Odotin 
vakavamielisempää pohdiske-

lua. Nyt sekä jumala että saata-
na ovat omalla tavallaan hyvik-
siä. Minulla on kuitenkin sel-
lainen kuva, että saatana on lä-
peensä paha. Ehkä tässä on ky-
symys siitä, että hyvyys ja pa-
huus eivät ole yksiselitteises-
ti mustavalkoisia, Heli Mantila 
miettii.

– Jumala on näytelmässä ar-
kinen tyyppi. Kirkkoakin olisi 
ehkä helpompi lähestyä, jos Ju-
mala olisi ihmisten mielikuvis-
sa inhimillisempi, ei niin pelot-
tava.

Päivänpolttavat uutiset 
näyttämöllä
Onnettoman onnellisessa mie-
hessä on Mantilan mielestä 
monta tasoa. Siinä käsitellään 
avoimesti paitsi ihmisen sisäistä 
maailmaa myös naisen ja mie-
hen välistä suhdetta. 

– Uskon ja hänen vaimon-
sa Sannan suhde kuvaa, kuinka 
sukupuolet puhuvat helposti eri 
kieltä. Nainen ei saa kerrotuksi 
odotuksia kumppanilleen, vaan 
soittaa parhaalle ystävälleen.

Alussa Usko on kiltti: siivoaa, 
palvelee ja ymmärtää, työpai-
kallakin. Miellyttämisen tarve 
ja siitä seuranneet ongelmat ve-
tävät häntä äärimmäiseen itse-
tuhoisuuteen.

– Aika hyvin näytelmä ker-
too tästä päivästä ja ihmisestä. 
Yhteiskunnassa ja työelämässä 
vaaditaan kovuutta, tuottavuut-
ta. Inhimillisyys joutaa romu-
koppaan, Mantila toteaa.

Kappaleessa pohditaan myös, 
miten erilaiset seksuaali-identi-
teetit olisi kohdattava.

– Koin, että päivänpolttavat 
uutiset tulivat lavalle. Pankki-
kriisiä siinä ei tosin ollut, Man-

tila naurahtaa.
Hän miettiikin, miten vuo-

sia sitten käsikirjoittajan pää-
hän pulpahtanut idea voi pysyä 
lähes täsmälleen lööppien pe-
rässä.

– Näytelmä oli positiivinen 
yllätys. En edes erityisesti aja-
tellut, että kyseessä olisi harras-
tajaryhmä. Pieni, intiimi har-
joitussali sopi esitykseen, Man-
tila kehuu Antti Hanhisuannon 
esikoisteosta.

Vakavat teemat vapautetaan 
Onnettoman onnellisessa mie-
hessä naurun kautta. Myös toi-
voa on. 

– Usko pääsi tiskaamasta, 
Heli Mantila hymyilee salape-
räisesti loppuratkaisua mietti-
essään.

HaNNa l. HoloPaiNEN

Onnettoman onnellinen mies kuvaa ihmismielen äärimmäisiä puolia, näkee Heli Mantila.


