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Kirkkovaltuutetut eivät ole mitään aloitege-

neraattoreita – onneksi.

Jos aloitteita tehdään, niillä on taipumus 

ajautua aiheiltaan kovin yksityiskohtaisiksi koskien 

porraskaiteiden rakentamista tai hautausmaapol-

kujen hiekoittamista.

Todellisia valtuustolle kuuluvia linjauksia, tule-

vaisuuteen katsomista ja suurten kokonaisuuksien 

hahmottamista näkee aloitteissa harvoin.

Nyt sellaista on onneksi Oulussa nähty.

Seurakuntayhtymän ylin luottamusmiesjohto 

jätti maanantaina kirkkovaltuuston kokouksessa 

aloitteen, jossa esitetään seurakunta-, hallinto- ja 

toimintarakenneselvityksen käynnistämistä. Alle-

kirjoittajina olivat Pekka Lahdenperä, Riitta-Liisa 

Luukkonen ja Pertti Haipola.

Aloitteessa viitataan kirkon strategiatyöryhmän 

mietintöön, jossa patistetaan seurakuntia rakenne-

muutoksiin. Päämääränä on toiminnan turvaami-

nen hallintoa keventämällä, tehokkuutta ja talou-

dellisuutta arvioimalla.

Käytännössä tämä tarkoittanee, että Oulussa 

pitäisi selvittää seurakuntien yhdistämistä. Aloit-

teentekijöiden järjestys on oikea. Ensin on katsot-

tava, millaisella toiminnalla seurakunnat parhaiten 

palvelevat ihmisiä. Sen jälkeen on arvioitava, min-

kä mallisia seurakuntia ja minkä kokoista hallintoa 

toteuttamiseen tarvitaan.

Johtipa aloite mihin tahansa tai ei mihinkään, 

tunnustusta on annettava siitä, että luottamus-

henkilöt nostavat keskusteluun asioita, joita hei-

dän kuuluukin käsitellä.

Näin he varmistavat, että erilaisia vaihtoehtoja 

käsitellään avoimesti. Samalla he varmistavat, ettei-

vät luottamushenkilöt jää valmisteluissa sivuun.

Paljon on puhuttu siitä, kuinka luottamushenki-

löt – varsinkin seurakunnissa – ovat vähällä vaiku-

tusvallalla varustettuja sivustaseuraajia. Maanantai-

na jätetty aloite on voimannäyte juuri päinvastai-

sesta. Halutessaan luottamushenkilöt ovat todelli-

sia päättäjiä, mutta vallankäytössä onnistuminen 

vaatii asioihin perehtymistä ja oman tehtävänsä 

ymmärtämistä. 

Aloitteessa vaaditaan selvitysten tekemistä niin 

rivakasti, että tarvittavat päätökset saataisiin lyö-

tyä pöytään tämän valtuustokauden aikana eli vuo-

den 2010 loppuun mennessä. Ehdotettu aikataulu 

on tiivis. On mielenkiintoista nähdä, millaisiin esi-

tyksiin selvitykset johtavat ja ovatko muut luotta-

mushenkilöt valmiita tekemään asiassa päätöksiä 

tällä vaalikaudella.

Aatoksia

Seurakunnat ja hallinto puhtaalle pöydälle

Maailma kutistuu 
enter-napin alle
Useammaltakin taholta kommentoi-
tu ”takapajuisuuteni”, henkilökoh-
taisen Facebook-nettipalvelun puut-
tumisesta, sisuunnutti minua tutus-
tumaan siihen. 

Sivujen monipuolisuus yllätti 
positiivisesti. Muutamassa päiväs-
sä kirjautumiseni jälkeen putkah-
ti esille unohtuneitakin tuttavuuk-
sia. Yksityisyyden suojaakin voi itse 
säädellä haluamallaan tavalla. Mu-
kavat sivut! 

Tämänlaiset palvelut menestyvät 
varmasti. Olemmehan ihmissuhtei-
den luomisessa ujo, arka ja analysoiva 
kansa. Facebookin kaltaiset sivustot 
tuovat sopivan mahdollisuuden tah-
dikkaaseen, mutta herrasmiesmäi-
seen ystäväverkkojen kartuttamiseen. 
Myöskin vanhojen tuttavuuksien el-
vyttäminen käy näppärästi. 

Kääntöpuolena voisi mainita, et-
tä toiminnan mielenkiintoisuudes-
ta tulee helposti nettihuumetta, jo-
ka jättää webkoukkuun. Näin elämä 
voi helposti siirtyä silmäkontakteis-
ta näyttöpäätteen tuijottamiseen. Pa-
himmillaan loistava apuväline ajaa-
kin entistä syvempään yksinäisyyden 
tunteeseen. 

Kreikkalaisessa mytologiassa ker-
rotaan seireeneistä, jotka houkutte-
livat merimiehiä luokseen kauneu-
dellaan ja äänellään. Lumous vaihtui 
kuitenkin järkytykseksi, sillä kaunot-
taret raatelivat luokseen saapuneen 
ihailijansa. 

Myös World Wide Webin ”seiree-
nivaikutus” on otettava vakavasti. 
Yksilön ja yhteiskunnan elämää ei 
tule päästää liian virtuaalivetoisek-
si. Olemme jo nähneet kuinka www-
vaikutus muuttaa kokonaisten yh-

teiskuntien kulttuuria sekä käyttäy-
tymistä. Sähköisen verkon vaikutus 
alkaa olla kohta suurempi kuin us-
kontojen. Elämä on helppo luisuttaa 
sähköisistä henkilöprofiileista ja ys-
täväverkoista muodostuvaan maail-
maan, jossa ei oikeasti tunne juuri 
ketään. 

Facebook, tuo näppärä apulainen, 
voi myöskin ajaa pohjattomaan muu-
kalaisuuden mustaan aukkoon. Ystä-
väketjujen laajentuessa joutuu yllät-
tävien moraalisten valintojen eteen. 

Miten säilytät oikeuden valita ys-
täviä, aiheuttamatta kuitenkaan hä-
peää tarjokkaalle? Minkä verran on 
viisasta jakaa tietoa itsestään ympä-
ristölle? 

Kiitos tekniikan: ihmisten löyty-
minen, yhteydenpito ja sananvapa-
us on entistä helpompaa. Maailman 
näin kutistuessa enter-näppäimen al-
le, se haastaa samalla myös kurinalai-
suuteen. Minun tulee hallita nettiä 
eikä netin minua. Web-sapatin viet-
to on myöskin jalo ja opettelemisen 
arvoinen taito. 

Jukka MäNtyMäki
kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa

sekä työskentelee Oulun metropoliitan
kansliassa hiippakuntasihteerinä

16.10.2008

Seppälästä ei huonoa 
kuvaa saakaan
Kamera rakastaa fotonaamaa. Näin us-
koo Veli-Matti Oikarinen Kainuun Sano-
mien kolumnissaan.

”Ihailen ihmisiä, jotka onnistuvat 
näyttämään hyvältä kuvissa. Tai jos ei hy-
vältä, niin ainakin omalta itseltään.

Tällaisia fotogeneettisiä ihmisiä on 
paljon. Heitä on siunattu ominaisuudel-
la, joka on omiaan kasvattamaan tervet-
tä itsetuntoa.

Otetaan nyt esimerkiksi vaikka uima-
ri Hanna-Maria Seppälä. Hänestä tuskin 
on otettu yhtään täysin epäonnistunutta 
kuvaa. Enkä tarkoita pelkästään sitä, että 
hän on kaunis ja kuvauksellinen, vaan si-
tä, että hän onnistuu myös kuvissa näyt-
tämään viehättävältä.

Sitten olemme me muut.”

Kainuun Sanomat 12. lokakuuta 2008

Ennen pidettiin 
huolta
Sanan päätoimittaja Hannu Nymanin 
mukaan ennen oli paremmin.

”Ennen vanhaan heikompia yritet-
tiin pitää mukana. Joku muisteli taan-
noin kokemuksiaan teollisuusyhteisös-
tä, jossa taantumuksellisena kapitalisti-
na pidetty ruukin patruuna kantoi huol-
ta paikkakuntansa hyvästä tukemalla ra-
kentamista, ja jopa sallimalla tehtaaseen 
töihin heitä, jotka olivat monessa jääneet 
vähemmälle. Heidät vedettiin mukaan 
yhteisöön. Yhdessä katsottiin heidän pe-
räänsä. Elettiin todeksi aitoa yhteisölli-
syyttä.

Yhteisöllisyyden perusta on äärim-
mäisen yksinkertainen: rakasta lähim-
mäistä niin kuin itseäsi. Toinen tämän 
veroinen löytyy sekin Raamatusta: min-
kä toivot ihmisten tekevän sinulle, tee si-
nä samoin heille.”

Sana 9. lokakuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri

puh. 050-308 0657
w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Kangastie 8 A-B, 90450 KEMPELE

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

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

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

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Tapaus Johanna Korhonen 
toi päivänvaloon sen, 
että vähemmistöjä 
syrjitään suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Syrjintää 
kohtaavat kuitenkin myös 
enemmistöt, kuten ev.-lut. 
kirkkoon kuuluvat.

Esimerkkinä voidaan mainita 
vastaantulija, jonka paidassa 
lukee teksti: ”Ei eläinkokeil-

le, käyttäkää kristittyjä!” Vähem-
mistövaltuutetun, ylitarkasta-
ja Yrsa Nymanin mukaan paita-
teksti on lain näkökulmasta arve-
luttava. Paidan kantajan voidaan 
katsoa syyllistyneen jopa rikok-
seen ihmisyyttä vastaan. 

Vähemmistövaltuutettu huo-
lehtii etnisten ryhmien oikeuksi-
en toteutumisesta. Vaikka valta-
osa suomalaisista kuuluu evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon, tapaus 
muistuttaa vähemmistövaltuute-
tun käsittelemiä tapauksia. 

Jos kristityt-sanan paikalla 
lukisi homoja, sivareita tai kir-
kosta eronneita, toimenpiteisiin 
olisi todennäköisesti jo ryhdyt-
ty. Enemmistöä vastaan on salli-
tumpaa kapinoida.

– Tällaista asiaa lähdettäisiin 
luultavasti tutkimaan kiihotta-
misena kansanryhmää vastaan. 
Jos joku olisi pitänyt kyseistä pai-
taa esimerkiksi työpaikalla, voi-
taisiin myös katsoa onko kyse 
syrjinnästä, Nyman pohtii. 

Mikään 
ei ole pyhää
Kyseisiä paitoja myytiin muutama 
vuosi sitten Internetissä ja festi-
vaaleilla. Valikoimassa esiintyivät 
myös saatananpalvontaan perin-
teisesti yhdistetyt pentagrammit 
ja väärinpäin käännetyt ristit. 

Turkulainen Jussi Helenius 
toimi paitoja myyneen ruumis-
liina.com-palvelun yhteyshenki-
lönä.

– Metallimusiikkipiireissä 
musta huumori on aina läsnä. 
Koko homman kantava voima on 
se, ettei mikään ole pyhää, Hele-
nius linjaa.

Uskonnonvastaisuus ja kapi-
nointi perinteisiksi koettuja nor-
meja vastaan on Heleniuksen 
mukaan hevikulttuurin ydin. Vä-
kisinkastettu-paidalla tai hirtto-
köydellä kuvitetulla Tee se jo tä-
nään -tekstillä oli hänen mu-
kaansa tarkoitus herättää ihmi-
siä ajattelemaan.

Sananvapaus on perusoikeus, 
mutta lain mukaan sen turvin ei 
saa loukata muiden perusoikeuk-
sia tai ihmisarvoa. Yrsa Nyman 
painottaa, ettei myöskään huu-
morin taakse ei voi piiloutua. 

– Se, että rasistinen ilma-
us puetaan vitsiksi, ei yhtään 

Rikoksia ihmisyyttä vastaan
Rikoslain 11. luvussa todetaan, että on rikos levittää lausuntoja tai 

muita tiedonantoja, joissa uhataan tai solvataan esimerkiksi jota-

kin uskonnollista ryhmää. Tätä kutsutaan kiihottamiseksi kansan-

ryhmää vastaan.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liitty-

vän syyn, eli esimerkiksi uskonnon perusteella. Syrjinnällä tarkoite-

taan myös ihmisryhmän arvon loukkaamista uhkaavan tai halven-

tavan ilmapiirin luomisesta.

Faktaa

Enemmistön syrjintä 
ei ole vienyt oikeuteen

vähennä sen haitallisuutta.  
Silläkään ei ole väliä, kuinka suu-
ri joukko viestin vastaanottaa. 

– Jos viesti on saatettu avoi-
men yleisön saataville, ei ole mer-
kitystä sillä, kuinka moni viestin 
on lukenut, vähemmistövaltuu-
tettu jatkaa.

Ennakkotapaus 
puuttuu
Viime vuosina vähemmistöval-
tuutettujen taholta on laitettu vi-
reille useita tutkintapyyntöjä In-
ternetissä levitettävästä lainvas-
taisesta materiaalista. Viime ke-
väänä on myös annettu muuta-
ma tuomio kansanryhmää vas-
taan kiihottamisesta. 

Osa tutkintapyynnöistä lop-
puu kuitenkin jo esitutkintaan. 
Ongelmia voi tuottaa muun mu-
assa se, että sivustot saattavat si-
jaita ulkomaisilla palvelimil-
la. Silloin ei välttämättä löydetä 
henkilöä, jonka voisi tuoda vas-
tuuseen Suomen oikeusistuimen 
eteen.

Loukkaavaa tekstiä sisältä-
vän paidan pitämisen tai sellai-
sen myymisen tuomittavuus sel-
viää vain kattavan oikeusproses-

sin kautta. 
Kiihottaminen kansanryh-

mää vastaan ei ole asianomista-
jarikos, vaan kuuluu yleisen syyt-
täjän toiminnan piiriin. Näin ol-
len kuka tahansa kristityksi ja si-
ten halvennetuksi itsensä kokeva 
voisi käydä tekemässä asiasta tut-
kintapyynnön. 

Jussi Heleniuksen mielestä on 
naurettavaa pitää toimintaa ri-
kollisena. Seuraamuksiakaan sa-
nanvapauden kattavuuteen luot-
tava Helenius ei pelkää. 

– Siitä vaan nostavat syytteen 
ihan rauhassa. 

Keikkamyyjänä toimivaa 
miestä ei haittaisi, vaikka joku 
tulisi vastaan kantaen paitaa jos-
sa lukee: ”Ei eläinkokeille, käyt-
täkää keikkamyyjiä!”

Syyttäjä kieltäytyi kommen-
toimasta esimerkeiksi nostettu-
jen paitatekstien laillisuutta, jot-
tei heidän puolueettomuutensa 
kärsisi, jos vastaavanlainen juttu 
tulisi tulevaisuudessa heidän tut-
kittavakseen.

kaiSa aNttila
ElSi HuttuNEN



4    Nro 34      16.10.2008

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: Kotimaa-Yhtiöt Oy
Levikki: n. 103 350, 16 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 562 6446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 562 6447
Toimittaja: Pekka Helin 044 562 6451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 562 6449
Toimisto: Saila Juutilainen 044 562 6450
Taitto: Reija Haapalainen 044 562 6448

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 562 6400     Fax (08) 562 6444
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi

Hinnat: Seurakuntatilaus 9,10 e, yksityistilaus 30,00 e 

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kotimaa-Yhtiöt Oy / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
puh. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361, 
minna.zilliacus@kotimaa.fi

Painopaikka:  Oulu 2008 - Kaleva
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Tänään Opiskelija- & nuorten-
aikuistenilta klo 19. 19.10. UH:n
Kirkkopyhä Vaalassa, alk klo 10.
Oulussa su 19.10. Seurat klo 15. 
Martti Lintula. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Herättäjän kirkkopyhät: Su 19.10. klo 10 Kempele; messu kirkossa ja 
siioninvirsiseurat ja su 19.10. klo 10. Tuira; messu kirkossa ja siionivir-
siseurat.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 19.10. klo 14. Kaarina Laurilalla, 
Lumijoki. Su 19.10. klo 15. Juhani ja Maija-Liisa Laurilalla, Laurikos-
kentie 2, Kiiminki. To 23.10. klo18. Aino Junttilalla, Alajunttilankuja 3, 
Temmes.

Su 19.10. klo 16.30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Heino Kouva. Ke 
22.10. klo 18 Lähetyspiiri ja kate-
kismusvartti. Tervetuloa!

Yhdistykset

Muut seurakunnat

19.10. sunnuntaina Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 11.00. 20.10. 
maanantaina Kotiliitto klo 13.00 ja illalla klo 18.00 Veljesliitto 21.10. tiistai-
na Yhteiskristillinen rukous- ja ylistyskokous klo 18.00. OLET AINA 
TERVETULLUT PELASTUSARMEIJAAN!

To 16.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martien 
Stolwerk Hollannista, God`s Bell, aihe: Virta erämaa-
han. Pe 17.10. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 19.10. klo 11

Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka Packalén, Martti Väyrynen, aihe: Hillitse itsesi. Ti 
21.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Mikä on oikea seurakunta. Ke 22.10. 
klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 23.10. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen.
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

www.ohsrk.� 

Pe 17.10. klo 19 LIFT – ilta. La 18.10. klo 19 
Breikki – ilta. Su 19.10. klo 11 Lähetyskokous 
(ei pyhäkoulua), Mikko Saukkonen. Ke 22.10. klo 
19 Sana ja rukous, Kielten tulkitseminen, Hannu 
Orava, Jouko Annala. To 23.10. klo 9 Päiväpiirin 
retki Kalajoelle. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht. krist. esirukousilta,
 Karjasillan as. tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan ja Esi-
 rukouksen Ilta
 TERVETULOA!

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

JakEluHäiriöt 
ilmoitetaan Postin 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

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

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 

• 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

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

ilMoituS-
MyyNti

Kotimaa-Yhtiöt Oy   

puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

TILAISUUTEMME:
Su 19.10. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, Päivi Pitkänen
Ke 22.10. klo 19.00 SANAN JA

RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tuiran seurakunnan Miesten pii-
ri on palkittu Oulun seudun mie-
lenterveysseura ry:n mielenter-
veyspalkinnolla. 

Perustelujen mukaan piiri on 
antanut vertaistukea ja vähen-
tänyt miesten yksinäisyyttä. Lä-
hes 20 vuotta toiminut Miesten 
piiri kokoontuu säännöllisesti ja 
siihen osallistuu kerrallaan pari-
senkymmentä miestä. 

Mielenterveyspalkinto jaettiin 
kolmannen kerran. Sen saa joka 
vuosi henkilö tai yhteisö vapaa-
ehtoisesta toiminnasta ennaltaeh-
käisevässä mielenterveystyössä.

Miesten piirille 
mielenterveyspalkinto

Piirissä 12 vuotta aktiivisesti 
toiminut Tauno Tampio kertoo 
palkitsemisen tulleen iloisena yl-
lätyksenä. 

– Emme ole ajatelleet olevam-
me niin suuria tekijöitä mielen-
terveyspuolella. Puhumme kyllä 
paljon kokoontumisissa. Piiris-
sä käy paljon leskimiehiä ja yksin 
kun jää, niin sitä kaipaa seuraa.

Miesten piirissä ei ole arvojär-
jestystä, eikä kenenkään puheen-
vuoroille naureta, vaan jokaista 
kuunnellaan. 

Jokainen voikin Tampion 
mielestä tehdä mielenterveystyö-

tä seurustelemalla toisten kans-
sa. Hän kertoo itselläänkin ole-
van kokemusta masennukses-
ta. Siihen tepsi muiden ihmis-
ten seura. 

– Mielenterveys uhkaa järkkyä 
silloin, jos ei uskalleta lähteä ko-
toa, hän kertoo. 

ElSi HuttuNEN

Miesten piiri kokoontuu seuraa-
van kerran ti 21.10. klo 18 Tuiran 
kirkolla. Alustamassa pastori Päi-
vi Jussila aiheesta Pyhän Hengen 
lahjat.
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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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KARL GRÜNN 
fi losofi an kandidaatti, 

lukion lehtori

141
MATTI  FAGERHOLM 

eläkeläinen,
muusikko

140
VEIKKO ERVASTI 

rehtori,
eläkeläinen

139
SEPPO HAAPALAINEN 

opettaja, biologi

142
SATU HAAPANEN 

opettaja, kasvatus-
tieteiden maisteri

143
MARKKU HAHTO 
työtön, vapaaehtois-

työntekijä

144
JANNE HAKKARAINEN 

fi losofi an ylioppilas, 
opiskelija

145

JOHANNA KESTI 
kauppatieteiden

ylioppilas, opiskelija

169
JUKKA 

KESKI-FILPPULA 
fi losofi an opettaja, 
fi losofi an maisteri

168
HARRI KEMPPAINEN

tietojärjestelmä-
asiantuntija

167
KRISTIINA 

KETOLA-ORAVA 
sijaisäiti, runoilija

170
OUTI KLINTRUP 
fi losofi an maisteri, 
EU-informaatikko

171
HARRI KONONEN 

fi losofi an maisteri, 
kulttuurityöntekijä

172
MIRA KONTIO 

kotiäiti

173

ROHKEUTTA ON... 
                          VAATIA INHIMILLISYYTTÄ

MARIANNE ISOLA 
suunnittelija, 

kaupunginvaltuutettu

155
OUTI HÄGGLUND 

humanististen 
tieteiden kandidaatti, 

sairaanhoitajaopiskelija 

154
MARIA JANSSON 

sosiokantti,
sociokant

156
HARRI JUOPPERI 

myyjä, kansalaisopiston 
opettaja

157
VEIKKO JÄNKÄLÄ (sit.)

insinööri

158
JAANA JÄRVELÄ 

lähihoitaja

159
OSKARI HUUSKO 
opiskelija, kasvatus-
tieteiden ylioppilas

153

ARI MATILA 
lääkäri

187
JUHA MARKKOLA 

biologi, 
kaupunginvaltuutettu

186
MARJA LÄHDE 
fi losofi an maisteri, 

aluepäällikkö

185
IIDA LEPOJÄRVI 
opiskelija, siivooja

184
HANNELE LANTTO (sit.)

fi losofi an maisteri, 
eläkeläinen

183
UNTO LAMPINEN (sit.)

rovasti, 
eläkeläinen

182
ERNO KUUSELA (sit.)

tutkija

181

TAINA 
PITKÄNEN-KOLI 

fi losofi an tohtori, 
fi losofi e doktor

201
KATRI PIRTTIKOSKI 

fi losofi an maisteri, 
myyjä

200
TANJA PETRELL 

vanhempi suunnittelija, 
fi losofi an maisteri 

199
PEKKA PENI 

lasten iltapäivätoiminnan 
ohjaaja

198
ANU PALOSAARI 

myyntikonsultti

197
SEIJA PAASI 

yrittäjä, 
sosionomi (amk)

196
PETTERI PAANANEN 

insinööri (amk)

195

ILKKA SIIRTOLA 
ympäristönsuojelu-
tekniikan ylioppilas

215
MAARIT SIHVONEN 

fysioterapeutti

214
AARNO 

SAUNALUOMA
arkkitehti, yrittäjä

213
ELINA SALOW 
kasvatustieteiden 
maisteri, opettaja 

212
SAARA SALMELA 

biologi, 
terveystarkastaja

211
ESKO SAARI 

kouluttaja

210
RÉGIS 

ROUGE-OIKARINEN 
fi losofi an maisteri, tutkija

209

ANNI VÄISÄNEN 
kotiäiti, fi losofi an maisteri

229
KAISA VUOLUKKA 

sosiaalityöntekijä, yhteis-
kuntatieteiden maisteri 

228
JUSSI VILKUNA (sit.)

insinööri, kulttuuri-
instituutin johtaja

227
MATTI VANHANEN 

insinööri (amk), 
ryhmänjohtaja

226
EIJA TÖRMÄNEN 

kehitysvammaohjaaja

225
NINA TURULA 

opiskelija

224
PERTTI TOUKOMAA 

professori,
emeritus

223
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www.oulunpiiri.net/oulu • ehdokkaat 132-231

MIRKKA OVASKA 
yrittäjä

194
PASI ORAVA 

palvelupäällikkö, 
kaupunginvaltuutettu

193
JUHANI NIINIMAA 

yrittäjä

192
RIIKKA NIEMITALO (sit.) 

opiskelija

191
KAROLIINA NIEMELÄ 

kuvataiteilija

190
ANU MÄÄTTÄ (sit.)

psykologi, opettaja

189
ULLA-MAIJA 

MÄKELÄINEN
kulttuurimaantieteen 

opiskelija, tutkimusavustaja

188

JARKKO EKMAN 
merimies

138
HANNA CYGNEL 

opiskelija, lääketieteen 
kandidaatti

137
KIM BARNES 
vientiasentaja

136
TUULA ANTTILA (sit.)

palvelumyyjä

135
LAURA AHO 

ortodoksinen kanttori, 
teologian maisteri

132
ASLAK AIKIO 

fi losofi an maisteri, 
tutkija

133
EIJA ANNALA (sit.)

lähihoitaja, 
tradenomi

134

SALLA KANGAS 
biokemisti, tutkija

162
TOPI KANERVA 

ohjelmistosuunnittelija

161
KIRSI KALTIO 

fysioterapeutti, yhteiskunta-
tieteiden ylioppilas

160
ANNE KELLOKOSKI 
osastopäällikkö, yhteis-
kuntatieteiden maisteri 

166
EIJA KARHU

fi losofi an maisteri, 
koulutuspäällikkö

163
AARRE KATISKO 

konsultti, 
vakuutusasiamies

164
PEKKA KAUKKO 
suunnittelija, yrittäjä

165

MARI KUOPPAMAA (sit.)
fi losofi an maisteri, 

tutkija

180
SARI H. KOSKI 
kasvatustieteiden 

maisteri, luokanopettaja

176
TIINA KORVA 

kotiäiti, 
matemaatikko 

175

LAURI ROTO 
musiikkikasvatuksen 

opiskelija

208

SARI KORHONEN (sit.)
tarkastaja

174
PETRI KOSTAMA (sit.)
tutkija, fi losofi an tohtori

177
PASI KOVALAINEN

fi losofi an maisteri, 
rakennustutkija

178
LEENA KUHA 

osastosihteeri, 
kaupunginvaltuutettu

179

JUHA TIENSYRJÄ 
tekniikan ylioppilas

222

PAULA HIMANEN (sit.)
diplomi-insinööri,
projektipäällikkö

148
ANITA HONKALA 

projektipäällikkö, 
fi losofi an maisteri

150
KATJA HENTTONEN 
ohjelmistosuunnittelija, 

projektipäällikkö

147 152
KRISTA

HUMMASTENNIEMI 
biologi

SALLA-MAARIT 
HEISKARI 

catering-alan 
palveluvastaava

146
MIIA 

HIRSIKANGAS 
luonnontieteiden 

ylioppilas, omaishoitaja

149
JOUKO HUKKANEN 

kirvesmies

151

AILA RINTASAARI (sit.)
confi guration manager, 

insinööri (amk)

207
KATRIN RAPAKKO 

fi losofi an tohtori, 
geneetikko

206
JOHANNA RAJALA 

postimies, talous-
hallinnon merkonomi

205
JOHANNA RAIVIO (sit.)
projektityöntekijä, humanis-
tisten tieteiden kandidaatti

204
JOUNI 

QVEFLANDER 
päivätoimintasuunnittelu-

vastaava, virikeohjaaja

203
ERKKI PULLIAINEN 

emeritusprofessori, 
kansanedustaja

202

MERVI TERVO 
fi losofi an tohtori, kulttuuri-
maantieteen yliassistentti

221
KAARINA TERVO 

fi losofi an maisteri, tutkija 

220
TIINA TAMPIO 
fi losofi an maisteri, 
opettajaopiskelija

219
IIRIS TALVIPURO 

opiskelija, 
yo-datanomi

218
HELI TAANILA 
fi losofi an maisteri, 
toimistopäällikkö

217
OTTO SIMOLA

opiskelija, teoreettinen 
fysiikka

216

RITVA YRJÄNÄ 
yrittäjä, omaishoitaja

231
SAEED WARSAME 
projektisuunnittelija, 

tulkki

230
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 19.10. klo 10 perinnejumalanpalvelus Oulujoen kirkosta, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa Pertti Lahtinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Gaudiate-kuoro.
Su 19.10. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Outi Metsi-
kön aiheena anteeksi antaminen.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 22.10. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Virpi Sillanpää-Po-
sio kolumnoi.
To 23.10. klo 15.40 Kasvun paikka. Omat tuotokset kirjoituspöydän 
laatikosta esille; millaista rohkeutta se kysyy? Hengellisen musiikin 
tekijää Minna Rissasta haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 19.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Outi Metsikön 
aiheena anteeksi antaminen.
Su 19.10. klo 10 messu Nivalan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma, jossa aiheena unelmat. Vieraana raahelainen leh-
tori Maria-Liisa Alamäki, ohjelman toimittaa Risto Parttimaa 
Raahesta.
20.10. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Lähestyvästä Oulugospel-tapah-
tumasta keskustelevat nuorisomuusikko Esa Rättyä ja Mervi Päi-
värinta.

L
ue ja kommentoi     w

w
w

.rauhantervehdys.fi

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

w
w

w
.s

xc
.h

u
/B

ra
n

o 
H

u
d

ak

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

Radiotiedot

361
Sirpa Kemppainen
Oulu
diakonissa

Yksilöä kannustava ja
tukeva Oulu

4 Terveellinen ja turvallinen lapsuus
4 Ikäihmisten ja vammaisten oikeus 

terveyteen ja hoivaan
4 Terveyskeskukset kukoistamaan
4 Terveyden edistäminen koko yhteisön asiaksi

4 Terveellinen ympäristö
4 Terve talous
4 Terve lähi-

demokratia

JakElu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

Mikko Jämsä
ammatillinen erityisopettaja

433

Reetta Eskola
kotiäiti, lääketieteen kandidaatti

432

Marja-Leena Kemppainen
palveluesimies, työnohjaaja

434

Tiina Kivilinna-Korhola
tietotekniikan insinööri

435

Ahti Kurki
luokanopettaja, vararehtori

437

Tero Kujanpää
lääkäri

436

Antero Metso
diplomi-insinööri

438

Vesa Pöyhtäri
pastori

439

Martti Vainikka
arkkitehti, eläkeläinen

440

Taisto Vähäaho
sosiaaliohjaaja

441

Valitse vastuullisuus

www.kd.fi

Lähidemokratia-
toimikunnan jäsen

377

keskusta.fi

ESA
LAUNONEN

LEHDENJAKAJA
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Aivan liian usein
Väitän, että suomen kielen kaksi vaikeinta sanaa ovat kiitos ja anteeksi. Sanotut, kirjoi-
tetut ja lausumattomat sanat lohduttavat ja satuttavat. Olen huomannut itsekin miten 
mahdottoman vaikealta tuntuu muodostaa huulille sanaa ”anteeksi!”. Sehän on verrat-
toman yksinkertainen ja helppo sana lukea, mutta vaikea sanoa toiselle kasvotusten. 
Verisesti loukkaantunut mieli ei lue anteeksipyyntöjä tekstiviesteistä tai sähköposti-
viesteistä.

Eräässä lasten virressä kerrotaan: ”Liian usein syytän ja säpisen. Liian usein totuutta 
kiertelen, liian usein pahoitan mieltä toisten, siksi pyydän näin: anna anteeksi, anna 
minulle anteeksi.” Anteeksiantamisen jalosta taidosta Jeesus opettaa näin: ”Jos te annatte 
toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille 
anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän 
rikkomuksianne.”

Tunnustan, että olen tehnyt väärin ja pyydän anteeksi. Helsingin hiippakunnan 
piispa Eero Huovinen kirjoitti pari vuotta sitten: ”Muistamisella ja tunnustamisella 
on jo sellaisenaan merkillinen vapauttava voima. Rikoksen kieltävä jää aina oman 
tekonsa vangiksi. Ensimmäinen askel vapautumiseen on muistaminen ja myöntämi-
nen. Anteeksiantaminen taas auttaa unohtamaan sen, mikä on ensin muistettu.”

Isä Meidän -rukouksen viidennessä pyynnössä todetaan: ”Ja anna meille meidän 
syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan 
rikkoneet.” Olemme Jumalan edessä paljaina, syntisinä, armon kerjäläisinä. Olemme 
täysin riippuvaisia Jumalan rakkaudesta, armosta ja anteeksiantamuksesta. Emme voi 
vedota mihinkään erinomaisuuteemme tai edes omiin ansioihimme. Me joudumme 
joka päivä pyytämään: Herra, armahda meitä! Herra, armahda minua syntistä! 

Olenko sen arvoinen? Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä meitä lohdutetaan: 
”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan 
Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt 
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

JuHa VäHäkaNgaS
Karjasillan seurakuntapastori

”Antakaa toisillenne anteeksi.” Tämä vaikea läksy on aiheena 23. sunnuntaina 
helluntaista. Me ihmiset olemme herkkiä loukkaantumaan, kun meitä lou-
kataan. Mutta ymmärtämättömyydessämme emme huomaa loukkaavamme 

lähimmäistämme sanoin ja teoin monissa elämäntilanteissa.
Jeesuskin ymmärsi tämän. Raamatunkohdassa ”Syntiä tekevä veli ja seurakunta” 

(Matteuksen evankeliumin 18. luvussa) Jeesus neuvoo veljensä käytöksestä pahentunut-
ta kristittyä lähestymään vikaan joutunutta ja ottamaan asian puheeksi kahden kesken. 
Jos vikaan joutunut kuulee puhuttelijaansa, on asia pois päiväjärjestyksestä ja anteeksi-
antamus on saanut sijansa.

Mutta jos toista ihmistä loukannut ei ymmärrä katua tekemäänsä, neuvoo Jeesus ot-
tamaan yksi tai kaksi muuta ihmistä neuvottelemaan vikaan joutuneen kanssa tästä 
asiasta. Tämä ei ole ajassamme mitenkään muodikasta – yksilökeskeisyys estäisi meitä 
puuttumasta toinen toisemme asioihin.

Viimeisenä vaihtoehtona Jeesus nostaa esiin asian tuomisen seurakunnan eteen. ”Ja 
jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin.” 

Myös kohutuissa Qumranin teksteissä puhutaan paljon seurakunnan jäsenten kes-
kinäisistä riidoista. Qumranin tekstien mukaan, jotka siis eivät ole Raamatusta, mutta 
ovat sen aikalaiskirjoituksia, neuvotaan, miten kunkin tulisi nuhdella ”lähimmäistään 
totuudessa ja nöyryydessä, keskinäistä laupeutta rakastaen”. Kristittyjen välienselvitte-
lyissä ei siis kysymyksessä ole maanpäällinen inkvisitio, joka riisuu vastustajan toisen-
sa jälkeen aseista tylyillä tuomioilla. Kristittyjen keskinäisiä suhteita tulisi hallita nöy-
ryys ja pyhä arkuus erityisesti ongelmatilanteissa. Ylhäältäpäin tuleva tuomio harvoin 
parantaa tilannetta.

Pietari saa tyrmistyksekseen kuulla, että anteeksiannon maksimimäärä ei ole seitse-
mään, vaan 490 (toisin sanoen rajattomasti). Jumalan armolla ei siis näytä olevan äär-
tä eikä laitaa!

PEkka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 119: 162–168
Ensimmäinen lukukappale 
1.Moos. 13: 5–11, 14–16
Toinen lukukappale 1.Piet. 3: 8–12
Evankeliumi Matt. 18: 15–22

Rakas taivaallinen Isämme.

Me olemme saaneet paljon anteeksi.

Auta meitä muistamaan, että rakkautesi on lahjaa, 

jota emme ole mitenkään voineet ansaita.

Tiedät, miten helposti näemme virheitä toisissa ihmisissä.

Auta meitä ymmärtämään, että sinä rakastat jokaista ihmistä

samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut meitä.

Anna meille ymmärtäväinen ja anteeksiantava mieli.

Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. 

Aamen.

w w w.sxc . hu /  S o p h ie
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Tänään
Rakastan sinua Elämä
tänään enemmän,
kuin koskaan pimeys on 
minua ihastuttanut. 

Lokakuinen päivä on kään-
tymässä illaksi. Niina nos-
taa suklaakakun uunista ja 
napsauttaa kahvinkeitti-

men päälle. Pian tuoreen kahvin 
tuoksu täyttää koko pienen yksi-
ön. Niina tarttuu hymyillen kah-
vimukiin ja huokaa onnellisena, 
kuinka kaikki on nyt paremmin 
kuin koskaan aiemmin.

Vielä viime talvena Niinan päi-
vät olivat kuin painajaista. Pahin 
mörkö oli ruoka. Ruoka täytti aja-

tukset ja vei 
voimia kaikel-
ta muulta. 

– Välttelin yhteisiä ruokailu-
hetkiä muiden kanssa. Yksin söin 
kyllä jotain, joskus liikaa ja jos-
kus liian vähän. Ruokailun jäl-

keen oksensin.
Näin Niina aloittaa tarinansa 

palaten muistoissaan lapsuuteen, 
jolloin kaikki sai alkunsa.

Niinaa kiusattiin koulussa ja 
kotona oli vaikeaa. Isän alkoholis-
mi ja vanhempien avioero olivat 
kovia paikkoja pienelle tytölle.

– Syytin kaikesta itseäni ja it-
setunto laski koko ajan, Niina 
muistelee raskain mielin.

– Eihän pienellä lapsella ole 
keinoja käsitellä tuommoisia.

Ala-asteen viidennellä Niina 
tarttui veitseen. Ei satuttaakseen 
muita, vaan itseään. Ensimmäi-
set viillot käsivarteen tekivät ki-
peää, mutta kipu tuntui helpot-
tavan sisäistä tuskaa. Viiltelys-
tä tuli jokailtainen rituaali. Pi-
an mukaan astui koulupinnaus. 
Ei mennyt kauaa, kun Niina pää-
tyi nuorten psykiatriselle osastol-
le. Tuolloin alkaneessa hoitokier-
teessä tämän vuoden abiturientti 
on edelleen.

Jo vuosia Niinan kotina on ol-
lut lastenkoti Heinäsalmi Oulun 
Hietasaaressa. Viime kesänä nuo-
ri nainen pääsi muuttamaan las-
tenkodin yhteydessä olevaan itse-
näistymisasuntoon ja loppuvuo-
desta edessä on muutto kokonaan 
omilleen.

– Nyt jo huolehdin kaikista 
kotitöistä ruuanlaitosta siivouk-
seen, mutta apu on lähellä, kun 
sitä tarvii.

Ruuan laittaminen ja etenkin 
sen syöminen ovat Niinalle uusia 
ja ihania asioita.

oksentamisen 
tuska ja autuus
Niina kertoo lapsesta asti olleen-
sa tunnesyöjä ja kärsineensä vää-
ristyneestä kehonkuvasta. Tämä 
paheni yläasteiässä syömishäi-
riöksi. 

– Yritin tulla päivät toimeen 
mahdollisimman vähällä ruual-
la. Illalla ahmin ja oksensin.

Uudelleen ja uudelleen 
jalat pettävät,
Voimia on vain niin vähän 
ja kaadun.
Kaadun, enkä jaksa 
nousta omin voimin.

Syömishäiriöinen on taitava sa-
laamaan käyttäytymisensä muil-
ta ja Heinäsalmessakin huomat-
tiin asian oikea laita, kun Niina 
ensimmäisen kerran pyörtyi. 

– Mulla pimeni silmissä ja rä-
mähdin lattialle. Oli se aika nau-
rettavakin tilanne, Niina uskal-
tautuu naurahtamaan.

Pyörtymisen lisäksi syömis-
häiriö aiheuttaa muitakin fyysi-
siä oireita. Niina on vuosien saa-
tossa kärsinyt niin rytmihäiri-
öistä kuin alhaisesta hemoglobii-
nista. Jatkuvan oksentelun vaarat 
olivat kyllä tuttuja, mutta käyt-
täytymistä ei pelkällä tahdonvoi-
malla muuteta.

– Yhdeksännellä luokalla 
hammaslääkäri huomautti ham-
maskiilteen vaurioituneen. Sii-
hen aikaan olin muutenkin huo-
nommassa kunnossa kuin ikinä 
ennen. 

Pian lukion aloittava tyttö 
tiedosti sairastavansa syömis-
häiriötä.

– Tommy Hellsten on kirjoit-
tanut, että riippuvuus korvataan 
toisella riippuvuudella. Bulimia 
tuli viiltelyn tilalle. Paha olo oli 
pakko purkaa jotenkin. Kun en 
muuten osannut ilmaista itseäni 
ja puhua tunteistani, niin reagoin 
sitten näin.

Terapiassa Niina on käynyt 
seitsemän vuoden ajan. 

– Hyvä, että koko ajan olen 
saanut käydä saman ihmisen luo-
na. Hän tuntee minut ja on näh-
nyt muutokset. Suurin kynnys oli 
alkaa puhua bulimiasta edes te-
rapeutille.

Syömishäiriötä Niina on sa-
laillut muilta viime aikoihin 
saakka. Edes käyntejään Syömis-
häiriöliiton vertaistukiryhmässä 
hän ei aluksi tunnustanut.

– Hävetti ja pelotti muiden 
suhtautuminen.

Se mihin on kerran vajonnut
Muistuttaa aina olemassa olostaan,
Jättäen jälkiä.

Vaikka Niina nyt ymmärtää sai-
rastumisensa taustoja ja pahim-
mat oireet ovat jo takanapäin, ei 
hän usko, että syömishäiriö voi 
kokonaan jättää rauhaan.

– Onko olemassa yhtään nais-
ta, joka ei edes vähän ole huolis-
saan painostaan?

– Syömishäiriön oireet oppii 
pitämään kurissa ja elämään ta-
vallista arkea, mutta unohtuuko 
se koskaan? Tuskin.

”toivon oppineeni 
huonoistakin hetkistä”
Tavallaan Niina on ylpeä men-
neistä vuosista. Ne ovat kasvatta-
neet hänestä avoimen, päättäväi-
sen ja luovan naisen. Juuri luovuus 
hänet lopulta pelasti.

– Lukioon meno oli suuri muu-
tos. Oulun Suomalaisen yhteis-
koulun lukio on teatteri- ja taide-
painotteinen. 

Niina on käynyt kaikki mah-
dolliset draamakurssit, ollut teat-
terileireillä ja koulun ohella kau-
punginteatterissa avustajana. 
Myös kirjoittaminen on auttanut 

A nn i  J y r i nk i

A nn i  J y r i nk i
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Faktaa

Syömishäiriö asuu mielessä, 
ei painokiloissa
Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö. Oireita: raju laihdutta-
minen, lihomisen pelko ja erittäin vääristynyt ruumiinkuva. 
Usein anoreksiaan liittyy pakonomainen liikunta ja yliaktiivi-
suus. Hormonitoiminta häiriintyy ja naisilla jäävät kuukauti-
set pois. Aineenvaihdunta hidastuu ja ruumiinlämpö voi las-
kea. Pitkälle edetessään tila on hengenvaarallinen ja vaatii sai-
raalahoitoa. 

Bulimia nervosa eli ahmimishäiriö. Bulimia ilmenee sai-
raalloisena huolena omasta kehonkuvasta ja painosta. Buli-
mikko ahmii, yleensä salassa, suuren määrän ruokaa. Ahmi-
mista kompensoidaan oksentamalla, ulostuslääkkeillä tai ran-
kalla liikunnalla. Bulimia ei näy päällepäin. Toistuva oksen-
telu johtaa elimistön tasapainon häiriöihin ja muihin tautei-
hin. Monet bulimiaa sairastavat ovat aiemmin kärsineet ano-
reksiasta ja ovat itse tietoisia syömistottumuksiensa epänor-
maaliudesta. 

BED eli lihavien ahmimishäiriö. Sairastuneet ovat tyyty-
mättömiä itseensä ja kehoonsa. Sairauteen kuuluu toistuva ah-
miminen, johon liittyy tunne hallinnan menettämisestä. Buli-
miasta poiketen, ahmimista ei kompensoida mitenkään ja sai-
raus johtaa usein vaikeaan lihavuuteen. 

Ortoreksia eli pakkomielle terveellisestä ruuasta ilmenee tie-
tyn, hyvin rajallisen ruokavalion orjallisena noudattamisena. 
Kaikki vapaa-aika kuluu ruokien valmistamiseen tai hankkimi-
seen. Rajoittuneen ruokavalion seurauksia ovat erilaiset puutos-
oireet. Ortoreksia johtaa usein anoreksiaan tai bulimiaan.

BDD eli kehonkuvan häiriö on yleisempi miehillä kuin nai-
silla. Siihen liittyy lihasten pakonomainen kasvattaminen ja 
tunne omasta riittämättömyydestä. Häiriöön sairastunut saat-
taa olla koukussa ulkonäköä parantaviin leikkauksiin.

Lähteet: www.poliklinikka.fi sekä www.syomishairioliitto.fi

Syömishäiriöliitto SYLI ry pe-
rustettiin vuonna 2004. Toimin-
ta pyörii neljän työntekijän se-
kä runsaan vapaaehtoisjoukon 
voimin. Oulusta SYLIn löytää 
Kumppanuustalosta, osoitteesta 
Isokatu 47. Pohjois-Suomen alue-
sihteerinä työskentelee Tanja Ti-
ainen, jolle syömishäiriöt ovat sy-
dämenasia.

– Tärkeimpänä tehtävänä-
ni pidän tukemista, neuvontaa 
ja syömishäiriöistä tiedottamis-
ta. Päivittäin tulee soittoja, joissa 
sairastuneet tai heidän läheisen-
sä kysyvät neuvoja. 

Puhelinsoitot, joista Tiainen 
puhuu, käsittelevät useimmin ky-
selyitä siitä, mikä ihme syömis-
häiriö on. Myös vanhemmat ovat 
usein huolissaan lapsen käyttäy-
tymisestä. Hän osaa neuvoa avun 
pyytäjät eteenpäin, mutta on sa-
malla huolissaan syömishäiriön 
hoidon puutteellisuudesta.

– Syömishäiriöt ovat alidiag-
nosoituja. Vieläkin kiinnitetään 
liikaa huomiota painoon, vaikka 
vakavammat oireet saattavat olla 
kaikkea muuta.

aikuisten 
hankala päästä hoitoon
Tiainen kertoo, että Suomessa on 
vain kaksi syömishäiriöihin eri-
koistunutta hoitopaikkaa ja ne-
kin Helsingissä. 

– Ouluunkin olisi saatava syö-
mishäiriöihin erikoistunutta hoi-
toa. Nyt hoitoon pääsy voi olla 
hankalaa, varsinkin jos sairastu-

SYLI tarjoaa tukea

käsittelemään vaikeita tunteita. 
– Väitän myös, että aika on teh-

nyt tehtävänsä. Kevään aikana he-
räsi kyky arvostaa itseä. Olen ny-
kyään vastaanottavaisempi tera-
pialle. Mitta tuli täyteen tätä vää-
ristynyttä elämää, Niina tokaisee 
varmalla äänellä.

Liian vähällä ruualla kituut-
tamiseen kyllästyttyään Niina 
on opetellut terveellisempiä elä-
mäntapoja ja uskaltautunut aloit-
tamaan jumppaharrastuksen yh-
dessä äidin kanssa. Välit äitiin 
ovat selkiintyneet ja tulevaisuus-
kin alkaa hahmottua.

– Olen aloittanut SYLIn vapaa-
ehtoisena. Haluan auttaa muita 
syömishäiriöstä kärsiviä.

Tulevaisuuden toiveammatti-
kin liippaa läheltä, sillä Niina ai-
koo opiskelemaan toimintatera-
peutiksi. Siinä työssä hän pääsee 
auttamaan lapsia ja nuoria. Las-
ten kanssa touhuamisesta Niina 
sai kokemusta seurakunnan ker-
ho-ohjaajana ollessaan.

– Kerho-ohjaajana oleminen 
oli ihana juttu! Tykkäsin myös ol-
la riparilla isosena.

Niinan takin kauluksessa roik-
kuu pinssi, jossa lukee Jumala On 
Rakkaus. 

– En silti ajattele, että Juma-
la suojelee kaikelta pahalta. Us-
kon vain, että korkeampi voima 
on tukena ja läsnä silloinkin, kun 
on vaikeaa.

Kuvasi kaltainen
Antaisitko olla?
Taas mielessäsi idulla,
mestariteoksen ideana.
Kaiken alussa   
kuin maalari aloittaa       
tyhjästä kankaasta 
kirjailija lumoutuu 
valkoisen paperin hehkusta.
Loisitko minusta 
enemmän kuvasi kaltaisen?

aNNi JyriNki

Kursivoidut tekstit ovat lainauksia 
Niinan kirjoittamista runoista.

nut on täysi-ikäinen.
– Koululaisten vanhempia ke-

hotan ottamaan yhteyttä koulu-
terveydenhoitajaan, joka lähettää 
lapsen jatkotutkimuksiin. Toinen 
vaihtoehto on soittaa Oulun kau-
pungin nuorten neuvolaan. Myös 
OYS:n nuorisopsykiatrian osas-
tolle voi aina ottaa yhteyttä, Ti-
ainen opastaa.

Aikuisilla tilanne on hieman 
mutkikkaampi. Opiskelijat voi-
vat olla yhteydessä opiskelijater-
veydenhuoltoon, josta heidät oh-
jataan eteenpäin. Muille prosessi 
käynnistyy terveyskeskus- tai työ-
terveyslääkärin vastaanotolta. 

Tanja Tiaisen arvion mukaan 
hoitoon pääsy kestää aikuisilla 
paljon kauemmin kuin nuorilla.

– Lääkäri tekee diagnoosin ja 
mahdollisesti kirjoittaa lähet-
teen terapiaan. Jossain tapauk-
sissa turvaudutaan myös mieli-
alalääkkeisiin. Aikuiset harvem-
min päätyvät, tai pääsevät, sai-
raalahoitoon. 

Syömishäiriöliitto tekee tärkeää 
työtä lisätäkseen tietoutta aina vain 
yleistyvämmistä sairauksista. 

– Merkit näyttävät nyt siltä, 
että yhä nuoremmat sairastu-
vat. Kuitenkin on hyvä tietää, et-
tä arvion mukaan syömishäiri-
öistä kärsivistä kolmannes on ai-
kuisia.

kymmenen prosenttia 
kuolee
Syömishäiriöiden puhkeamiseen 
vaikuttaa moni tekijä. Tuoreim-

man tutkimuksen mukaan taus-
talta löytyvät ympäröivän yhteis-
kunnan vaikutus, sosiaaliset suh-
teet, henkilön omat persoonalli-
suuden piirteet, geeniperimä sekä 
psykologiset taidot. Tutkimukset 
kertovat myös karua kieltään sii-
tä, kuinka noin 10 prosenttia sai-
rastuneista menehtyy joko fyysis-
ten oireiden tai itsemurhan seu-
rauksena.

Koska syömishäiriöt ovat niin 
monimuotoisia, on niiden hoi-
donkin oltava samanlaista. Ide-
aalitilanteessa syömishäiriön 
hoidosta vastaavat lääkäri, psy-
ko-, ravitsemus- ja fysioterapeut-
ti yhdessä. Samoin läheisten tu-
ki ja vertaistuki ovat äärettömän 
tärkeitä, eikä jälkiseurantaa saisi 
unohtaa.

Vertaistuen merkityksestä 
Tanja Tiaisella on varma mieli-
pide.

– Sairauden itse kokenut ym-
märtää parhaiten toisen sairastu-
neen sielunelämää.

aNNi JyriNki

Syömishäiriöliiton vertaistukiryh-
missä tapaavat toisiaan sairastu-
neet ja heidän läheisensä. Oulus-
sa vertaistukiryhmät kokoontu-
vat Hyvän Mielen Talossa. Tyttö-
jen Talossa on joka kuukauden en-
simmäinen maanantai vertaispäi-
vystys. Valtakunnallisen neuvon-
tapuhelimen numero on (02) 2519 
207 (ma ja to kello 9–15) ja Oulun 
toimiston (08) 3115 122.

A nn i  J y r i nk i
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 19.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Hanna-Maija Karja-
lainen. Urkurina Maija Tynk-
kynen ja kanttorina Raimo 
Paaso. Oulun Laulu avustaa. 
Messu su 19.10. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa anna-Mari Heikkinen 
ja kanttorina Maija Tynkky-
nen. Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 16.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kant-
torina Ilkka Järviö. Teetar-
joilu. 
Messu su 19.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Juha Soranta. Aamupuu-
ro klo 8.30 alkaen. Kirkko-
kahvit. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 19.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Hen-
rik Ketola, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 19.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 19.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Henrik Ketola, kanttorina 
Aino Juntunen.
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori-
na Henriikka Rantala.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.10. klo 17  
Kaukovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 23.10. klo 
18, Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Juha Soranta. Teetar-
joilu.

Tuiran seurakunta
Messu su 19.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, saarna Jaakko Lou-
nela, avustaa Markus Mähö-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Kirkkokahvit ja siionin-
virsiseurat seurakuntasalis-
sa.
Kappelin 20-vuotisjuhla-
messu su 19.10. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, saar-
na Pekka Rehumäki, avusta-
vat Lauri Kujala, Stiven Naa-
tus ja Ari Savuoja, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Ou-
lun yliopiston kamariorkes-
terin kvartetti. Lapsille oma 
saarna, täytekakkukahvit.
Messu su 19.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 

Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Iltamessu su 19.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Taru Än-
geslevä. 
Gospelmessu su 19.10. klo 
18 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Toimittaa Ari Savuoja, 
musiikkiryhmä Järvis. Iltapa-
latarjoilu.
Viikkomessu ke 22.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Taru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 22.10. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Perinnejumalanpalvelus 
(HPE) su 19.10. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, Gaudiate-kuoro. 
Radiointi Radio Dei.

Gospelmessu su 19.10. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, saarna Riitta Kentala. 
Musiikki Esa Rättyä ja hou-
sebändi. Lapsille pyhäkoulu 
messun aikana. 

YlIKIIMInGIn AluE
Messu su 19.10. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Leo 
Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Samuel Mäkinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Mieskuoro TervasCanto Ou-
lun Karjasillalta avustaa Ilk-
ka Järviön johdolla.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Hannu Niemelä. Laulu-
ryhmä. Jokikylän ry:n kirk-
kopyhä.

Kempele
Messu su 19.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Kirkkokuoro. He-
rättäjän kirkkopyhä. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Kirk-
kokahvit. Seurat kirkossa klo 
12. Mukana Timo Juntunen, 
Heikki Kaikkonen ja Jouko 
Lauriala.

Kiiminki
Gospelmessu pe 17.10. klo 
19 Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Sanna Karjalainen, 
nuorten musiikkiryhmä.
Messu su 19.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Helena Ylimaula, 
mukana nimikkolähetti Pet-
teri Mannermaa, kanttorina 
Marja Ainali. Lähetystuokio 
Pietarin työstä.

Messu su 19.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, avustaa 
Helena Ylimaula, kanttorina 
Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Aino Juntunen. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Terttu Savo-
lainen.

Pudasjärvi
Messu su 19.10. klo 10 seura-
kuntakodissa, toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori-
na Jukka Jaakkola. Vanhus-
ten kirkkopyhä. Omaiset, 
tulkaa vanhusten kanssa yh-
dessä kirkkoon. Kirkkokah-
vit. Muistakaa mahdollisuus 
käyttää taksikyyditystä ju-
malanpalvelukseen, edesta-
kaisen matkan hinta on 3 €.

Siikalatva
KEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttorina 
Unto Määttä.

PIIPPolA
Messu su 19.10. klo 12 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä, Enna Junno avus-
taa. Lähetystilaisuus seura-
kuntakodissa. 

PulKKIlA
Messu su 19.10. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

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

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Eeva Varonen.

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
Perhekirkko su 19.10. klo 12 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman. 
Sunnuntailounas seurakun-
tatalolla.

SIIKAJoKI
Messu su 19.10. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen, saarna Unto Suomi-
nen. Raahen ja Ympäristön 
Sotaveteraanit vierailevat 
kirkossa. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla. Messuun kut-
sutaan Siikasalon seurakun-
nan Siikajoenkylän rippikou-
lulaiset.

VIHAntI
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Junttila, kant-
tori Asko Rautakoski.

Tyrnävä
Messu su 19.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. 

tEMMES
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Tuottajien kirkko-
pyhä, kiitämme sadosta.

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

Kahvia juomalla voi tehdä 
maailmanennätyksen

enot oulussa 

Tiistaina 21.10. kello 14–15 viete-
tään Suomessa maailman suu-
rinta Reilun kaupan kahvitau-
koa. Tavoitteena on, että tun-

nin aikana yli 50 000 ihmistä juo Rei-
lun kaupan kahvia ja tekee samalla 
maailmanennätyksen. 

Toistaiseksi voimassa oleva ennä-
tys tehtiin Yhdysvalloissa viime tou-
kokuussa. Silloin Reilun kaupan kah-
via joi yhtä aikaa 12 158 yhdysvalta-
laista. 

Oulun seurakunnat kantavat kor-
tensa kekoon järjestämällä kaksi kai-
kille avointa kahvittelutilaisuutta. 
Niissä on tarjolla ilmaista Reilun kau-
pan kahvia, teetä ja suklaata sekä tie-
toa Reilun kaupan tuotteista. 

Oulun seurakuntien erityisdiako-
nia ja Oulun NNKY kutsuvat kah-
vittelijoita Oulun NNKY:n tiloihin, 
osoitteeseen Isokatu 15. Myös Karja-

sillan seurakunnan kirkkoherranvi-
rastossa, Nokelantie 39, on mahdol-
lista käydä Reilun kaupan kahvitauol-
la. Tilaisuuksien järjestelyistä vastaa-
vat oululaiset Kirkon Ulkomaanavun 
yhteyshenkilöt.

Tempauksen idea on lähtöisin Rei-
lun kaupan edistämisyhdistys ry:stä, jo-
ka tiedottaa Reilun kaupan merkkijär-
jestelmästä sekä valvoo Reilun kaupan 
merkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa. 

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda 
Reilun kaupan tuotteet jokaisen ku-
luttajan saataville vähittäiskauppoihin. 
Reilun kaupan merkki takaa oikeuden-
mukaisen korvauksen kehitysmaiden 
viljelijöille ja työntekijöille. Tuotteita os-
tamalla voit vaikuttaa positiivisesti ke-
hitysmaissa asuvien ihmisten elämään.

Lisätietoja reilusta kaupasta ja maail-
manennätysyrityksestä löytyy interne-
tistä osoitteesta www.reilukauppa.fi.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 17.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 18.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 19.10. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
19.10. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Tyrnävän kirk-
koherra Leila Ikonen puhuu 
aiheesta Antakaa toisillen-
ne anteeksi. Illan päätteek-
si henkilökohtaista rukous-
palvelua.
Päiväseurat ke 22.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 22.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Markku Hulkko.
Miesten piiri ke 22.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
ompeluseurat to 23.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Hartaudet: 
To 16.10. klo 18.30, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
To 23.10. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 23.10. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit: 
Ti 21.10. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
To 23.10. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Markuksen evan-
keliumin 2. luku. Vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 16.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Pentti Koppe-
roinen ja Heimo Kuha.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ma 20.10. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Joka toinen maa-
nantai. Mukana kappalainen 
Liisa Karkulehto.
Raamattuilta to 23.10. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiirit:
To 16.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 22.10. klo 11, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evanke-
liumi
Ke 22.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille. Kahvitar-
joilu.
To 23.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 23.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 16.10. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 17.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Pe 17.10. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat:
Pe 17.10. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Pe 17.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 16.10. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 17.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 21.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Päivi Jussila 
alustaa aiheesta Pyhän Hen-
gen lahjat.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 16.10. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Luemme Apos-
tolien tekoja ja jaamme lähe-
tystietoutta.
Keskustelu- ja raamattu-
piiri to 16.10 ja 30.10. klo 
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818.
Raamattupiirit:
To 16.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Ti 21.10. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 16.10. klo 
18.30, Huonesuon seurakun-
takoti. Tutkimista ja keskus-
telua osallistujien aiheista. 
Vastuuhenkilöt Merja Anun-
di ja Marja-Liisa Lehtonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 17.10. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

YlIKIIMInGIn AluE
Raamattupiiri to 16.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Markuksen evanke-
liumi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 21.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Anteeksiantamisen sanoma 
virsissä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 29.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Hannele 
Huovi: Madonna sekä Torey 

Hayden: Sähkökissa. 
tämä runo piristi minua 
-runotapahtuma su 9.11. klo 
15, Kastellin kirkko. Mikä ru-
no on tuonut ilon elämääsi, 
nostanut hymyn ja ilon kas-
voillesi? Kerro se kirjeessä 
viimeistään pe 24.10., osoite 
Tämä piristys / Vähäkangas, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu. 
Runoista järjestetään runoil-
ta 9.11. klo 15 Kastellin kir-
kossa.

Oulujoen seurakunta
Konsertti to 16.10. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Gaudiate-
kuoro, johtaa Lauri Nurk-
kala, solisteina Sirkka Rau-
takoski sopraano, Anu Kun-
nari altto, Timo Kinnunen 
tenori, Ari Rautakoski bas-
so, urkurina Raakel Pöyhtä-
ri. Puhe Pentti Kortesluoma. 
Konsertti on osa Oulujoen 
kirkon 100-vuotisjuhlaviikon 
tapahtumia.
Siipien suojassa -enkelilau-
luilta perheille pe 17.10. klo 
18, Oulujoen kirkko. Kyntti-
läkulkue pappilaan, jossa il-
tamehut ja kahvit. Ilta on osa 
Oulujoen kirkon 100-vuotis-
juhlaviikon tapahtumia.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 20.10. klo 13, 
Kastellin kirkko. Tule pappi-
laan päiväkahville ja keskus-
telemaan ajankohtaisista tai 
sinulle tärkeistä asioista.

Tuiran seurakunta
työttömien ateria ti 21.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Juttutuvat: 
Ti 21.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 21.10. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 

Yhteinen 
seurakuntapalvelu
KEHItYSVAMMAISEt
Kehitysvammaisten nuor-
tenilta pe 17.10. klo 18–20, 
Öbergin talo. Kehitysvam-
maisille nuorille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
21.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä oleville kehitysvam-
maisille. 
Keskustelukerho ti 21.10. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

KuuloVAMMAISEt
Ystäväilta to 16.10. klo 

16–18, Runolan Palvelukes-
kus. 

näKöVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
23.10. klo 13–14.30, Öber-
gin talo. 

PäIHdEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 17.10. klo 13, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 

ma 20.10. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 21.10. klo 13, Diakoniakes-
kus, yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Sopesta voi ostaa lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpoja ja 
muuta mukavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja on avoinna ma-ke ja pe 

klo 10–14, la klo 12–15. Lau-
lutovi pe 17.10. klo 12 Siives-
sä, mukana kanttori Tommi 
Hekkala.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to klo 14, Van-
ha pappila, Sipiläsali. 16.10. 
raamattutunnin pitää Maire 
Heikkinen, 23.10. raamattu-
tunnista vastaa Hanna-Mai-
ja Karjalainen.
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16.10–23.10.2008enot oulussa 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 20.10. klo 
17, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 20.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
ma 20.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIKIIMInGIn AluE
Elomyyjäiset pe 17.10. klo 11, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus. 
Piispankamari pe 17.10. ja ti 
21.10. klo 11, Piispankama-
ri, Vanha pappila. Lähetyk-
sen hyväksi toimiva kahvila 
ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 23.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 19.10. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 

Karjasillan seurakunta
Helmi-muskari ma 20.10. 
klo 10–11.05, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pyhäkoulut: 
To 16.10. ja 23.10. klo 14, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 19.10. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 19.10. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 19.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Su 19.10. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli Py-
hän Tuomaan kirkko to klo 
10–11 sisarusryhmä, klo 11–12 
4–5-vuotiaat. Ti klo 9–10 vau-
vat, klo 10–11 1-vuotiaat, klo 
11 sisarusryhmä ja klo 12 
2–3-vuotiaat. Lisätietoja ja il-
moittautuminen Tuija Puuru-
nen p. 050 3576915.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 16.10. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.
Pyhäkoulut:
Su 19.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 19.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 19.10. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 19.10. klo 15.30–16.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kan-
sainvälinen pyhäkoulu, suo-
men kielellä.
Perhekerho to 16.10. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 19.10. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. Järj. myös  
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY. 

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

Karjasillan seurakunta
Helmipäivä tytöille to 23.10. 
klo 11–14, Kastellin kirkon 
pappila. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 18.10. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
17.10. klo 20, Kuivaamoka-
tu 6. Yhdessäoloa, pelailua 
ja pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 17.10. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.

Oulujoen seurakunta
Isosleiri ”uusille” isosil-
le 14.–16.11. Vasamon lei-
rikeskus. Tutustumista iso-
sena olemiseen toiminnan 
ja äksönin kautta hartaut-
ta unohtamatta. Lisät. Sirpa 
Karjalainen, sirpa.karjalai-
nen@evl.fi tai 040 7186 925.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 17.10. klo 
19–00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Stand up -ko-
miikkaa by Arimo Mustonen. 
31.10. ravintola Rauhalassa 
Mannenkatu 1. www.oulun-
seurakunnat.fi/crosscafe.
Kappelive la 18.10. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Uusi ilmainen elävän 
musiikin tapahtuma, esiinty-
jänä Jukka Leppilampi. 
Gospelmessu su 19.10. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. s. 12.

oPISKElIJAJäRJEStöt
Changemaker-ilta to 16.10. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 17.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Terveisiä Sambia-ak-
tiosta, Miika Polso.
oPKon opiskelijailta la 
18.10. klo 19, Öbergin talo. 
Kutsumukseni, Johan Helk-
kula.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 22.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Valtakunta, voima 
ja kunnia, Veijo Koivula.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 16.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Raksilan kerho to 16.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Raamattupiiri ke 22.10. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
Syntymäpäiväjuhla 70-vuo-
tiaille su 9.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Kutsumme Tei-
dät messuun Karjasillan 
kirkkoon klo 10, juhla jat-
kuu seurakuntasalissa. Juhla 
päättyy klo 13. Ilmoittautu-
minen ja tiedustelut viimeis-
tään 31.10. p. 08 5313 200.
Eläkeläisten kerhot:
To 16.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko.
To 16.10. klo 13, Kastellin 
kirkko. Poikkeuksellisesti 
pappilan puolella.
To 23.10. klo 13.30, Karjasil-
lan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Käsityökerho ti 21.10. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Seniorien laulupiiri to 16.10. 
ja 23.10. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Yhteislaulua ja hiljenty-
mistä, päiväkahvit.
Seurakuntakerho to 16.10. 
ja 23.10. klo 13, Pyhän Tuo-

maan kirkko. 23.10. kerho 
osallistuu laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 23.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
16.10. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
20.10. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

Leirit ja retket
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan vanhojen 
isojen leiri 22.–23.11. Ro-
kuan leirikeskus. Jo perin-
teinen wanhojen isojen lei-
ri luonnonkauniissa Rokuan 
leirikeskuksessa. Ole siellä 
tai ole neliö!

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Raamattu-, musiikki- ja lä-
hetysleiri 19.–20.11. Rokuan 
leirikeskus. Raamatuntutkis-
kelua, musiikkia, lähetyksen 
asiaa sekä ulkoilua. Ehtool-
lishartaus Utajärven kirkossa 
ja kirkkokahvit seurakunta-
talossa. Ilmoittautuminen 

sunnuntaina 
19.10. 
klo 10 

Pyhän Luukkaan 
kappelissa

Toimittaa Päivi Jus-
sila, saarna Pekka 
Rehumäki, avus-
tavat Lauri Kujala, 
Stiven Naatus ja 
Ari Savuoja, kant-
torina Lauri-Kal-
le Kallunki. Oulun 
yliopiston kama-
riorkesterin kvar-
tetti. Lapsille oma 
saarna, täytekak-
kukahvit.

onnittelut 
tuiran seurakunnan 
Miesten piirille! 

Miesten piiri palkittiin 
Oulun seudun mielen-
terveysseura ry:n mie-
lenterveyspalkinnolla. 

Cross Cafe
pe 17.10. klo 19–00.30 

Isokatu 11, tuomiokirkon vieressä 

Stand up -komiikkaa by Arimo Mustonen. 

Crossroads-ilta 
pe 24.10. klo 19 Tuiran kirkossa

Ohjelmassa rukousta, todistus- ja opetuspuheita sekä 
musiikkia. Stiven Naatus kertoo Jobista.

Pyhän luukkaan kappelin 20-vuotisjuhla

Enkelilaulujen ilta perheille
Perjantaina 17.10. Oulujoen kirkkoon kutsutaan eri-
tyisesti pikkuväkeä vanhempineen, mummoineen, 
pappoineen tai vaikka kummeineen. Kello 18 alka-
van enkelilauluillan teemana on Siipien suojassa.

Illassa lauletaan enkeleihin liittyviä, kaikille tut-
tuja lauluja ja virsiä. Kaikkein tutuin on varmasti 
virsi 21 Enkeli taivaan, mutta myös virret 51 Maan 
korvessa kulkevi lapsosen tie ja 30 Maa on niin kaunis 
ilahduttavat sekä isompaa että pienempää laulajaa.

Lauluillan päätteeksi vaelletaan kynttiläkulku-
eessa kirkon läheisyydessä sijaitsevaan pappilaan, 
jossa on tarjolla iltamehut ja -kahvit.

Enkelilaulujen ilta on osa Oulujoen kirkon 
100-vuotisjuhlaviikkoa.
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Perheretki 
lokakuun aikana. Lisätietoja 
ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Vaellusleiri nuorille ja nuo-
rille aikuisille 23.–26.10. Kil-
pisjärvi ja Tromssa. Hinta 65 
€. Lisät. Kimmo 050 3105 001 
tai Jaakko 040 5747 167.
Perheretki Rovaniemen San-
taparkiin ja Joulupukin pa-
jakylään la 29.11. klo 9–21. 
Käymme joulupukin Pajaky-
lässä ja Santaparkin luolas-
tossa sekä ruokailemme ra-
vintola Joulutalossa Napapii-
rillä. Ks. erillinen ilmoitus.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 21.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellari. Tehdään 
pieniä kivitöitä sekä tiffany-
lasi-esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 21.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Kirjakahvila ja kirjakirppis la 
18.10. klo 10–14, Tuiran kirk-
ko. Suvantosalissa. Kirjoja eu-
rolla, vinyylilevyjä, kahvibuf-
fet. Ks. erillinen ilmoitus.
Myyjäiset la 18.10. klo 11, 
Myllyojan seurakuntata-
lo. Osa Oulujoen kirkon 
100-vuotisjuhlaa. Ks. erilli-
nen ilmoitus
Pyhän luukkaan kappelin 
20-vuotisjuhla su 19.10. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kaatuneitten omaiset ma 
20.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Kahvittelemalla maailman-
ennätys ti 21.10. klo 14–15, 
Oulun NNKY ja Karjasillan 
kirkko. Ks. s. 13.
Alfakurssi ti 21.10. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
www.oulunseurakunnat.fi/
Alfa-kurssi.

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

Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 19.10. klo 15.30–16.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. pyhä-
koulu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.10. klo 17,  
Kaukovainion kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm in Py-
hän Luukkaan kappeli. Fa-
milies from all christian den-
ominations and non-christi-
an backrounds are welcome. 
No fee or enrollment. You 
are welcome to come along 
to any of our Thursday ses-
sions.

Kastetut
tuomiokirkko: Martha Ale-
xandra Ulrika Höykinpuro.
Karjasilta: Miina Linnea Ala-
ranta, Minttu Marian Eilola, 
Silja Matleena Eilola, Juha-
Waltteri Eriksson.
tuira: Arttu Sakari Arolaak-
so, Jalo Edward Heikkinen, 
Janne Tapani Heikkinen, Pi-
rita Littow.
oulujoki: Eeli Onni Juhani 
Alatalo, Nea Maria Ekholm, 
Saga Alisa Honkala.

Vihityt
tuira: Teemu Mikael Raap-
pana ja Mervi Tuija Katriina 
Lehtinen, Mika Petri Pellikka 
ja Anne Marika Mikkonen.
oulujoki: Mikko Juhani Ojala 
ja Heli Kaarina Lahdenperä.

Kuolleet
tuomiokirkko: Kalevi Aarne 
Johannes Juntunen, 83.
Karjasilta: Eedi Inkeri Saare-
la s. Sammalniemi, 91; Leevi 
Kivivuori, 83.
tuira: Elsa Anneli Väyrynen 
s. Kinnunen, 62; Katja Mari-
ta Välitalo, 38.

-ilta 

torstaina 16.10. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Syksyn toiminnan suunnittelua. Kaikki maailman muut-
tamisesta kiinnostuneet mukaan!

Lisätietoa toiminnasta www.changemaker.fi

Helmipäivä tytöille 

Torstaina 23.10. klo 11–14 
Kastellin kirkon pappilassa 

Kutsumme 5.–6.-luokkalaisia tyttöjä mukaan Helmitoi-
mintaan. Päivän aikana ohjelmassa on kokkausta, kä-
dentaitoja, juttelua ja muuta osallistujien toivomaa. 

Päivä on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautuminen vii-
meistään 17.10. Katja Ylitalolle p. 040 831 5932. 

Raamattu-, musiikki- ja lähetysleiri 

Keskiviikosta torstaihin 19.–20.11. 
Rokuan leirikeskuksessa 

Raamatuntutkiskelua, musiikkia, lähetyksen asiaa sekä 
ulkoilua. Vietämme ehtoollishartauden Utajärven kirkos-
sa ja nautimme kirkkokahvit seurakuntatalolla (vapaa-
ehtoinen kahviraha lähetystyölle). Mukana Anna-Mari 
Heikkinen, Maija Tynkkynen ja Raija Nissinen. 

Linja-auto klo 9, reitti lääninhallitus – Ortodoksisen kir-
kon pysäkki – Saaristonkadulla eteläisen alikulun lähel-
lä oleva pysäkki. 

Hinta 27 € / aikuinen ja 19 € / lapsi. 
Ilmoittautuminen lokakuun aikana p. 08 3161 340. 

kirjakahvila ja kirjakirppis 

lauantaina 18.10. klo 10–14 
Tuiran kirkolla Suvantosalissa 

Kirjoja eurolla, vinyylilevyjä, kahvibuffet. 

Tuotto Leena Pasasen työn hyväksi Ilembulassa.

Elomyyjäiset 

perjantaina 17.10. klo 11 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 

Elomyyjäiset diakonian ja lähetyksen hyväksi. 
Myyntipöytään toivotaan tuotteita.

Myyjäiset

lauantaina 18.10. kello 11
Myllyojan seurakuntatalossa

Hernekeittoruokala ja vohvelikahvila. Alku-
hartaus klo 11, Pentti Kortesluoma. Myytävänä 
hernekeittoa, leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja. 
Kävijoiden kesken arvotaan herkkukori. Oulu-
joen seurakunnan diakonia- ja lähetystyön se-
kä nuorten Missioklubin hyväksi.

Retken hinta
Alle 3-vuotiaat 15 euroa omalla istumapaikalla, 4–12-vuotiaat  
35 euroa,  yli 13-vuotiaat ja aikuiset 40 euroa. Hintaan sisältyy 

edestakainen linja-automatka, ruokailu, sisäänpääsy luolas-
toon ja Oulun ev. lut. seurakuntien jäsenille 

tapaturmavakuutus.  
Huom! Alle 10-vuotiaat lapset vain aikuisen mukana. 

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset viimeistään 7.11. Yhteisen seurakuntapalve-
lun toimistoon, osoite Kirkkokatu 5, p. (08) 316 1340 (ma–pe 

klo 9–16). Ilmoitathan samalla mahdolliset 
ruoka-aineallergiasi.

Lisätietoja retkestä 
Esa Harju, p. 040 575 2713 ja Mirjami Dutton p. 050 462 0759. 

Vierailemme Joulupukin Pajakylässä  
ja SantaParkin luolastossa sekä  

ruokailemme ravintola Joulutalossa 
Napapiirillä.

Rovaniemelle la 29.11. 

Tervetuloa mukaan! Karjasillan seurakunnan varhaisnuorisotyö

to 16.10.  KONSERTTI 
klo 19 Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala.  
 Solisteina: Sirkka Rautakoski sopraano, Anu Kunnari altto,  
 Ari Rautakoski basso, urkurina Raakel Pöyhtäri.  
 Puhe Pentti Kortesluoma.
pe 17.10.  SIIPIEN SUOJASSA - ENKELILAULUILTA PERHEILLE 
klo 18 Kynttiläkulkue pappilaan, jossa iltamehut ja -kahvit.
la 18.10.  MYYJÄISET 
klo 11–13 Diakoniatyön, nuorisotyön ja lähetystyön myyjäiset  
 Myllyojan seurakuntakodissa, Koivumaantie 2.
su 19.10.  PERINNEJUMALANPALVELUS 
klo 10 toimittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa Pertti Lahtinen.  
 Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala.  
 Radiointi Radio Dei.

Oulujoen kirkko 100 vuotta -juhlaviikko 

Tilaisuudet kirkossa, ellei toisin mainita

Kuva: media.Rovaniemi.fi
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eurakunnissa tapahtuu 16.10–23.10.2008

Syyslomaviikolla 43 ei 
kerhoja.

Kirkkokuoro to 16.10. klo 
18.30.

Pyhäkoulu su 19.10. klo 12.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.10. Ronkaisella, Isonky-
läntie 46. Jouni Hintikka.
Eläkeliitto ti 21.10. klo 11 
seurakuntasalissa.

Kartanossa kajahtaa ke 
22.10. klo 14 Saarenkartanos-
sa. Alpo ja Arvi laulattavat.
Kastettu: Reeta Annikki 
Toppi.

Seurakunnan ja SPR:n 
yhteinen lähimmäis- ja 
ystäväpalvelun peruskurssi 

la 25.10. klo 11, ti 28.10. klo 17 ja ti 4.11. klo 
17 seurakuntasalissa

Lisätiedot Marja Rantasuomelalta p. 040 
7430 382. Tule rohkeasti mukaan tutustu-
maan ja toimimaan! 

Syyslomalla 20.–24.10. 
ei ole mitään seurakun-
nan kerhoja eikä kirkko-
kuoron harjoitusta.
 

Kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30–14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Ke klo 
10–12 päiväkerho 5A ja klo 
12.45–14.45 päiväkerho 5B. 
To klo 10 perhekerho srk-ta-
lolla, ja klo 10–11.45 sisarus-
kerho ryhmä B. Pe klo 10–12 
päiväkerho 4-vuotiaille. 
Hartaushetki ke klo 14 Lu-
milyhdyssä.
Kirkkokuoro ke klo 18.30 
srk-talolla. Kuoroon ote-
taan uusia laulajia.
Kokkikerho to klo 14 ker-
hohuoneella.
Kirkkoneuvosto to 16.10. 
klo 14 virastossa.
Raamattupiiri to 23.10. 
klo 18 srk-talolla, Luuk. 
10:25–37.

lähetysilta to 16.10. klo 18 
srk-talolla.
Herännäisseurat su 19.10. 
klo 14 Kaarina Laurilalla, ter-
vetuloa hiljentymään ja vei-
saamaan.
Partio: Metsähanhet keski-
viikkoisin klo 18–19.45 Nas-
kun laavulla.
diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi -keräykseen otetaan lo-
kakuun aikana vastaan lahjoi-
tuksia, pienikin apu on mie-
luinen! Uudet lelut, vaatteet, 
hammasharjat, saippuat, ky-
nät, kumit, vihkot ovat so-
pivia lahjoja. Marjo koko-
aa näistä lahjapaketteja Ro-
manian ja Moldovan köyhien 
alueiden lapsille Patmoksen 
lähetyssäätiön kautta. Jos ha-
luat koota oman lahjasi, saat 
lahjalaatikon ja ohjeen: Mar-
jo 045 638 1973. Lisäksi otan 
mielelläni vastaan mm. vil-
lasukkia oman seurakunnan 
diakoniatyöhön.
Maata näkyvissä -festa-
rit 14.–16.11. Turussa. Jos pi-

dät hyvästä gospelmusiikis-
ta, olet oikea ihminen reis-
sulle. Lippupaketti 54 €. Ilm. 
viim. 29.10. Sinikalle 044 503 
7080 tai sinikka.harkonen@
lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: 18–19.10. 
Lakeuden alueen nuoriso-
työpäivät Limingan Ry:llä: la 
klo 19 alustus Seppo Lohi, su 
klo 17 seurat. Su 19.10. klo 16 
seurat Lumilyhdyssä Ali Vii-
nikka. To 23.10. klo 13 vart-
tuneidenkerho Anttilalla.
Puhelinnumerot: Viras-
to 387 172, kirkkoherra 045 
122 5787, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 51.
Kastettu: Alisa Anna Elviira 
Heinonen.

laasutalkoot hautaus-
maalla ja kirkkopuistos-
sa pe 17.10. alkaen klo 9. 
Talkoolaisille ruokaa ja 
kahvia seurakuntatalossa.

Pudasjärveläisnuoret Maija Siuruainen ja Eeva-Leena Honkanen haravointihommissa.

Arjen askareilla elämysmatkalle
Viimeisetkin leh-

det tippuvat pian 
puista, ja yhä use-
ammassa taloudes-

sa kaivataan lisäkäsiä hara-
vanvarteen. Apua arjen as-
kareisiin ulkona ja sisäti-
loissa on tarjolla Haukipu-
taan, Oulun ja Pudasjärven 
asukkaille. Kaikissa näissä 
toimii seurakuntien nuor-
ten matkaryhmiä, jotka ke-
räävät rahaa tulevaa mat-
kaa varten.

– Meillä on Haukipu-
taan seurakunnan kans-
sa yhteinen matkaprojek-
ti, jossa on mukana 15 tyt-
töä. Suunnitelmana on läh-
teä pääsiäisenä Kyproksel-
le teemalla Paavalin jalan-
jäljissä, kertoo Pudasjärven 
seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Tiina Inkeroinen. 

Nuoret maksavat mat-
kansa itse, ja rahaa on ke-
rätty tarjoamalla apua ar-
jen askareisiin viiden euron 
tuntihintaan. Töiden tilaa-
minen tapahtuu seurakun-
tien kautta. Apua tarvitaan 
niin lapsiperheissä, yksina-
suvien luona kuin vanhus-
ten keskuudessa. Kanta-
asiakkaitakin on.

– Kun apua on tilattu 
kerran, niin yleensä on soi-
teltu myös uudelleen, Inke-
roinen kertoo.

Nuoret ovat ideoineet it-
se tapoja ansaita matkakas-
saa. Kesällä nuoret kävivät 
paljon leikkaamassa van-
husten nurmikoita. Nuoret 
ovat Inkeroisen mukaan 
tykänneet siitä, että voivat 
olla todella hyödyksi. 

Haukiputaan nuoriso-

työnohjaaja Tarja Kainu-
laisella on samanlaisia ko-
kemuksia. 

– Monet tytöistä kerto-
vat lopuksi istahtaneensa 
alas juttelemaan vanhus-
ten kanssa. Nuoret puhuvat 
todella lämpimästi kohtaa-
misista. Monille vanhuksil-
le voi myös siivoamista tär-
keämpää olla se, että kotiin 
tulee joku ihminen.

Kainulainen antaa kii-
tosta nuorille, jotka jaksa-

vat vielä koulun ja harras-
tusten lisäksi lähteä autta-
maan. Molemmissa seura-
kunnissa on mietitty toi-
minnan jatkamista myös 
matkan jälkeen tavalla tai 
toisella. 

–  On viritelmiä, että ko-
koaisimme jatkossa nuor-
ten palveluryhmiä. Tule-
vaisuudessa on tarvetta yhä 
enemmän, varsinkin kun 
ikäluokat vanhenevat, Tar-
ja Kainulainen toteaa. 

oululaisnuoret 
lähetystyössä
Oulun kolme matkaryhmää 
ovat suuntautuneet lähe-
tystyöhön. Karjasillan nuo-
ret suuntaavat Namibiaan 
ja Oulujoelta lähdetään itä-
rajan taaksen Vienan Kar-
jalaan. 

Tuiran seurakunnal-
la kohteena on tansania-
lainen Ilembulan sairaala, 
jossa nimikkolähetti Leena 
Pasanen työskentelee. 

– Ilembulassa on käyty 
myös muutama vuosi sitten, 
joten kohteesta on kokemus-
ta. Menemme paikan päälle 
työskentelemään sairaalas-
sa. Autamme pyykissä, tis-
kauksessa ja muissa arkipäi-
vän hommissa, kertoo nuo-
risotyönohjaaja Anna-Lee-
na Ylänne Tuiran seura-
kunnasta.

Myös Oulussa suurin osa 
kotiavun asiakkaista on van-
hempaa väkeä. Nuoret käy-

vät auttamassa pareittain 
yhteensä kymmenen euron 
tuntihinnalla. Kotiavun so-
siaalinen puoli on huomattu 
kaikissa seurakunnissa. 

– Meillä Tuirassa toimii 
erikseen diakoniatyöhön 
suuntautunut nuorten pal-
veluryhmä.

Ylänne toivookin nuoria 
mukaan niin palveluryh-
mään kuin lähetystyöhön. 

ElSi HuttuNEN

T i i na  I nke r o in e n

E l s i  H u t t u n e n
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pienryhmätilassa.
Juttukahvila to 23.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 13 srk-keskuksen isos-
sa salissa. Vierailijana Oulun 
Seudun Dementiayhdistyk-
sestä muistiasiantuntija Maa-
rit Lampela. Kuljetuspyynnöt 
p. 5472 636 pe klo 9–11.
lasten lähetys- ja raamat-

tupiiri pe klo 15 srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C. 
nuoret: avoimet ovet Kellon 
srk-kodissa ke klo 18–20 ja to 
klo 18–20 Martinniemen srk-
kodissa. Ei syyslomalla. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ma klo 10–11.30 Jokelan van-
halla koululla, to 9.30–11 ja 
12.30–14 Kellon srk-kodissa, 
pe klo 10–11.30 kirkonkylän 
Vakkurilassa ja Martinnie-
men srk-kodissa.
omaishoitajien leiripäivä ti 
28.10. klo 10–15 Isoniemen 
leirikeskuksessa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset viim. 
24.10. p. 040 5819 316 tai 
diakoniatoimisto p. 08 5472 
636 pe klo 9–11.
Hiljaisuuden retriitti 
31.10–2.11. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Retriittiohjaaji-
na toimivat pastori Maria Vä-
häkangas ja diakonissa Lai-
la Rantakokko. Hinta omin la-
kanoin 78 €. Ilm. viim. 17.10. 
p. 547 1185, mainitse mahd. 

ruoka-aineallergiat. Tiedus-
telut viikolla 44 Maria Vähä-
kankangas 040 5633 366, ma-
ria.vahakangas@evl.fi tai Lai-
la Rantakokko 040 8668 319, 
laila.rantakokko@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
17.10. klo 18.30 Nevalalla, 
Turvakonkuja 7, pyhäkoulut 
su 19.10. klo 12: Niemimäel-
lä, Inkonnokantie 21, Kämä-
räisellä, Molskitie 10 ja Päk-
kilällä, Paasikuja 4, seurat su 
19.10. klo 17 kirkossa, Kel-
lo: ompeluseurat pe 17.10. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulut 
su 19.10. klo 12: Kalliokoskel-
la, Eskonpolku 7 ja Hirvas-
niemellä, Kiviniemen ranta-
tie 48, Jokikylä: päiväkerho 
to 16.10. klo 17.30–19, rippi-
koulun kodinilta klo 18.30, 
raamattuluokka pe 17.10 klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat 
klo 18.30 Eija ja Pekka Kuja-
lalla, Maire ja Eero Rehulla, 
Jokikylän ry:n kirkkopyhä su 
19.10. klo 10 kirkossa.

Kastettu: Roope Eemeli Her-
manni Leivo, Miili Aliisa Po-
sio, Elsa Kaarina Pöyhtäri, Ai-
no Fanni Maria Aitto-oja, 
Petrus Laurentius Leinonen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Samppa Ilari Väänänen ja 

Mirja Kaarina Peltoniemi, 
Teemu Juho Antero Karsikas 
ja Iina Karoliina Taavitsainen.
Kuollut: Katri Kivistö, 87; 
Riitta Maria Vahtola, 83; Ve-
sa Olavi Pietilä, 43.

Viikolla 43 ei ole päivä- ja 
perhekerhoja eikä nuor-
ten avoimia. 

4-vuotissynttärit su 19.10. 
klo 13 srk-keskuksessa. Hei-
nä-joulukuussa 4 vuotta 
täyttävät lapset perheineen 
tervetuloa.
lähetyspiiri ti 21.10. klo 13 

Hetki parisuhteelle

Anna hetki parisuhteelle keskiviikkona 5.11. kello 18–20.30 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D Haukipudas. 

Illan aikana puolisoilla on mahdollisuus palata ja suun-
nata ajatuksia yhdessäolon hetkiin sekä nauttia yhdessä 
tunnelmallista iltapalaa. 

Illan ajaksi on järjestetty lastenhoito iltapalan kera Vak-
kurilassa kello 17.30 alkaen.

Ilta on osallistujille maksuton. Muistojen virittelijänä toi-
mii Teija Veikkola. Iltaan mahtuu noin 10 paria. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 31.10. Kati Niskalalle, p. 044 3223 
646, haukiputaan.kumppanuusyhdistys@dnainternet.net. 
Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi. 

Järjestäjät seurakunta ja Kumppanuusyhdistys.

terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 23.10. 
klo 13.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 12–15 Kir-
konkylän seurakuntakodissa. 
Syyskauden sururyhmä al-
kaa ke 29.10. klo 18–19.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Ryhmä kokoontuu vii-
si kertaa. Sururyhmässä voi 
jakaa omaa suruaan ja saada 
tukea. Läheisen kuolemasta 
tulisi olla kulunut vähintään 
kolme kuukautta, enintään 
kaksi vuotta. On tärkeää, et-
tä jokainen osallistuu kaik-
kiin ryhmän kokoontumisiin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set viim. 17.10. Sirkku Määttä 
p. 040 7790 368 tai Timo Rii-
himäki p. 040 7790 308.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Aamukahvila kaikille, joil-
la on päivisin aikaa Kirkon-
kylän seurakuntakodissa ma 

klo 10–12.
Varhaisnuoret: Kokko-
kankaan seurakuntakes-
kus: 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 seura-
kuntatalo: Toimintakerho ti 
klo 17.30–18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Kokkikerho ma klo 
16.30–18, Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. nuori-
soseura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30 ja Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30. Kerhoja 
ei syyslomaviikolla.
nuoret: Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Nuorte-
nilta to klo 19–21 VP. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla. Ei syys-
lomaviikolla.
Kalajoen, Raahen ja limin-
gan rovastikuntien maal-
likkokoulu Raahessa, Pat-
tijoen seurakuntatalolla 

Pienryhmä I -koulutuspäivä 
18.10. klo 9–15.30. Pienryh-
mä II -koulutuspäivä 22.11. 
klo 8.30–15.45. Ilmoittautu-
miset opiston toimistoon, p. 
08 4639 200 tai toimisto@
kkro.fi.
Kempeleen ry: Seurat to 
16.10. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkko. Raamattuluo-
kat pe 17.10. klo 18 lauluraa-
mattuluokka molemmat ryh-
mät ry:llä. Seurat su 19.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
17.10. klo 19 ry:llä. Lakeuden 
alueen nuortenilta la 18.10. 
Limingan ry:llä. Seurat su 
19.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Minea Aune Ade-
lina Rintamäki, Luukas Ok-
ko Elmeri Kinnunen, Miska 
Waltteri Huitula, Elias Onni 
Matias Päri.
Vihityt: Hannu Antero Hui-
tula ja Miia Mirelle Tenkula.
Kuollut: Lempi Sofia Kor-
honen e. Kiimala s. Parviai-
nen, 89.

Perhekerhoja, päiväker-
hoja, varhaisnuorten 
kerhoja, päiväpiiriä, seu-
rakuntapiiriä ja kuoroja 
ei ole syyslomaviikolla 43 
eli 20.–24.10.

naisten piiri to 16.10. klo 
18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Mukana Pekka Re-
humäki.
Miesten piiri to 16.10. klo 
18.30 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. 
Ry:n seurat to 16.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Askeleet pe 17.10. klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ti 21.10. eikä seura-
kuntapiiriä to 23.10.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 
22.10. klo 18. Versot su 19.10. 
klo 17 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. 

Kantaattikuoro to 16.10. 
klo 19 Kirkkopirtillä.  
Huomaa poikkeusaika.
Perhekerhoja ja -kahvi-
laa ei ole syyslomalla.

Pyhäkoulu su 19.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Hartaus to 23.10. klo 13 Koi-
vulehto, Erja Haho.
Hartaus to 23.10. klo 13 Koti-
rinne, Raimo Salonen, Anna-
Kaisa Pitkänen.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
16.10. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
diakoniapiiri ma 20.10. klo 
12.30 Jäälin srk-kodissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 21.10. klo 13 Montin- 
salissa, kuljetuspyynnöt Jaa-
na 040 5793 248.
Eläkeläisten syysretki Ka-
jaaniin ma 27.10. Ilmoittau-
tumiset virastoon viimeis-
tään 17.10. p. 040 5844 406.
Musiikki-ilta ke 29.10. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Vie-

raita Vienan Karjalasta Ka-
levalan seurakunnasta ja 
Ari Huotari sekä oman srk:n 
nuorten musiikkiryhmä.
Eu-ruokaa vähän jäljellä, 
yhteys diakoniatyöntekijään.
Kirpputori lähetyspisara 
Tuohimaantie 12 ma-pe klo 
9–17 p. 050 3224 664.
Yhteisvastuu-Cd:n myynti 
kirkkoherranvirastossa ja er-
ja.haho@evl.fi, 0400 775 164.
Kodinhoitaja toini Haapa-
lan puhelinpäivystys arkisin 
klo 8–9 p. 044 5760 019.
diakoniatyöntekijänajanva-
raus puhelimitse: Ulla Junt-
tila 040 579 3247, Erja Haho 
0400 775 164, Jaana Kontio 
040 5793 248.
Herännäisseurat su 19.10. 
klo 15 Maija-Liisa ja Juhani 
Laurilalla, Laurinkoskentie 2.
nuoret: Avoimet ovet tiistai-
sin klo 17–20 Toivolassa, Ala-
kylän NS:lla. Gospelmessu ja 
yökahvila pe 17.10. klo 19–22 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Rippikouluisoseksi ilmoit-

tautuminen viim. 19.10. Ha-
kulomakkeita kirkkoherran-
virastosta tai nuorisotyönte-
kijöiltä.
lastenparkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
naisten hemmottelupäivä la 
22.11. Suo itsellesi aikaa naut-
tia olostasi, hyvästä seuras-
ta, saunasta ja siitä, että olet 
nainen. Lähde mukaan päi-
vään, jossa sinä olet tärkein. 
Hinta 25 € sis. ruokailun, mat-
kan, ohjelman ja vakuutuk-
sen. Mukaan mahtuu 30 nais-
ta. Varaa koko päivä. Lisätie-
toja ja Ilm. viim. 7.11. Riina 
Moilanen p. 040 5609 678.
Koskas kuulet kalahuksen, 
riennä Herran huoneeseen 
-näytelmä Kiimingin seura-
kunnan historiasta to 16.10. 
klo 18 seurakuntakeskukses-
sa. Vapaa pääsy.
Seurakunnan lehtileike-
näyttely Kiiminki odottaa 
uutta kuningasta 21.–24.10. 
klo 9–16 ja su 26.10. juh-

lan yhteydessä seurakunta-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.
Kiimingin pappilan historia-
kirjan julkistamistilaisuus 
pe 24.10. klo 18 Kiimingin 
pappilassa.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 17.10. klo 18, lau-
luseurat klo 19, seurat su 
19.10. klo 17 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 19.10. klo 12 Alakylä 1 
J. Holappa, Alakylä 2 O. Sal-
mela, Huttukylä uusi opetta-
ja, Jääli P. Ervasti, Kirkonky-
lä 1 S. Pentikäinen, Kirkonky-
lä 2 Kirkkopirtillä A. Takarau-
tio, Tirinkylä M. Impiö.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 19.10. klo 15 Mon-
tin-salissa. Esko Takkula.
Kastettu: Atte Eemil Elfving, 
Miika Matias Leppänen, Elias 
Sakari Mäkelä, Minea Elena 
Ervasti, Niko Mikael Pekkala, 
Lenni-Tuomas Kylmänen.
Vihitty: Merja Hannele Ten-
hunen ja Lasse Arttu-Mikael 
Johannes Laaninen.

näkymättömät näkyviksi – Kirkon ulkomaanavun ilta 

ke 22.10. klo 18 Kellon seurakuntakodilla

Kaikki kehitysmaiden köyhät eivät ole yhtä ja samaa jouk-
koa. Jotkut heistä ovat erityisen haavoittuvia. Näiden ih-
misten oikeudet jäävät toteutumatta, ja heistä tulee yh-
teiskunnissaan näkymättömiä. Kirkon Ulkomaanapu kam-
panjoi vuosina 2008–2009 näkymättömien ihmisten oike-
uksien puolesta.
Näkymätön ihminen on syrjäytynyt yhteiskunnasta niin, 
etteivät hänen oikeuten-
sa toteudu. Pahimmassa 
tapauksessa häntä ei ole 
virallisesti lainkaan ole-
massa. Hänellä ei ole hen-
kilöllisyystodistusta, eikä 
hän näy rekistereissä eikä 
tilastoissa.

w w w.sxc . hu /  J a r i  L e h t i kan g as 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 16.10–23.10.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Päiväkerhot ja perheker-
hot eivät kokoonnu syys-
lomaviikolla 43.

Hartaus to 16.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet, kuoroa ei 
ole to 16.10. eikä 23.10. syys-

lomaviikolla. Kirkkolaulajat, 
kuoroa ei ole ke 22.10. Seu-
raavan kerran ke 29.10.
Cross stitch -ilta pe 17.10. 
klo 18 Vanamossa. Lasten ja 
varhaisnuorten musiikki-ilta. 
Tule kokeilemaan bändissä 
soittamista tai laulelemaan 
muuten vaan. Bänditoimin-

taa luotsaa lastenohjaaja Ari 
Natunen. Lopuksi iltapala.
Eläkekerhojen ja eläkeläis-
ten yhteinen liikenneturval-
lisuus ke 22.10. klo 12 srk-ta-
lolla. Vierailijana Aulis Han-
nula Liikenneturvasta. Seura-
kuntakerho osallistuu.
Raamattu- ja rukouspiiri 

Seurakuntaretki  
Holiday Club Bomballe 
nurmekseen 

Retki kaikille innokkaille 
lähtijöille  3.–4. marraskuu-
ta. Lähtö noin kello 9. Hin-
ta 75 euroa, sis. matkat, yö-
pymisen 2 hengen huoneis-
sa, ruokailut Bombassa, 
luontofilmin, allasosasto. 
Ilm. viimeistään 17.10. mat-
kanvetäjälle Sinikka Ilmo-
selle 044 7521 226. 

ke 22.10. klo 18.30 lähetys-
vintillä.
Hartaus to 23.10. klo 13.15 
vuodeosastolla ja klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Syksyn rukouspäivän viik-
komessu pe 24.10. klo 18 kir-
kossa. Tornberg ja Kotka-
ranta.
naisten retki Pökkylän Pu-
naiseen tupaan to 30.10. klo 
17–21. Anna hetki aikaa itsel-
lesi ja lähde nauttimaan yh-
dessäolosta ja ruokailusta. 
Mahdollisuus ostoksiin myy-
mälässä. Hinta 5 euroa. Läh-
tö Sarlotan nurkalta. Ilm. vii-
meistään 24.10. p.  044 7521 
226 ja 044 7521 224.
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.
Pyhäkoulu su 19.10. klo 12 
Kotikololla ja klo 15 Vana-

mossa.
nuoret: Nuortenilta to 16.10. 
klo 18–20 Kotikololla. Ret-
ki Oulugospeliin 2.11. Keikal-
la J. Jyrä ja The Rain. Ilmoit-
taudu mukaan Katrille 044 
7521 236 viimeistään 17.10. 
Hinta 10 euroa, sis. matkan 
ja lipun. Lähde sinäkin koke-
maan Maata Näkyvissä -fes-
tarit 2008! Suuntaamme Tur-
kuun 14.–16.11. Hintaan 50 
euroa sis. matkat, ruokailut, 
koulumajoituksen ja festari-
rannekkeen. Ilmoittautumi-

set viimeistään 25.10. Katrille 
044 7521 236. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.10. 
klo 18.30 kodinseurat Jaana 
ja Timo Hiltusella sekä Esa ja 
Katja Rönnillä. La 18.10. klo 
19 Lakeuden alueen nuor-
tenilta Limingan ry:llä. Su 
19.10. klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla ja  klo 17 
seurat Limingan kirkossa.
Kastettu: Vanessa Ada Lu-
mia Ahola, Justus Viljami Pir-
honen.

diakoniaryhmä tupokseen

Kokoamme ryhmää eri-ikäisistä tuposlaisista. Tavoitteena 
on olla tuntosarvina ja kehittää yhteisöllisyyttä Tupoksen 
alueella. Tule ja tuo naapuri mukanasi. Tiedustelut Mari 
Viljas ja diakonissa Maisa Hautamäki 044 7421 227.

Syyslomaviikolla 43 ei 
ole kuoroharjoituksia eikä 
päivä-, perhe-, tai varhais-
nuorten kerhoja.

Miesten piiri pe 17.10. klo 18 
Koortilassa.
Hartaus ti 21.10. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Simo Pek-
ka Pekkala.

Hartaus ja ehtoollinen ti 
21.10. klo 15 ryhmäkodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 21.10. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 22.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Ehtoolliskirkko to 23.10. klo 

13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 23.10. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
nuoret: koulupastoripäivys-
tys to 16.10. klo 10.40–12.15 
yläasteella ja lukiolla. Nuori-
sotyönohjaajat Tuula Väänä-
nen p. 040 5246534 ja Rainer 
Väänänen p. 040 5851057.
laitasaaren rukoushuo-

Elämyksiä Raa-
matusta -naisten-
päivä lauantai-
na 18.10. kello 11 
seurakuntatalos-
sa tarjoaa uusia 
näkökulmia Raa-
mattuun. Tilai-
suuden aiheena 
on Elämän kultai-
nen lanka. Se löy-
tyy sielläkin, mis-
sä synkät varjot 
levittäytyvät elä-
män ylle. 
Tilaisuuden pitää 
teologian mais-
teri, Akasia-sääti-
ön kouluttaja Ma-
rianne Jansson. 
Päivä tarjoaa elä-
myksen niin silmille, korville kuin sydämellekin. Kirja-
pöytä. 

ne: aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12 (ei syysloma-
viikolla). Seurakuntapiiri ti 
21.10. klo 12, mukana Simo 
Pekka Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 17.10. klo 19 ompeluseu-
rat kodeissa: kirkonkylä Hilk-
ka ja Jaakko Hannuksela, Ko-
rivaara Ulla ja Risto Mehtälä, 
Pälli Raija ja Pertti Haapalai-
nen, Suokylä Marjo ja Han-
nu Keränen. Su 19.10. klo 12 
pyhäkoulut: kk1 Männikkö, 
kk2 Hoppa, Korivaara Korka-
la, Pälli H. Parviainen, Suoky-
lä T. Parviainen. Klo 17 seu-
rat ry:llä. www.muhoksen-
rauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: su 19.10. klo 12 ja klo 18 
seurat ry:llä.
Kastettu: Kimmo Einari Kle-
metti, Leevi Johannes Karp-
pinen, Mette Anna Katariina 
Moilanen, Oiva Vilho Nestor 
Hallikainen.

Seurakuntapiirit

Kylmälänkylän seurakuntapiiri pe 
17.10. klo 10.15 kappelissa, mukana Si-
mo Pekka Pekkala. Kyyti lähtee seura-
kuntatalolta klo 9.30, paluukyyti klo 
11.30. 

laitasaaren seurakuntapiiri ti 21.10. 
klo 12 rukoushuoneella, Simo Pekka 
Pekkala.

Sanginjoen seurakuntapiiri ti 21.10. klo 
12 Marja-Liisa ja Esko Holapalla, muka-
na Päivi Väänänen-Riihiaho.

lähetystalkooillat alkavat

Syksyn myötä alkavat jälleen lähetystalkooillat. Lakarin puolella on jo lähes 18 vuotta ko-
koonnuttu leikkaamaan käyttöaikansa ohittaneista vaatteista matonkuteita. Talven mit-
taan kuteet muuttuvat taitavissa käsissä matoiksi ja poppanoiksi. 

Seuraava talkooilta on Lakarin koulun käsityötalon yläkerrassa maanantaina 20.10. kel-
lo 18.30. Porraskaiteeseen sidotut ”leikkelykset” ohjaavat oikealle ovelle. Muutamat hy-
vin huolletut sakset odottavat vielä tekeviä käsiä. Mattoja ja poppanoita on kudottu vuo-
sien aikana jo toista kilometriä. Liity Sinäkin kilometritehtailijoiden joukkoon! 

Kuorot: torstaina 16.10. nuo-
risokuoro klo 16.30, lapsi-
kuoro klo 17, kirkkokuoro 
klo 18 ja Sarakylän kappeli-
kuoro klo 18.45.
Ystävän kammari tiistaina 
21.10. klo 11.30–13.30 seura-
kuntakodissa, mukana Katri 

Kemppanen. 
Kirpputori keskiviikkona 
22.10. klo 10–13 talkootu-
vassa.
Virsi-ilta torstaina 23.10. klo 
19 Yli-Siurualla Asta Juutisel-
la (Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen).
Rönö perjantaina 17.10. klo 
18–22. Tästä illasta on rip-
pikoululaisilla mahdollisuus 
saada muu käynti -merkintä.
nuISKu eli Nuorten ihmis-
suhdetaitojen kurssi alkaa 
viikolla 45 Liepeen väentu-
vassa. Kurssi on ensisijaisesti 
tarkoitettu isosille ja isoskou-
lutuksessa oleville. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 28.10. 
Lisätietoja saa Tiinalta tai 
Markolta.
Rippikoululaiset: Muut-ryh-
män 1. talvitunti lauantaina 
25.10. klo 10–13.15 seurakun-

tatalolla. Ota kynä mukaan!
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. 
040571 4636. 
Perhekerho torstaina 16.10. 
klo 10–13  seurakuntako-
dissa.
Satumuskari torstaina 16.10. 
klo 16–17 Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: sun-
nuntaina 19.10. klo 17 seu-
rat Kurenalan ry:llä (P. Lah-
tinen, J. Liukkonen). Saraky-
lässä perjantaina 17.10. klo 
19 Maija Kummalalla käsityö-
ilta ja lauluseurat sunnuntai-
na 19.10. klo 19 kappelissa.
Kastettu:  Tomi Matias La-
sanen, Moona Mari Anneli 
Väyrynen, Sara Tuulia Jurmu 
ja Leea-Sofia Mäkitalo.
Vihitty:  Mikko Tapani Juntti 
ja Jenni Josefiina Riekki.

KIRKKoVAltuuSton 
KoKouS  
seurakuntakeskukses-
sa torstaina 16.10. kel-
lo 16.30.

Huomio! Varhaisnuorten 
kerhoja ja partioita ei ole 
syyslomaviikolla.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

KEStIlä
Kerhot: Perhekerho to 16.10. 
klo 11, Aarrearkku-kerho klo 
15.30 ja Salaisuuksien kai-
vos 17.30 kerhokodissa. Seu-
rakuntakerho pe 17.10. klo 
10 srk-kodissa, mukana Urpo 
Luokkala. 
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 16.10. klo 
11 Irja Keräsellä.

Seurakunnan ohjelmaa pe 
17.10. ja 24.10. klo 13 Pihla-
jistossa. 
opistomyyjäiset pe 17.10. 
klo 19 ry:llä.
Avioparien virkistysilta la 
18.10. Utajärven ry:llä.
Seurat 19.10. klo 12 ry:llä.
Kirkkokuoro ti 21.10. klo 19 
srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 22.10. 

klo 10 kerhokodissa.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri pe 24.10. klo 12 Aune 
ja Veikko Taipaleenmäellä. 
ompeluseurat pe 24.10. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Saija Liisa Katarii-
na Hirvinen.

PIIPPolA
Kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to 16.10. klo 16.30 srk-ko-
dissa. Seurakuntakerho ti 
21.10. klo 12 Väinölässä. Per-
hekerho pe 24.10. klo 10 srk-
kodissa. 
nuortenilta pe 17.10. klo 18 
srk-kodissa. 
Rippikoulua la 18.10. klo 
9–12 srk-kodissa.
lähetystilaisuus su 19.10. 
klo 10 messun jälkeen srk-ko-
dissa, mukana lähetti Ven-
la Kurki. 
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
20.10. klo 11 ja kirkkokuoro 
klo 14.30 srk-kodissa. 
Virsilauluhetki ke 22.10. klo 
12.15 Ainolassa.

Ristironkkelissa la 15.11. klo 11 alkaen. 
Ohjelmassa yhteistä tekemistä koko 

perheelle, iltapäivällä omat jutut van-
hemmille ja lapsille. Mahdollisuus sau-
nomiseen ja ulkoiluun. 

Sitova ilmoittautumi-
nen viimeistään 7.11. 
Eeva-Liisa Kekkoselle 
p. 0207 109 733.

Kuollut: Toini Marjatta Ikola 
s. Kinnunen, 82.

PulKKIlA
Ehtoollishartaus to 16.10. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Kerhot: Päiväkerho pe 17.10. 
klo 13 ja perhekerho ma 
20.10. klo 10 srk-talossa.
Raamattuluokka pe 17.10. 
klo 19, pyhäkoulu su 19.10. 
klo 11.30 ja seurat klo 19 
ry:llä.
lähetysmyyjäisten tuotto 
oli 306 euroa. Lämpimät kii-
toksemme kaikille tuottei-
den lahjoittajille, talkoolaisil-
le ja myyjäisvieraille. 
nimikkolähetti Venla Kur-
ki vierailee su 19.10. Piippo-
lassa. Tuokaa Sambiasta tuo-
duista siemenistä kasvatetut 

kasvit nähtäville tilaisuuteen.

PYHäntä
Ehtoollishartaus to 16.10. 
klo 13 Nestorin tuvassa.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
16. ja 23.10. klo 12, lapsikuo-
ro to 16.10. klo 17 ja kirkko-
kuoro to 16.10. ja 23.10. klo 
18 srk-talossa. Nuorisokuo-
ro pe 17.10. klo 17.30 srk-ta-
lossa.
Rippikoulua la 18.10. klo 
9–14.30 kerhohuoneessa, Su-
lo Kautto ja Mervi Leinonen.
Hartaus su 19.10. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 19.10. klo 16 ry:llä.
Hengellisen musiikin ilta su 
19.10. klo 19 kirkossa, laulu 
Toni Timlin, urut Hannu Vir-
pi, hartaus Sulo Kautto. Va-
paa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 
Mll:n ulkoilutapahtuma ma 
20.10. klo 11 Museomäellä. 
lauluseurat ke 22.10. klo 
18.30 Matleena ja Juha Kos-
kelolla.
Perhekerho to 23.10. klo 11 

Maailman suurin 
Reilun kaupan kahvitauko 
ti 21.10. klo 14–15 Pulkki-
lan srk-talossa. 

Iloksi ihmiselle -lähimmäis-
palvelukoulutus Siikasalon 
seurakunnassa 17.–19.11 ja 
22.11. Lisätietoja ja ilm. viim. 
6.11. diakonissa Lahja Rautio-
lalle p. 050 4694 774.
Kirkkokahvit messun jälkeen 
su 19.10. Siikajoenkylän srk-
talolla. Kahvikolehti veteraa-

nityön tukemiseen Raahen ja 
ympäristön alueella.

RuuKKI
diakonissa tavattavis-
sa Ruukin srk-talolla ke klo 
10–12 p. 050 4694 774.
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolassa, ke klo 9.30–11.30 
Ruukissa ja to klo 9.30–11.30 
Revonlahdella srk-talossa. 
lapsikuoro to 16.10. klo 15 
Ruukin srk-talolla.
Kaakaokerho to 16.10. klo 
12.30 Revonlahden srk-talos-
sa 1.–2.-luokkalaisille.
Peli-ilta to 16.10. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.

Sunnuntailounas su 19.10. 
Revonlahden perhekirkon 
jälkeen. 2 € / hlö, 5 € / perhe.
Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina 19.10. klo 12 
Ruukin srk-talossa.
Rauhanyhdistykset: Pe 
17.10. klo 18 ompeluseurat 
Ulla ja Pekka Laurilalla, klo 
19 leiriseurat Luohuan ry:llä, 
Risto Launonen, klo 19 syys-
myyjäiset Ruukin ry:llä. Paa-
volan ry:n nuorisopäivät la-
su 18.–19.10. la klo 19 Pauli 
Alasaarelan alustus Usko va-
lintojemme ohjaajana. Su klo 
12 Martti Huhtalan alustus 
Yksi usko ja yksi henki. Seu-
rat klo 18.30, Pauli Alasaare-

Kalajoen, Raahen ja limingan rovastikuntien 
maallikkokoulun
Pienryhmä I -koulutuspäivä
Raahessa Pattijoen seurakuntatalolla 18.10. klo 9–15.30
Pienryhmä II –koulutuspäivä 
Raahessa Pattijoen seurakuntatalolla 22.11. klo 8.30–15.45
Ilmoittautumiset opiston toimistoon, p. 08 4639 200 tai 
toimisto@kkro.fi

Rauhanyhdistys: To 16.10. 
klo 17.30 päiväkerho, pe 
17.10. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. La 18.10. klo 19.30 
raamattuluokka Ari Kälkäisel-
lä. Su 19.10. klo 13.30 lähetys-
seurat ja ke 22.10. klo 18.30 
Pattijokisten myyjäiset ry:llä.

VIHAntI
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Seurakuntakerho ti 21.10. 
klo 13 srk-talolla.
diakonia-lähetyspiirit: 
To 16.10. klo 12 Lumimetsän 
piiri Tiia ja Jari Törmikoskella.
Ke 22.10. klo 12 Alpuan mei-
jerin pirtissä.
To 23.10. klo 12 Kuusiradin 
kylätalolla.
Kirkkokuoron harjoitus ja 
syyskokous ke 22.10. klo 19 
Vihannin srk-talolla.
Rauhanyhdistykset: Pe 17.10 
ompeluseurat klo 19 Alpuan 
ry:llä. La 18.10. klo 19 syys-
seurat, Vesa Kumpula ja Ur-
po Luokkala ja su 19.10. klo 

13 syysseurat kirkonkylän 
ry:llä. Vesa Kumpula ja Urpo 
Luokkala. Ehtoolliskirkko klo 
18 kirkossa, Teemu Riihimä-
ki ja Urpo Luokkala. Ehtool-
liskirkon jälkeen iltahartaus 
ry:llä. Vesa Kumpula.
Kuollut: Riku Tapani Perä-
lä, 24.

Juha tapion 
konsertti

Teemme retken Juha Ta-
pion konserttiin 1.11. En-
nakkoon ilmoittautuneet 
voivat nousta linja-au-
toon seurakuntataloilta:
Vihanti klo 17.00
Paavola klo 17.15
Ruukki klo 17.30
Revonlahti klo 17.45.

Konsertti alkaa klo 19 ja 
kestää 2 h 15 min. Väli-
aika 20 min. Lipun hinta 
on 25 €. Lisätietoja Minna 
Storlöpare 050 466 5420.

la, Martti Huhtala. Su 19.10. 
klo 12 pyhäkoulu Marjaana 
ja Pasi Paanasella, klo 17 seu-
rat Revonlahden ry:llä, Esa 
Saukko ja Antti Lääkkö. Ti 
21.10. klo 13 aikuistenkerho 
Paavolan ry:llä. 
Kastettu: Neea Heini Noora 
Nurmiaro ja Siiri Wilhelmiina 
Karvonen.
Kuollut: Erkki Kalevi Hieta-
nen, 71; Katri Helena Tenhu-
nen e. Paakkonen, 86; Lempi 
Sofia Korhonen e. Kiimala s. 
Parviainen, 89 Kempele evl.

SIIKAJoKI

Siikajoenkylän seurakun-
tatoimisto on suljettu-
na syyslomaviikolla 43 ma 
20.10. ja ti 21.10.

Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla.  
Vanhusten päiväpiiri ma 
20.10. klo 13–14 Puistolassa.
Virsihetki ti 21.10. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.

Syyslomaviikolla  
(vko 43) ei kerhoja.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 16.10. klo 
10.30 Kauttarannassa, Kaut-

taranta 12 A 2.
Hartaus pe 17.10. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla 
ja klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
21.10. 
Herättäjän seurat ti 21.10. 

klo 19 Seija ja Juhani Tolosel-
la, Nestorintie 11.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 23.10. klo 11.30 
Tuppuraisella.
Ensi vuoden rippikoului-
hin ilmoittautuminen sun-
nuntaina 16.11. Jumalanpal-
velus Tyrnävän kirkossa kello 
10 ja sen jälkeen ilmoittau-
tuminen ja infotilaisuus Tyr-
nävän seurakuntatalolla. Ju-
malanpalvelukseen ja info-ti-
laisuuteen osallistuvat kaik-
ki ensi vuonna rippikoulun 
käyvät nuoret, myös muual-
la kuin omassa seurakunnas-
sa käyvät. Rippikouluun ote-
taan vuonna 1994 tai sitä en-
nen syntyneet. Rippikoulu-
sunnuntaihin toivotaan mu-
kaan myös rippikoululaisten 
vanhempia. Rippikoululai-
sille lähetetään ilmoittautu-
mislomake. Lomake palaute-
taan sunnuntain 16.11. kirk-
kokahveilla.
limingan, Kalajoen ja Raa-
hen rovastikuntien maallik-

Sururyhmä läheisensä menettäneille 

Sururyhmä alkaa marraskuussa. Ryhmän kokoontumiset 
ovat viitenä torstaina. 

Vetäjinä toimivat Leila Ikonen ja Riitta Pesonen. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 23.10. Riitalle 
044 7372 630.

kokoulu Pienryhmä I -koulu-
tuspäivä Pattijoen srk-talol-
la la 18.10. klo 9–15.30. Ai-
heena pienryhmätoiminnan 
lainalaisuuksia ja hengellisen 
elämän hoito pienryhmässä. 
Pienryhmä II -koulutuspäivä 
Pattijoen srk-talolla la 22.11. 
klo 8.30–15.45. Aiheena Raa-
matun monipuolinen käyttö 
ryhmässä. Ilm. Kalajoen opis-
ton toimistoon 08 463 9200.
Kirkkovaltuuston 15.10. ko-
kouksen tarkistettu pöy-
täkirja muutoksenha-
kuohjeineen on nähtävänä 
17.10.–15.11. khranvirastossa.
temmes: Siivoustalkoot 
to 16.10. klo 10 Temmek-
sen hautausmaalla. Harta-
us to 16.10. klo 10.30 Mänty-
rinteellä. Seurakuntailta to 
23.10. klo 18 Aino Junttilalla, 
Ala-Junttilankuja 3.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 17.10. klo 19 lauluseurat 
ry:llä. Su 19.10. klo 16 seurat 
ry:llä, Osmo Hyväri ja Teuvo 
Hurme.

Murron rauhanyhdistys: 
Pe 17.10. klo 19 lauluseu-
rat ry:llä. La 18.10. Lakeuden 
alueen nuortenilta Limingan 
ry:llä. Su 19.10. klo 16 seu-

rat ry:llä.
Kastettu: Kerttu Henriikka 
Heikkinen, Venla Juulia Ho-
lopainen.

tuottajien kirkkopyhä ja kiitos sadosta

Temmeksen kirkossa vietetään tuottajien kirkkopyhää 
sunnuntaina 19.10. Samalla halutaan kiittää Jumalaa 
tämän vuoden sadosta. 

Kello 12 alkavan sanajumalanpalveluksen toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina  on Pentti Korkiakoski. 

Elämyksiä Raamatusta -naistenpäivä

Perheiden toimintapäivä

löytyisikö sinulta tar-
peettomia villalankoja? 

Sukkapiirissä ja kodeissa 
kudotaan lämpöisiä tork-
kupeittoja ja patalappu-
ja. Lankoja otetaan kiitol-
lisuudella vastaan Ruukin 
kirkkoherranvirastossa. 

Sukkapiiri to 16.10. ja 
23.10. klo 13–14 Ruukin 
seurakuntatalolla. 

w w w.sxc . hu /  Ga r y  S co t t

w w w.sxc . hu /  J o hn

kerhohuoneessa. 
omaishoitajien päiväkahvit 
to 23.10. klo 13 srk-talossa. 

RAntSIlA

Huomio! Kerhoja ja kuoro-
ja ei ole syyslomaviikolla. 

Kerhot: Isot nuput to 16.10. 
klo 13.30, tyttökerho to klo 
17 Nuppulassa. Seurakunta-
kerho to 23.10. klo 13 Rauha-
lan kerhohuoneella.
Seurakuntailta to 16.10. klo 
19 srk-talossa, Markku Jaak-
kola ja Arja Leinonen. 
lapsikuoro Stellat to 16.10. 
klo 13.30 Mankilan koulul-
la ja pe 17.10. klo 13 Hovin 
koululla. 
ompeluseurat pe 17.10. klo 
19 ja varttuneiden kerho ke 
22.10. klo 13 ry:llä. 
Eläkeliitto ti 21.10. klo 11 
srk-talossa. 
Kastettu: Eetu Benjamin Ali-
koski.
Kuollut: Eero Aappo Viio, 76.
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1. kivi

Kaupunki ja Oulun Kärpät ovat 
kuin paita ja peppu. Molemmat 
paistattelevat toistensa loistossa. 
Oulu saa imagovoittoja Pohjolan 
liukkaiden petojen ansiosta. Kär-
pät taas nauttii hengenliitosta kau-
pungin kanssa.

Kärppien menestys sataa suo-
raan Oulun laariin. Vai sataako 
sittenkään? Kuinka moni muut-
taa Ouluun siksi, että Raksilan 
kaukalossa potkii pieni ja sisukas 
joukko? Ei kovinkaan moni, joku-
nen jääkiekkohullu korkeintaan. 
(Heistä ei tarvitse välittää.)

Kuinka moni yritys on perus-

tanut tuotantolaitoksen Ouluun, 
koska Raksilan kaukalossa pot-
kii pieni ja sisukas joukko? Ei yk-
sikään.

Oulun Kärpät, pieni ja sisukas 
joukko, tuottaa kaupungille lois-
tavia imagovoittoja, mutta niiden 
arvo on nolla, tyhjä, olematon. 
Imagoa ei voi syödä, se  korkein-
taan lämmittää mieltä.

Kärpät pääsee kenties loppupe-
leihin, mutta Oulun kaupunki ei 
pääse. Todellisissa loppupeleissä 
ratkaisevat aivan muut asiat kuin 
urheilulaji, jota suuressa maail-
massa pidetään kuriositeettina.

Oulun Kärpät ei ole ainoa hyö-
dyttömiä imagovoittoja tuottava 
urheiluviritelmä.

Kimi Räikkönen tunnetaan ym-
päri maailmaa aina Japania myö-
ten. Tiettävästi yksikään ulkomaa-
lainen yritys ei tee suurta bisnestä 
Suomeen, koska Kimi Räikkönen 
ajaa hyvin autoa. 

Sama se on muidenkin urheilu-
tuotteiden kanssa. Ne synnyttävät 
kenties goodwillia, mutta eipä tuo 
auttanut talvisodassakaan.

Pitääkö Oulun Kärpille tai 
muille urheiluviritelmille sitten 
maksaa? Totta kai. Ammattilai-

nen on aina palkkionsa arvoinen. 
Urheilu on kuitenkin bisnestä, jo-
ten julkista tukea se ei tarvitse. Ei 
rahallista eikä epäsuoraa.

Kivenheittäjä hämmästelee 
kuitenkin suuresti väitteitä, joi-
den mukaan urheilijoille makse-
taan liian suuria palkkioita. Ehei, 
urheilijoille maksetaan ihan sopi-
vasti, sillä hehän ovat bisneksen 
ydin.

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

Turha voitto

Kotisiivous alk. 20 €/t
www. wenstrom.palvelee.fi 

p. 046 811 8437

Palveluja tarjotaan

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Raakel Väinämön 
taidenäyttely 

KynnysGalleria
Isokatu 47

Ma–to kello 9–16 
Pe kello 9–15 

A nn i  K innu n e n

R
aakel Väinämön tai-
denäyttely Kynnys-
Galleriassa Oulun 
kumppanuuskeskuk-

sessa jatkuu lokakuun loppuun. 
Kyseessä on kollaasinäyttely, 
jonka teoksissa hän on käyttä-
nyt äänieristelevyä. 

Väinämö leikkaa kuvia sa-
halla halumaansa muotoon. Te-
oksissaan hän käyttää element-
teinä muun muassa kankaita, 
nappeja, niittejä, viilua. Näyt-
telyn aiheena on bulimia, ma-
sennus ja syrjäytyminen.

Teoksissa esiintyy usein ki-
tara. Jokaiselle teokselle on ru-
no tai teksti, joka puhuu edellä 
mainituista sairauksista.

Oululainen Väinämö on 
42-vuotias. Hänen harrastuk-
siinsa kuuluvat kollaasit, mu-
siikki, runojen kirjoittaminen, 
vesinyrkkeily. Hän toimii myös 
vapaaehtoisena seurakunnan 
diakoniatyössä.

Väinämö on työskennellyt 
laulajana ja tanssijana. Hän on 
julkaissut omakustanteena le-
vyn Elämän askelia, johon hän 
sanoitti ja sävelsi laulut itse.

”ahdistava 
näyttely”
Artesaani-puuseppiä koulutta-
va Pentti Taskila koki näytte-
lyn osin ahdistavana. Taiteilija 
kuvaa eräässä taulussa ihmis-
mielen pehmeyttä, mutta elä-
mä ei vastaa pehmeydellä vaan 
kovuudella.

– Pehmeydellään ihminen 
soittaa elämän kannelta, Taski-
la luonnehtii.

Väinämön teoksista ei heijas-
tu tunteettomuus vaan tunteik-
kuus. Silti taiteilijan henkinen 
kasvu on jollain tavalla kesken.

Toisessa maalauksessa on 
nappeja. Nappien avulla voi 
avata tai sulkea, kätkeytyä ih-
misiltä tai tulla esille.

– Ihminen napittaa itseään 
ulkopuoliselta katseelta. Nap-
pi ei kuvaa avoimuutta vaan si-
säänpäin kääntymistä.

Väinämön taide kertoo myös 
kuinka rikkoutunut voi jälleen 
eheytyä kokonaiseksi.

– Tämä on toivon ja tulevai-
suuden airut.

Taskilalla on kuitenkin vai-
kutelma sisäisestä ahdistunei-
suudesta, kypsymättömyydestä 
ja jopa kuolemanpelosta.

ristiriitainen vaikutelma
Kokonaisvaikutelma näyttelystä 
on ristiriitainen ja jopa ahdista-
va. Ihminen elää sisäisessä toivot-
tomuudessa. Taitelija kuvaa ehkä 
ihmistä, joka on yhtä aikaa lapsi 
ja aikuinen.

Taskila pohtii teosta, jossa sii-
vekkeet kurottautuvat.

– Siivekkeet ovat toisaalta vah-
vat, mutta siivekkeiden vastapoo-
lina ovat ahdistuneisuus, pirsta-

leisuus, ja epätoivo.
Taskila kokee Väinämön tai-

teesta ulkomaailman ihmisille 
asettamat vaatimukset. 

 – Näiden vaatimusten kanssa 
sisäinen todellisuus ei ole täysin 
sopusoinnussa.

Taskila kehuu elementtien 
työstöä. Elementtien osia ei ole 
liiaksi etäännytetty todellisuu-
desta. Värien käyttö on kerron-
nallista proosaa, ei ylikiihkeää 
rokkia. Värien käytöllä ei mäs-
säillä vaan ihmismielen vaikeuk-
sista puhutaan arkikielellä. Väri-
en käyttö on kohdettaan kunni-
oittavaa.

Värejä ei ole käytetty kohtuut-
tomasti. Sitä pohtiessaan Taskila 
sanoo nykyajan tekevän kohtuut-
tomuudesta hyveen, vaikka koh-
tuullisuus on viisaampi ratkaisu.

PEkka HEliN

Elämä vastaa kovuudella, 
ei pehmeydellä


