
Seurakuntalehti      101. vuosikerta      No 33      9.10.2008

R
ei

ja
 H

aa
p

al
ai

n
en

Väistetty 
vanhuus

Sivut 10–11

Pohjois-Suomen 
senioriasunnot

PSSA 

O
piskelija-

asuntola 



2    Nro 33      9.10.2008

Valpo, Heikki Ylikangas, Elina Sanan Luovutetut, Huhtiniemi, erillissota.

Nämä keskustelut osoittavat, että Suomen historiassa on muitakin 

arpeutumattomia haavoja kuin sisällissota. Asioiden kriittinen ja kiihko-

ton tutkinta on osoittautunut vaikeaksi vielä vuosikymmeniä tapahtumien jäl-

keenkin.

Ehkä se johtuu suomalaisuuteen kuuluvasta käsityksestä, että tämä kansa on 

aina ollut pieni vääryyden kärsijä suurten ja ilkeiden valtojen temmellyskentällä.

Vääryyttä on kärsitty ja sitä vastaan on urheasti taisteltu.

Kaikilla kansoilla on samat perusominaisuudet – myös pahat. Hallitsemattomis-

sa kriisi- ja katastrofioloissa ihmisistä kumpuaa helposti esiin pimeä puoli. Epätoi-

voisissa tilanteissa käytetään epätoivoisia menetelmiä.

Suomen historiasta näitä nousee esiin pisara kerrallaan. Kokonaiskuvaa ne tus-

kin muuttavat radikaalisti, mutta osoittavat ainakin, että ihminen on ihminen 

Suomessakin. 

Aatoksia

Puhtoista kansaa ei olekaan

Unohdettu 
vähemmistö
Ortodoksikristitty taksikuskini sa-
noo aina, että maailma on unoh-
tanut Palestiinan kristityt. Samaa 
mieltä on katolinen naapurini. 

Täkäläisessä kotikaupungissani 
Betlehemissä kristittyjä turisteja riit-
tää, mutta palestiinalaiskristityt hu-
penevat silmissä. Sunnuntaiaamun 
luterilaisessa jumalanpalveluksessa 
kirkko on täynnä pohjoissaksalaisia 
turisteja.

Palestiinalaiskristittyjen joukko-
pako on seurausta monista asiois-
ta. Taksikuskini vietti viisi vuotta 
Amerikassa, mutta palasi pari vuot-
ta sitten, sillä uskoi tilanteen para-
nevan. Nyt mielessä on uusi lähtö, 
koska sukulaiset ja ystävät ovat läh-
teneet ja joka hetki syitä jäädä on vä-
hemmän. 

Jokainen haluaa lapselleen parem-
man tulevaisuuden ja moni miettii, 
voiko Palestiina sitä tarjota. Työttö-
myyttä on paljon, eikä kallis yliopis-
tokoulutus auta, jos kenelläkään ei 
ole varaa palkata töihin.

Samoin on arabianopettajani lai-
ta. Ulkomailla olevat sukulaiset ovat 
huolissaan juuri leskeksi jääneestä 
naisesta. Moni on houkutellut rou-
vaa lähtemään. Eläkeiässä oleva rou-
va ei aio kuitenkaan liikahtaa min-
nekään, sillä hän sanoo haluavansa 
kuolla Pyhällä maalla.

Jerusalemissa on enää alle parisa-
taa kristittyä kirkkoa kohden. Betle-
hemin ympäristön kylät ovat muut-
tuneet pikkuhiljaa muslimivoit-
toisiksi. Kristityille lähteminen on 
usein muslimeja helpompaa. Sattu-
neesta syystä esimerkiksi Betlehe-
missä on monia kristittyjä yksityi-
siä kouluja, joissa opetus on laadu-
kasta ja varsinkin englannin kielitai-

toon panostetaan. Tämä taas helpot-
taa jatko-opintoja ulkomailla. 

Moni jää sille tielleen. Usein en-
simmäisenä lähtenyt perheenjäsen 
vetää pikkuhiljaa vanhempansa ja 
sisaruksensa perässään. Enemmis-
tö palestiinalaiskristityistä asuukin 
jo ulkomailla.

Syynä lähtöön eivät ole muslimi-
naapurit, sillä rinnakkaiselo musli-
mien ja kristittyjen välillä on pää-
osin rauhaisaa. Palestiinalaisuus, 
vastarinta ja Israelin miehityksen 
alla eläminen yhdistää yli uskonto-
rajojen, vaikka yhteentörmäyksiäkin 
tapahtuu. 

Vastarinta haastaa myös pyhä-
kouluopettajan: miten kertoa lap-
sille Daavidin ja Goljatin taistelusta 
siten, ettei se kannusta lapsia heit-
telemään kiviä kohti israelilaissoti-
laita?

Täkäläiset sanovat olevansa en-
simmäisiä kristittyjä.  He ihmette-
levät miksi muut kristityt ovat kään-
täneet selkänsä heille.

NiiNa KarliNg
Kirjoittaja on oululaislähtöinen toimittaja, 

joka viettää syksyn vapaaehtoistyöntekijänä 
Palestiinassa.

9.10.2008

Suomi oli omituinen 
liittolainen
Jarmo Virmavirta kyseenalaistaa Uuden 
Suomen blogissaan käsityksen, jonka mu-
kaan Suomi ei käynyt erillissotaa toisessa 
maailmansodassa.

”Fakta tietenkin on, että Suomi kä-
vi omaa sotaansa, mutta ei yksin labora-
toriossa. Oli sillä vihollisia ja oli aseveljiä. 
Mutta aika omituinen aseveli Suomi itse 
loppujen lopuksi saksalaisille oli. Suomen 
joukoissa taisteli saksalaisten suurim-
pia vihollisia juutalaisia ja kommuniste-
ja. Suomi pidättäytyi Leningradin pom-
mituksista. 

Kaupungin piiritykseen jäi elintarvike-
kolonnien aukko, kun suomalaiset eivät 
kiristäneet rengasta. Mannerheim kielsi 
myös Muurmannin radan katkaisemisen, 
vaikka sitä tietä kulki Neuvostoliittoon so-
ta- ja elintarvikkeita, joita suomalaiset so-
tilaat löysivät venäläisten varastoista. So-
dan lopulla Suomi huiputti aseveljeltään 
aseapuakin lupaamalla jatkaa sotaa, vaik-
ka toinen käsi oli valmiina erillisrauhan 
allekirjoittamiseen. Saksalaisten apu oli 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

tuiki tärkeää kesällä 1944, mutta halua-
maansa palkkiota Saksa ei siitä saanut.”

Uusi Suomi 4. lokakuuta 2008

Naispoliitikot 
joutuvat kovemmalle 
kuin miehet
Naispoliitikon ura ei kestä samanlaisia kup-
ruja kun miespoliitikon.

”Kansanedustaja Tanja Karpela syytti 
mediaa nais- ja miespoliitikkojen epätasa-
arvoisesta kohtelusta Nelosen Maria! -oh-
jelmassa. Hän vertasi poliitikkojen koh-
telua julkisuudessa esimerkkinään Hjallis 
Harkimo.

’Joku Hjallis Harkimo saattaa olla use-
ammankin kerran naimisissa, hän nyt ei 
ole politiikassa onneksi vielä, mutta se ei 
syö hänen uskottavuuttaan,’ Tanja sanoi.

Hän kertoi ohjelmassa naispoliitikkojen 
joutuvan myös usein miespuolisten toimit-
tajien silmätikuksi.”

Iltalehti 2. lokakuuta 2008

Kohta valitaan kuntiin uudet tai entiset valtuutetut. Sillä, ketä valtuus-

toihin valitaan, on merkitystä myös seurakuntien kannalta, koska 

kuntien päättäjät vaikuttavat seurakuntien kohtaloon.

Tulevaisuudessa nähdään todennäköisesti kuntataloudessa kovenevia 

aikoja. Palveluja voidaan joutua vähentämään. Päättäjiin saattaa iskeä hou-

kutus jättää osa vastuista hoitamatta, kun valtio kiristää rahahanojaan.

Tällaisessa tilanteessa syntyy sotkuja ja jonkun pitää ne siivota. Ne jää-

vät helposti seurakuntien harteille. Seurakuntia on helppo pitää viimeisi-

nä turvaverkkoina, jotka estävät pudotuksen silloin, kun kaikki muut suo-

jat pettävät.

Näin kävi monessa kunnassa 1990-luvulla.

Kuntapäättäjät joutuvat ottamaan kantaa myös kuntien rajoihin, joko 

pakolla tai vapaaehtoisesti. Nämä päätökset vaikuttavat seurakuntienkin 

tulevaisuuteen.

Kuntavaalit lähestyvät
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Siikasalon seurakunta on 
vuoden alusta tilannut 
Rauhan Tervehdystä alu-
een kaikkiin kotitalouk-

siin. Tilaus on määräaikainen 
kokeilu.

Muutamassa kuukaudessa lehti 
on saavuttanut lukijoiden keskuu-
dessa samanlaisen aseman kuin 
muuallakin lehden levikkialueel-
la.

Taloustutkimus Oy:n tekemän 
puhelinhaastattelun mukaan Sii-
kasalon alueelta tutkimukseen 
osallistuneista kaksi kolmasosaa 
lukee Rauhan Tervehdystä vähin-
täänkin silloin tällöin.

Lähes puolet lehteä joskus luke-
vista haastatelluista ilmoittaa luke-
vansa kaikki lehden numerot.

Naiset lukevat lehteä miehiä hie-
man enemmän, iäkkäämmät kaik-
kein ahkerimmin. 15–39-vuotiais-
takin lähes puolet lukee vähintään-
kin silloin tällöin.

Yli 70 prosenttia kaikista haas-
tatelluista lukijoista on tyytyväi-
siä Rauhan Tervehdykseen kir-

Rauhan Tervehdys 
kelpaa siikasalolaisille

kollisten asioiden lehtenä. Sään-
nöllisesti lukevista näin arvioi 80 
prosenttia.

Oman seura-
kunnan ilmoi-
tusosa on huo-
mattu hyvin. 
Säännöllisesti 
lukevista lähes 
kaikki kertoivat 
huomanneensa 
Siikasalon ilmoi-
tusosan. Kaikis-
ta haastatelluista 
84 prosenttia sa-
noi huomanneensa palstan. Kai-
kista vastaajista vain neljä ilmai-
si tyytymättömyytensä ilmoitus-
osaan.

lukijoiden mielestä
edullinen
Tutkimuksessa selvitettiin myös 
vastaajien käsityksiä siitä, minkä 
verran Rauhan Tervehdyksen vuo-
sikerran tilaaminen yhteen talou-
teen maksaa seurakunnalle. Kol-
masosa ei osannut esittää min-

Lukijatutkimuksessa kysyttiin, mistä lehdistä vastaaja saa Siikasalon seurakuntaan 
liittyvää tietoa. Vaihtoehtoja ei vastaajille lueteltu. Siitä huolimatta Rauhan 
Tervehdys sai eniten mainintoja.

Mistä lehdistä saa Siikasalon seurakuntaan 
liittyvää tietoa

Rauhan 
Tervehdyksestä

Raahelaisesta

Raahen 
Seudusta

Kalevasta

Jostakin muusta 
lehdestä
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Lähde: Taloustutkimus Oy

käänlaista arviota. Annettujen vas-
tauksien mediaani eli keskimmäi-
nen luku oli 50 euroa.

Kun haastatel-
luille kerrottiin vuo-
sikerran normaalik-
si tilaushinnaksi 9,10 
euroa taloudelta, yli 
puolet piti hintaa 
kohtuullisena ja yli 
kolmannes pienenä. 
Vain viisi haastatel-
tua sadasta piti hin-
taa suurena.

Siikasalon seura-
kunta kattaa Siikajoen ja Vihannin 
kunnat. Tutkimuksessa eriteltiin 
tulokset sen mukaan, missä osassa 
seurakuntaa vastaaja asuu. Osaan 
seurakunnasta eli vanhan Siikajo-
en alueelle Rauhan Tervehdystä on 
jaettu vuosia. Tällä alueella lukija-
määrät olivat hieman korkeammat 
kuin muissa seurakunnan osissa.

Siikasalon seurakunta ei ole vie-
lä tehnyt päätöstä, jatkaako se Rau-
han Tervehdyksen tilaamista ensi 
vuonna. Asian ratkaisee kirkkoval-

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

tuusto syystalven aikana.
Viime syksynä päätös syntyi ää-

nestyksen tuloksena.
Siikasalon seurakunnan alueel-

la on yli neljä tuhatta taloutta.

Lukijatutkimuksen tuloksiin 
voi tutustua tarkemmin osoittees-
sa www.rauhantervehdys.fi.

JaNNe KaNKaala

Suomen luterilaisen kirkon piis-
pojen kannanotto Rakkauden 
lahja – Piispojen puheenvuoro 
perheestä, avioliitosta ja seksuaa-
lisuudesta julkaistiin 7. lokakuu-
ta. Puheenvuorossaan piispat ko-
rostavat, että rakkaus, seksuaali-
suus, avioliitto ja lapset ovat Ju-
malan hyviä lahjoja.

Kannanotto on ensimmäinen, 
jota eivät allekirjoittaneet kaikki 
piispat. Piispa Wille Riekkinen 
ja piispa Kari Mäkinen jättivät 
sen allekirjoittamatta. Riekki-
nen kertoo Kotimaan haastatte-
lussa, että hänen syynsä jättää al-

Piispojen perhe- ja seksuaalieettinen kannanotto

Piispat ensimmäistä kertaa erimielisiä
lekirjoittamatta oli kannanoton 
ajankohta. 

Piispainkokouksen asettama 
parisuhdelakityöryhmä selvit-
tää parhaillaan vuonna 2001 voi-
maantulleen parisuhdelain seu-
rauksia kirkon kannalta. Työryh-
män mietintö julkaistaan ensi ke-
väänä. 

– Mielestäni ei kannata ot-
taa kantaa rivien välissä kun 
prosessi on vasta meneillään. 
Riekkisen mielestä piispojen yk-
simielinen kannanotto ohjaisi lii-
kaa keskustelua ja jopa tulppai-
si sen.

”Tämä ei ole seksikirja 
vaan perhekirja”
Arkkipiispa Jukka Paarma tote-
si, että yhteiskunta on muuttunut 
paljon sen jälkeen, kun piispat jul-
kaisivat edellisen vastaavan pu-
heenvuoronsa Kasvamaan yhdessä 
vuonna 1984. Tämä oli yksi syy uu-
den kirjan laatimiselle. 

– Tunnustamme, että kuva kah-
den puolison elinikäisestä aviolii-
tosta, yhteisine lapsineen ja keski-
näiseen uskollisuuteen perustu-
vasta luottamuksesta, on monesti 
sellainen ihanne, jota ei saavuteta. 
Syyllisiä etsimättä voidaan todeta, 

että ihanteista ei kuitenkaan tule 
luopua, Paarma sanoi. 

Piispojen mukaan rakkauden 
perusmuodot ovat itselle haluava 
ja toisia palveleva rakkaus. Palve-
leva rakkaus on hyvän parisuhteen 
edellytys. 

– Rakkaus on tunne, tehtävä ja 
lahja. Se ei ole pelkkää tunnetta, ei 
pelkkää velvollisuutta eikä pelkkää 
lahjaa vaan kaikkia niitä yhdessä. 
Sekä haluavalla että palvelevalla 
rakkaudella on olennainen merki-
tys, korosti piispa Eero Huovinen.

Uskonkäsityksen ja uusimman 
tutkimuksen ohella puheenvuo-

rossa on hyödynnetty sitä koske-
tuspintaa, joka kirkolla on suo-
malaisten perheiden arkeen. 

Piispojen puheenvuorot ovat 
periaatteellisia kannanottoja, joi-
hin osallistumisesta kukin piispa 
päättää itsenäisesti. 

Yhdessä valmistellun tekstin 
allekirjoittivat arkkipiispa Jukka 
Paarma sekä piispat Eero Huovi-
nen, Voitto Huotari, Juha Pihka-
la, Samuel Salmi, Mikko Heik-
ka, Simo Peura ja Gustav Björk-
strand. 

rauhaN TervehdyS

Yli 70 prosenttia 
kaikista 
haastatelluista 
ilmaisi 
tyytyväisyytensä 
Rauhan 
Tervehdykseen.
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Oulun merimieskirkon toiminta 
uhkaa loppua
Suomen Merimieskirkon 

Oulun toimipiste on lak-
kautusuhan alla. Syynä on 
Suomen Merimieskirkko 

ry:n rahapula.
– Yhdistyksen taloudellinen 

tilanne on sellainen, että paik-
kakunnalta pitää löytyä rahoi-
tus, jos Oulun toimipiste aikoo 
jatkaa, sanoo Suomen Merimies-
kirkko ry:n osastopäällikkö Jaak-
ko Laasio.

Budjettivaje on satoja tuhan-
sia euroja. 

– Olemme laskeneet, että Ou-
lun toimipisteen lakkauttaminen 
on pienin kiusa. Raahen tai Ke-
min toimipaikkojen lakkautta-
minen kirpaisisi enemmän var-
sinaista toimintaa. Suuri osa Ou-
lussa käyvistä laivoista käy jom-
massakummassa niistä. On tie-
tysti niitäkin laivoja, jotka käyvät 
vain Oulussa, sanoo Laasio.

Kirvestä ei kuitenkaan heitetä 
kaivoon suoralta kädeltä. Jos Ou-
lusta järjestyy paikallista talou-
dellista tukea, Merimieskirkon 
toiminta Oritkarissa jatkuu. Li-
särahaa tarvittaisiin noin 20 000 

euroa vuodessa. Senkin pitäisi 
olla jatkuvaa, ja kyseinen sum-
ma on Laasion mukaan minimin 
minimi.

– Olemme lähestyneet seura-
kuntayhtymää, satamalaitosta ja 
satamassa toimivia firmoja. Joita-
kin myöntäviä vastauksia on saa-
tu, joihinkin ei ole vastattu ollen-
kaan, Laasio kertoo.

Toiminnan jatkumisesta pää-
tetään joulukuussa pidettävässä 
hallituksen kokouksessa. Jos lo-
petuspäätös tuleekin, ei toimin-
ta lopu Oritkarista yks kaks, vaan 
jonkinlainen alasajo on odotet-
tavissa. Sulkemisen tarkempaa 
ajankohtaa Laasio ei lähde tässä 
vaiheessa arvioimaan.

Juustohöylä 
ei enää auta
Oulun merimi eskirkossa on 
palkkatyössä yksi henkilö, johta-
va satamakuraattori Antti Härö. 

Härö sanoo, että missään 
avustusten varassa toimivassa 
rekisteröidyssä yhdistyksessä ei 
koskaan tiedetä varmasti, miten 
jatkossa mennään.

Ku va t :  Pä i v i  Mä k in e n

Kulkevan ihmisen kirkko
Merimieskirkot ovat auki kaikille merenkulkijoille kansallisuuteen, ro-

tuun, kieleen, kulttuuriseen taustaan tai uskontokuntaan katsomat-

ta. Kirkolla voi esimerkiksi lukea lehtiä, käyttää Internetiä tai puhe-

linta, saada kuljetuksen kaupunkiin tai keskustella luottamuksellises-

ti työntekijän kanssa.

Kotimaassa Suomen merimieskirkolla on seitsemän, ulkomailla kahdek-

san toimipaikkaa. Ulkomaiden toimipaikat palvelevat myös matkailijoi-

ta ja ulkosuomalaisia.

Toimintaa rahoittavat pääasiassa Kirkkohallitus, Opetusministeriö, Ra-

ha-automaattiyhdistys ja seurakunnat.

– Suomen toimipisteistä meil-
lä on vähiten kävijöitä, mutta se 
ei ratkaise tarvitaanko paikkaa 
vai ei. Oulun satamassa merimie-
hellä ei ole juuri ole muuta mah-
dollisuutta kuin lähteä kaupun-
gille tai tulla tänne.

Oulun merimieskirkolla on 
vuosittain 1000–1500 kävijää.

– Kävijämäärä tai raha ei mää-
rittele tarvetta, mutta kun narun 
pää on kädessä, on tehtävä valin-
toja, sanoo Laasio. 

Oleellinen 
sataman palvelu
Oulun satamassa toimiva sata-
maoperaattori Herman Anders-
son Oy näkisi mielellään meri-
mieskirkon jatkavan toimintaan-
sa. Merimieskirkon avustuspyyn-
töön on toimitusjohtaja Jari Ran-
tamaulan mukaan suhtauduttu 
myönteisesti.

Oulun sataman satamajohta-
ja Kari Himanen kuulee lakkau-
tusuhasta ensimmäistä kertaa toi-
mittajalta.

– Merimieskirkko on yksi sata-
massa saatavista palveluista, oleel-

linen ja tärkeä. Olisi suorastaan 
surullista, jos se lakkautettaisiin, 
hän sanoo. Normaalia vuosiavus-
tusta suurempaa apua asiaan sa-
tamalaitokselta ei kuitenkaan ole 
odotettavissa.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajan, Karjasillan kirkko-
herran Juhani Lavangon mukaan 
Oulun seurakuntayhtymälle on 
tulossa Merimieskirkolta lisätuki-
anomus. Toimipaikan tulevaisuu-
desta on keskusteltu Merimies-
kirkon edustajien kanssa, mutta 
mitään päätöstä ei ole olemassa. 

– Jos toimintaa tuetaan, on sille 
oltava todellista tarvetta. Sataman 
toiminnan kehittyminen ja tule-
vaisuus ovat vielä kysymysmerk-
kejä. Toisaalta Merimieskirkon 
toiminnalla on merkitystä Oulun 
merellisyydelle. Voi kysyä, mi-
tä muuta häviää, jos sen toiminta 
täällä lakkaa, sanoo Lavanko.

Päivi MäKiNeN

Merimieskirkon arkea valote-
taan s. 7.

Oulussa merimieskirkon toimipisteen olemassaolosta ei juuri sataman ulkopuolella tiedetä. Umpioululainen Antti Härökin sai kuulla 
asiasta vasta työskennellessään Antwerpenin merimieskirkolla vuosivapaaehtoisena. Laivakäynnille menossa myös työharjoittelija Mirjami 
Ruotsalainen.
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Työelämä ja 
harrastukset riipivät 
usein perheitä 
hajalleen.

Maata  kiertelemässä

Lapsityönohjaaja 
puhuu yhdessäolon puolesta
Saija Kivelä on toiminut Kem-
peleen seurakunnan lapsityön-
ohjaajana elokuun alusta lähtien. 
Kivelä on koulutukseltaan lasten-
tarhanopettaja, ja on suorittanut 
myös lapsityönohjaajan erikois-
tumisopinnot. 

– Olen viettänyt nuoruuteni 
Kempeleessä. Etelä-Suomen kier-
roksella huomasin, että kaipaan 
tänne. Siirryin Jalasjärven seura-
kunnasta töihin Kiimingin seu-
rakuntaan, ja perheemme muutti 
jo siinä vaiheessa Kempeleeseen. 
Nyt, kun täällä oli paikka au-
ki, en voinut olla hakematta. On 
upeaa kulkea työmatkat pyöräl-
lä, partiolaistaustan omaava Ki-
velä hehkuttaa.

Monipuolista lapsityötä
Lapsityönohjaaja toimii päivä- ja 
perhekerhoja pitävien lastenoh-
jaajien esimiehenä. Saija Kivelä 
nauttii työn monipuolisuudesta.

– Välillä teen toimistossa pa-
peritöitä, välillä olen retkellä per-
heiden kanssa tai sijaisena päivä-
kerhossa.

Varsinaisia vastuualoja ovat 
päiväkerho, perhekerho ja pyhä-
koulu. Päivä-
kerhoja toimii 
viidessä ker-
hopisteessä yh-
teensä 20 ryh-
mää. Lapsirik-
kaassa Kem-
peleessä päivä-
kerhoryhmät ovat täynnä. Tule-
vaisuudessa seurakunnan lapsi-
työssä täytyy varautua siihen, et-
tä suurin osa lapsista on ryhmä-
muotoisessa päivähoidossa, jol-
loin he eivät enää tule seurakun-

nan päiväkerhoihin. Tämä vai-
kuttaa lapsityön tulevaisuuden 
suuntauksiin.

– Perhekerhon toimintaan on 
satsattu: seitsemän ryhmää ko-
koontuu viikoittain. Kerhot ovat 

todella tarpeel-
lisia. Ne ovat 
maksuttomia ja 
avoimia – ker-
hossa voi käydä 
silloin, kun sil-
tä tuntuu. Kävi-
jät ovat pienten 

lasten vanhempia, isovanhempia 
ja perhepäivähoitajia lasten kans-
sa, Kivelä kertoo.

Vapaaehtoiset pitävät pyhä-
kouluja. Lapset kootaan pyhä-
kouluun sunnuntaisin saarnan 

ajaksi. Kivelä uskoo tämän ma-
daltavan lapsiperheiden kynnys-
tä lähteä kirkkoon.

uskontokasvatusta vasulla
Lapsityössä pitää pysyä mukana 
ajan haasteissa. Kun valtaosa lap-
sista on päivähoidossa, uskonto-
kasvatusta hoidetaan myös siellä. 
Kempeleen päivähoidossa toteu-
tetaan Vasua eli päivähoidon te-
kemää varhaiskasvatussuunnitel-
maa. Siinä on eri moduuleja, jois-
ta uskontokasvatus on yksi. 

– Päiväkotien henkilökunta 
tekee uskontokasvatuksen itse, 
minun tehtäväni on tukea hen-
kilökuntaa. Tulen myös itse kier-
tämään päivähoidon yksiköis-
sä. Kokemukset yhteistyöstä ovat 

hyviä: ihmiset ovat positiivisella 
mielellä mukana ja yhteistyöku-
vio vaikuttaa hyvältä.

Lapsityönohjaaja kuuluu per-
hetyön tiimiin, jossa moniamma-
tillinen ryhmä miettii ja koordi-
noi juttuja yhdessä.

– Koen tärkeäksi järjestää ti-
lanteita, joissa perheet saavat ol-
la yhdessä. Yhdessäolon lisäksi 
on tärkeää järjestää retkiä, leire-
jä ja tapahtumia, joihin on mata-
la kynnys lähteä. Kaikilla ei vält-
tämättä ole varaa tai kykyä jär-
jestää retkiä itse. Elämysten an-
taminenkin on lapsille tärkeää – 
unohtamatta ihan vain yhdessä 
olemisen merkitystä. 

Päivi MarTiKaiNeN

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Uusi 
kasvo

Kempeleen seurakunnan lapsityönohjaajan Saija Kivelän mielestä on tärkeää järjestää perheille yhteisiä elämyksiä.

Haukiputaan 
Kirkon 
Kamarikuoro 
konsertoi Iissä
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro pitää sävelhartauden Iin 
kirkossa ensi sunnuntaina 12. 
lokakuuta kello 19. 

Konsertissa kuoro laulaa 
muun muassa Bachin kuoroko-
raaleja ja suomalaisia hengelli-
siä lauluja. Yksinlaulua esittä-
vät Pekka Manninen ja Sau-
li Saarela. Kuoroa johtaa kant-
tori Hannu Niemelä ja urkuri-
na on Haukiputaan vs. kanttori 
Katri Niskakangas. Iltahartau-
den pitää Iin kappalainen Pek-
ka Soronen. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy 
ja ohjelman hinta on 5 euroa.

Lumigospel 
täyttää 
Lumijoen 
liikuntahallin
Lumijoen liikuntahallissa jär-
jestetään lauantaina 11. loka-
kuuta kello 18 järjestyksessään 
kolmas Lumigospel. 

Tapahtuman järjestävät La-
keuden Sanan Voima ry ja Lu-
mijoen seurakunta.

Noin kolme tuntia kestä-
vän musiikkipainotteisen ti-
laisuuden esiintyjinä ovat käl-
viäläinen August sekä Ikienke-
li-yhtye Kalajoelta. Illan aikana 
kuullaan myös haukiputaalai-
sen Anna Holman kappaleita. 

Tapahtuman pääsymaksu 
on 3 euroa. Rippikoululaiset il-
maiseksi. 

Lisätietoja esiintyjistä ja oh-
jelmasta: www.lumigospel.net.

Joulun lapsi 
-keräys jälleen 
käynnissä
Romanian ja Moldovan lapsia 
avustava Joulun lapsi -keräys 
on alkanut koko maassa. Kerä-
ykseen voi osallistua valmista-
malla lahjapaketit 2–14-vuoti-
alle tytölle tai pojalle.

Paketteihin voi pakata hy-
gieniatuotteita, vaatteita, kark-
kia ja leluja. 

Oulussa tyhjiä laatikoita ae-
taan ja valmiita vastaanotetaan 
Ynnin talolla Raatinsaaressa 
osoitteessa Raatintie 7. 

Taiteltavat laatikot ovat 
noudettavissa ensimmäisel-
tä porrastasolta arkisin kello 
12–18. Poikkeuksena on kou-
lulaisten syyslomaviikko (viik-
ko 43), jolloin ovet ovat kiinni. 
Valmiita lahjapaketteja otetaan 
vastaan 3.–7. marraskuuta kel-
lo 14–18 sisällä toimistossa.  

Lisätietoja: www.patmos.fi/
operaatiojoulunlapsi2008. 

Joukko uskonnollisia johtajia va-
roittaa, että maailmanlaajuinen 
finanssikriisi vaarantaa kehityk-
sen, jolla köyhyyttä ja nälänhä-
tää on pyritty vähentämään. He 
muistuttivat, että päättäjät eivät 
saa unohtaa köyhiä väitellessään 
finanssikriisin ratkaisuista.

Lorraine Dickerson, Afrikan 
metodistisen episkopaalikir-
kon nälänhädän vastaisen kam-
panjan vetäjä, sanoi, että nyt on 
haastava hetki nostaa esille epä-
tasa-arvoa.

– Se on kuitenkin moraalinen 
velvollisuutemme. 

Dickerson on yksi 75 uskon-
nollisesta johtajasta, jotka osal-

listuivat toissa viikolla uskonto-
jenväliseen keskustelutilaisuu-
teen nälänhädästä. Seminaari 
järjestettiin samaan aikaan kuin 
YK kokoontui arvioimaan vuon-
na 2000 asetettuja kehitysyhteis-
työn tavoitteita.

Uskonnolliset johtajat olivat 
toiveikkaita nälänhädän vähen-
tämisen suhteen, mutta ilmaisi-
vat harmistuksensa Yhdysvaltain 
päätökseen käyttää valtavia sum-
mia rahalaitosten pelastamiseen. 
Nämä toimet ovat heidän mieles-
tään suhteettoman suuria.

– Yhdysvaltain hallitus voi 
käyttää 700 miljardia dollaria ra-
hoitusjärjestelmään, mutta uskon-

nolliset yhteisöt ovat vuosikymme-
niä taistelleet nälkää ja köyhyyttä 
vastaan penneillä, sanoi Bread for 
the World -järjestön johtaja, pasto-
ri David Beckmann.

– Maailman pankin tilastot 
osoittavat, että köyhien määrä on 
vuosina 1981–2005 vähentynyt 
1,9 miljardista 1,4 miljardiin. Se 
osoittaa, että YK:n tavoite puolit-
taa köyhyys vuoteen 2015 men-
nessä on mahdollista toteuttaa.

Beckmann kuitenkin lisäsi, et-
tä tätä onnistumista himmentää 
erityisesti ruoan ja öljyn hinto-
jen nousu.

Uskontokuntien johtajat to-
tesivat, että heidän täytyy pai-

nostaa hallituksia sekä muistut-
taa uskonnollisen vakaumuk-
sen omaavia äänestäjiä siitä, et-
tä heillä on moraalinen velvolli-
suus taistella köyhyyttä vastaan 
talouden heikkenemisestä huo-
limatta.

– Uskonnollisilla johtajilla ei 
ole paljon poliittista valtaa, mut-
ta meillä on mahdollisuus vaikut-
taa moraaliin, sanoi sisar J. Lora 
Dambroski, Leadership Confe-
rence of Women Religious -jär-
jestön johtaja.

ChriS herliNger/rNS

Köyhiä ei saa unohtaa pankkikriisissä
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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

• 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

rauhan Tervehdys 
-lehden 

JaKelu-
häiriöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 tai 

www.posti.fi/palaute
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

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-

demokratiaTestaamme painolaatua

  ilmoitusmarkkinointi

Hyvä kuntavaaliehdokas
Ilmoitustilaa vaalimainontaan
luotettavasta mediasta!

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

Kysy lisää:
Minna Zilliacus 020 754 2361

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. 

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.

Karjasillan kirkolla alkavat ensi 
sunnuntaina puurosunnuntait. 

Puurosunnuntaissa on kyse 
seurakunnan tarjoamasta aamu-
puurosta, jonka voi nauttia ennen 
kello 10 alkavaa jumalanpalvelus-
ta. Puuron lisäksi on tarjolla lei-
pää, kahvia ja teetä. Puuro on val-
mista kello 8.30. Myöhemminkin 
voi tulla paikalle, puuroa tarjo-
taan vielä tunnin kuluttuakin.

Aamupuuroa tarjotaan, kos-
ka halutaan helpottaa ihmisten 
– etenkin lapsiperheiden – pyhä-
aamua ja aamujumalanpalveluk-
seen ehtimistä. Karjasillan alue-
neuvoston puheenjohtaja Riitta 
Hirvonen korostaa kuitenkin, et-
tä kyse ei ole pelkästään ruuasta. 
Vähintään yhtä tärkeää on tuoda 
ihmisiä yhteen.

– Minua riipaisi syvältä kun 
eräs nainen sanoi kerran, että hän 

Karjasillalla tarjotaan 
puuroa kansalle

on käynyt 20 vuotta Karjasillan 
kirkossa eikä kukaan ole koskaan 
puhunut hänen kanssaan. Ei niin 
saa olla, huomatuksi tuleminen 
on tärkeää ja siksi tarvitaan puu-
rosunnuntaita, hän pohtii. 

Alueneuvoston visioissa puu-
rosunnuntai on rauhallinen ja vii-
pyilevä tilanne, jonne ihmiset saa-
puvat viettämään aikaa yhdessä ja 
syömään hyvää puuroa, huomaa-
maan toisensa ja tulemaan huo-
matuiksi. 

Puuro on perusasia
Seurakunnan tarjoama aamupa-
la haluttiin rakentaa perinteinen 
suomalaisen ruuan, puuron ym-
pärille.

– On hyvä palata yksinkertais-
ten asioiden äärelle – ja puuro jos 
mikä on yksinkertainen asia, poh-
diskelee puurohulluksi tunnus-

tautuva Riitta Hirvonen.
Seurakunta hankkii ainekset 

ja vapaaehtoiset keittävät puuron. 
Ensimmäisestä puurosunnuntais-
ta vastaa Suomalaisen Naisliiton 
Oulun osasto. Toisella kertaa vas-
tuu on lippukunta Kelopojilla.

– Keliaakikkoja varten kei-

tämme erikseen gluteenittoman 
puuron. 

Puurosunnuntaita kokeillaan 
lokakuun ajan. Jos yhteinen aa-
miainen kiinnostaa ihmisiä, nii-
tä voidaan jatkaa.

SaTu laPiNlaMPi

Ensimmäinen puurosunnuntai 
Karjasillan kirkossa 12.10. kello 
8.30 alkaen. Puurosunnuntai on 
maksuton. Erityisruokavalioista voi 
kertoa Karjasillan kirkkoherranvi-
rastoon, p. (08) 5313 200.

Ku va to im i s to  Ro d e o O y



7   Nro 33     9.10.2008

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

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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 

Koti kaukana kotoa

Eksotiikasta ei Oulun merimies-
kirkon ainoan työntekijän, johta-
van satamakuraattorin Antti Hä-
rön työssä ole aivan suoranaisesti 
kysymys. Toimenkuvaan kuuluu 
kaikki mahdollinen talousasiois-
ta vessapaperin hankkimiseen. 
Hän käy laivoilla, käyttää meri-
miehiä kaupungilla asioilla, pal-
velee asiakkaita, keskustelee nii-
tä näitä tai syvällisemmin, seilaa 
laivakuraattorina suomalaisilla 
laivoilla. Muun muassa. Apuna 
on kaksi pitkäaikaista vapaaeh-
toistyöntekijää.

Kävijät ovat lähes 99-prosent-
tisesti ulkomaalaisia merimie-
hiä. Tavallisesti halutaan ottaa 
yhteyttä kotiin Internetin tai pu-
helimen kautta.

Jokunen rekkamies voi pyö-
rähtää sisällä ohimennen, mut-
ta sataman väki ei kirkolla kovin 
aktiivisesti vieraile. Oulun pis-
teessä kun ei Härön mukaan pe-
riaatteessa ole tarjolla kuin jut-
tuseuraa. Esimerkiksi varsinais-
ta kahvilatoimintaa siellä ei ole 
toisin kuin muutamassa muus-

Pä i v i  Mä k in e n

Pä i v i  Mä k in e n
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Oulun merimieskirkon 
seinällä Oritkarissa 
on maailmankartta. 
Valtameriin verrattuna 
Itämeri ja Pohjanlahti 
näyttävät hassulta 
pieneltä lammikolta. 
Sitä lammikkoa pitkin 
ovat tulleet Arubalta, 
Temucalta ja Tuvalulta 
kotoisin olevat kävijät.

Luettavaksi tarkoitettuja Raamattuja löytyy 20 kielellä, kävijöille jaettavia vähän 
suppeammin. 

Antonio C. Pablico päätti pistää kitaran vähän parempaan vireeseen. Myös Jonam 
D. Fontabla ja Dennis J. Bustamante tulivat M/S Eemshornilta viettämään iltaa 
merimieskirkolle.

sa kotimaan toimipaikassa. To-
ki halukkaille kahvit tai teet kei-
tetään.

Vilkastunut satamaliikenne ei 
merimieskirkolla juuri näy. Osa 
aluksista on korvattu suurem-
milla ja useammin käyvillä, mut-
ta laivojen satamassa oloajat ovat 
lyhentyneet.

– Oulussa satama toimii osin 
kolmessa vuorossa, ja aina sata-
massa käyviä laivoja ei edes näe. 
Iltakymmeneltä tulevat ja aa-
mulla lähtevät alukset eivät koh-
taa työaikoja, Härö sanoo. Töihin 
hän tulee usein iltapäivällä, vie-
railee laivoilla, jos niitä satamas-
sa on, avaa kirkon ovet kuudelta 
ja sulkee iltakymmeneltä. 

liivit päälle ja
laivalle
Härö ja kirkolle edellispäivänä 
Diakonia-ammattikorkeakoulus-
ta työharjoitteluun tullut Mirja-
mi Ruotsalainen vetäisevät ilta-
päivällä keltaiset merimieskir-
kon huomioliivit päälle ja lähte-
vät laivakäynneille. Yleensä vie-
rasta odotetaan ja visiitti voi kes-

tää pari tuntia, mutta se voi päät-
tyäkin heti laskusillan päässä.

Jutustelun alkuun pääseminen 
ei aina ole helppoa. Suurimmak-
si osaksi kyse on kielimuurista. 
Syvemmät keskustelut eivät aina 
kielivaikeuksien takia onnistu, 
vaikka niitä näitä pystyttäisiin-
kin puhumaan. Joskus juttuseu-
raa ei vain haluta. Helvettiinkin 
Häröä on kerran toivotettu pai-
numaan.

Portaita riittää ja riittää, kun 
noustaan konttialus Transjorun-
din komentosillalle. 

Aluksen toisella perämiehel-
lä, filippiiniläisellä Reynon Tam-
banillolla on reittilaskelmien te-
ko meneillään. Eräs aluksen tie-
tokoneista on mennyt rikki, joten 
työ täytyy tehdä käsin. Tekniikka 
herättää keskustelua: tietokoneet 
ovat käteviä, mutta ne eivät lopul-
ta tee työtä puolestasi.

Töiden päätyttyä lähtee Tam-
banillo yleensä merimieskirkolle.

– Pidän paikasta, hän sanoo. 
Illalla mies saapuukin Internetiä 
käyttämään. 

Aluksen ukrainalainen kone-
mestari Igor Bryksin tieduste-
lee kirkon aukioloaikoja esitel-
tyään vieraille konehuoneen.

– Olemme pieni miehistö ja 
vietämme paljon aikaa yhdessä. 
On mukava, jos joku tulee käy-
mään, sanoo Bryksin. Kirkon li-
säksi suosittu vierailukohde on 
Limingantullin Prisma. Oulun 
keskustassakin aikaa voi kulut-
taa, jos vain töiltä ehtii. Trans-
jorund on satamassa useita päi-
viä, joten laivasta on yleensä ai-
kaa lähteä.

Kirkko ja 
keskusta lähellä
Mottonsa mukaisesti merimies-
kirkko pyrkii olemaan ”koti 
kaukana kotoa”.

– Tärkeyden mittaria ei ole 
tiedossa, mutta porukka käy ja 
odottaa, että täällä ollaan pai-
kalla. Jos olen koulutuksessa tai 
seilaamassa ja ovet ovat kiinni, 
ollaan vähän nyreinä. Moni kä-
vijöistä on tottunut siihen, että 
karvanaama on paikalla ja ovi 
auki, sanoo Härö.

Häröltä on usein kysytty, mi-

ten hyvin merimiehet ja kirkko 
ylipäätään kohtaavat.

– Merimiehillä on maineen-
sa ja osalla meno on vauhdikasta 
vieläkin, mutta uskallanpa väit-
tää käyneeni hienoimmat keskus-
telut heidän kanssaan. Oletukse-
na voi yhä olla, että ammattikun-
ta ryyppää, rellestää ja pitää mor-
sianta joka satamassa. Aivan noin 
asiat eivät enää voi olla. Laivoilla 
on tarkasti jaetut tehtävät ja kuu-
den tunnin välein vaihtuva vahti. 
Siinä ei paljon ylimääräistä aikaa 
jää, Härö sanoo. 

Hän muistuttaa, että uskonto 
ja politiikka voivat olla laivoilla 
tabuja.

Onko 
pyörässäsi valot?
Konttitrukki jyrisee taas ohi ik-
kunan takana. Kellot seinäl-
lä näyttävät aikaa New Yorkis-
ta Sydneyhin. Huomataan, että 
Steenbank lähtee satamasta. 

Illan hämärtyessä yksi meri-
miehistä lähtee valottomalla pyö-
rällä keskustaan. Hän saa Häröl-
tä matkaevääksi ystävällisen va-
roituksen mahdollisista sakoista 
ja vinkin edullisesta pyörälam-
pusta. Toinenkin kävijä on läh-
dössä kaupungille, mutta ensin 
on soitettava kotiin. Puhelin-
kopista kantautuvien äänenpai-
nojen perusteella lankoja pitkin 
kulkee nyt runsaasti eriäviä mie-
lipiteitä.

Eemshornilta Härö ja Ruot-
salainen saivat iltapäivällä pakit 
heti alkuunsa, mutta sieltäkin 
tullaan illalla käymään. Kirjat 
kiinnostavat, mutta saavat jäädä 
hyllyyn, kun vaihtokirjaa ei ole 
kenelläkään matkassa. 

Antonio C. Pablico äkkää ki-
taran ja istahtaa nojatuoliin soit-
tamaan. Dennis J. Bustamante 
ja Jonam D. Fontabla parkkee-
raavat sohvalle. Televisio mek-
kaloi taustalla, mutta Pablicon 
soittama Lohikäärme Puff vie 
taustamökästä voiton.

Päivi MäKiNeN

Lue uutinen Oulun merimieskir-
kon lakkautusuhasta sivulta 4.

Ammattitaidolla
Kaikki kodin 

remontit!
0400 613 627

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

radio dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Su 12.10. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta, toimittaa Harri Fagerholm,
saarnaa Pasi Kurikka, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Su 12.10. klo 11.25 radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää puhuu uskon perustasta.

Radiotiedot

JaKelu-
häiriöT 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 15.10. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Nan-
na Helaakoski pakinoi.
To 16.10. klo 15.40 Kasvun paikalla keskustelua 
isä-lapsi -suhteesta. Tommi Hillukkalaa haas-
tattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 Mhz
Su 12.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää puhuu us-
kon perustasta.
Su 12.10. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma,
toimittaa Markus Päivärinta Kalajoelta.
13.10. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa keskustel-
laan unelmista. Vieraana on raahelainen leh-
tori Maria-Liisa Alamäki. Ohjelman toimittaa 
Risto Parttimaa Raahesta.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Uskontäyteistä julistusta, ylistystä, esirukousta
Tervetuloa Myllytullin koululle, Kirkkok. 1, Oulu

PE 17.10. klo 18.30
HÅKAN & PIA WESTERGÅRD
www.elamansana.  p. 02 8800777

”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti””TULE ja KATSO!”

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 12.10. klo 15.00 Kirsti Vuorella, 
Aleksanterinkatu 55 B 27 (linja-autolla kulkevat: Heinätorin pysäkki), 
Karjasilta. Ti 14.10. klo 19 POHJOLA- kodilla, Muhos. Ti 14.10. klo 19 
Juho Peltoniemellä, Myllytie 6 A 14, Tuira, opiskelijat ja nuoret aikuiset. 
To 16.10. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla.

 









To 9.10. klo 19 Nuorten- ja opiske-
lijailta. Janne Koskela ”Jumalan
lapsi - aikuinen kristitty” Su 12.10.
klo 16.30 Pyhäkoulu. Klo 17 Lähe-
tysseurat, Reino Heikkilä. Koleh-
ti Viron lähetystyölle. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

Seurat su 12.10. klo 15 Salme 
Kinnunen, Olavi Kokko. Raa-
mattupiiri ti 14.10. klo 15.
1. Tim. 3. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.� 

KRISTINUSKON LUOTETTAVUUS 
– OPETUSSARJA:
Pe 10.10. klo 12-14 Oulun yliopistolla, luento-
sali L5. Pastori, Åbo Akademin tutkija Matti Kan-
kaanniemi. Pe 10.10. klo 19 ”Kenen Jumala on 
olemassa?” Matti Kankaanniemi. La 11.10. 

klo 16-19 ”Kuka Jeesus oli? Pyhä Henki – ihmeitä, show’ta vai aivokemiaa?”
Matti Kankaanniemi. Väliajalla kahvitauko. Su 12.10. klo 11 Pyhäpäivän sana 
(pyhäkoulu), Matti Kankaanniemi, Pauli Uusikylä & co. Ke 15.10. klo 19 Sana ja 
rukous, Profetoiminen, (ehtoollinen), Ritva Himanka, Ahti Kurki. To 16.10. klo 12 
Päiväpiiri. TERVETULOA!

11.10. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Similä. Ke 15.10. klo 18 Alfa-ilta,
”Miten Jumala johdattaa meitä”.
19.10. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Tervetuloa! Katso ilmoituksemme
www.kempele.svk.fi 

Sunnuntai 12.10. Jumalanpalvelus klo 11.00 vieraina majurit Paulo ja Anne-
li Franke + pyhäkoulu. Maanantaina 13.10. Sisaret tervetuloa Kotiliittoon 
klo 13.00 ja veljet Veljesliittoon klo 18.00. Tiistaina 14.10. Yhteiskristilli-
nen rukous- ja ylistysilta, tule rukoilemaan kanssamme. Keskiviikkona 
kaikki laulamaan kansainväliseen Gospel kuoroon 15.10. klo 18.00 harj.

Welcome to the GOSPEL CHAIR rehearsal in English. Friday, 10.10. at 6 
p.m. INTERNATIONAL YOUTH FAMILY EVENING - the Salvation Army 
and the International Christian Fellowship of Oulu.

To 9.10. klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, evan-
kelista Petri Nuotio. Pe 10.10. klo 18.30 Varkki-ilta.
Su 12.10. klo 11 Perhekirkko, lounas, Sini Nieme-

lä, lähetyslentäjä Juuso Koponen. Ti 14.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: 
Miten kertoisimme toisille. Ke 15.10. klo 18 Nuortenilta. To 16.10. klo 19 Lähde-ilta, 
Risto Wotschke, Martien Stolwerk Hollanista, God`s Bell, aihe: Virta erämaahan. 
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 12.10. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 15.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA 

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Opiskelija-/Nuoret aikuiset-ilta
Koulukatu 41

 To 16.10. klo 19 Liisa ja Ben 
Kingma: Lähetys.
Tervetuloa! OsUH ja Kristil-
linen Opintokeskus

Opiskelijamenot

Seurakunnat

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 12.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen ja
 rukouksen ilta 
Ti 19.00 Evankeliumin ilta 
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Lasten ja nuorten palveleva puhe-
lin ti 18.00-20.00 nro:ssa 044 209 
8933.
Su 12.10. vier. Matti ja Leena 
 Väyrynen

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Palveluja tarjotaan

Ompelimo Päivi Myllyoja 
Heikinkatu 17 B Oulu

P. 050 5607316
www.paivimyllyoja.com

Tapahtumat

 

Avoinna: ti - su 10 - 17, perjantaisin vapaa pääsy
Tiedustelut: 558 47150         www.ouka.fi/ppm                   

 Yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa:

Ainolan puisto
Pohjois-Pohjanmaan museo 

Kurpitsakirnuista sananlaskuihin - 
Ambomaan aarteita Emil Liljebladin kokoelmista
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Joonan merkki
”Yksin uskosta, yksin armosta, Kristuksen ansion tähden” on uskonpuhdistuksen joh-
tava pelastuksen periaate. Se on Raamatun opetusten tiivistelmä, selkeä ja yksinkertai-
nen. Kuitenkin tämän periaatteen  omaksuminen on osoittautunut vaikeaksi.

Profeetta Joona pakeni Jumalan antamaa tehtävää saarnata parannusta Ninivessä. 
Niskoitteleva Joona ajautui matkalla merihätään ja oli hukkumaisillaan, kun suuri kala 
nielaisi hänet. Kala oksensi hänet kolmen päivän ja yön jälkeen kuivalle maalle. Koet-
telemusten jälkeen Joona taipui Jumalan tahtoon. Kansa kuninkaasta alkaen katui syn-
tejään, teki parannuksen ja kääntyi pois pahoilta teiltään.

Profeetta Joona oli merkki ”pahalle ja uskottomalle sukupolvelle” monella tapaa.
Kuoleman kidasta pelastunut Joona on merkki pelastuksesta, jonka Jumala lahjoit-

taa uskovilleen – pelkästään armosta. Joona ei totisesti ollut millään teoillaan pelas-
tusta. Päinvastoin hän niskuroi viimeiseen asti ennen kuin suostui Jumalan tahtoon. 
Usko sai kuitenkin lopulta hänessä voiton. 

Kun Joona saarnasi parannusta Ninivessä, hän oli Jumalan merkki, joka kuului 
ja näkyi. Hän oli merkki taivaasta julistaessaan: ”Enää neljäkymmentä päivää, sitten 
Ninive hävitetään” (Joona 3:4). Armo kävi tuomion edellä. Neljäkymmentä päivää oli 
armon aikaa, aikaa tehdä parannus, aikaa käydä Jumalan tuomiolle tässä ajassa, aika 
ottaa vastaan Jumalan armahdus ja syntien anteeksiantamus.

Heprealaiskirjeen mukaan ”usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä” (11:1). Usko 
näkee. Epäusko ei näe, sillä se on sokea. Epäusko näkee vain sen mikä on inhimillistä. 
Usko näkee sen, mikä on Jumalasta.

Usko uskoo täydellisen merkin perusteella, joka on Herra Jeesus Kristus itse. Usko 
uskoo Kristuksen ylösnousemukseen kolmantena päivänä ja kaikkien uskossa Kristuk-
seen poisnukkuneitten ylösnousemukseen viimeisenä päivänä. 

KeiJO NiSSilä
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Oulun hiippakuntadekaani emeritus

Uskonpuhdistuksen muistopäivän aiheena on Uskon perustus. Päivä sijoittuu 
kirkkovuodessa 22. sunnuntaihin helluntaista. Raamatunteksteinä on uskon-
vanhurskautta korostavia kohtia. Evankeliumikirjassa sanotaan tästä pyhäpäi-

västä: ”Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä 
ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin, Raamattuun 
ja sen julistamaan uskonvanhurskauteen.”

Kirkon uudistumistarpeesta onkin keskusteltu viime aikoina tihentyvästi. Uskom-
me ylin ohje, Raamattu, voi tänäkin aikana ohjata kristikansaa suunnan löytämisessä. 
Tärkeää ei ole kaikki uusi ja radikaali, vaan kirkon perustehtävässä pysyminen. Jumalan 
sana tulee todeksi ja eläväksi myös tämän ajan ihmiselle hänen omalla tasollaan.

Jeesus vastaa päivän tekstissä saddukeuksilla ja fariseuksille, jotka pyytävät häneltä 
merkkiä taivaasta. Jeesushan oli antanut jo montakin merkkiä. Jeesus kehuu kuulijoi-
densa ennustajan kykyjä, kun kyseessä on tulevien säiden ennakoiminen taivaalla ole-
vien merkkien perusteella. Ajan merkkien lukemisesta hän kuitenkin sanoo moittivas-
ti: ”Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton 
sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.” 
Tämän jälkeen Jeesus poistuu paikalta antamatta mitään erityistä merkkiä. Markuksen 
vastaavassa tekstissä (8:10) Jeesus nousee veneeseen ja menee Dalmanutan seudulle. Sen 
nimistä paikkaa ei kuitenkaan tunneta ja on arveltu, että kyseessä olisi Magdala-nimen 
virheellinen kirjoitusasu.

Eri aikoina uskonpuhdistus on edennyt omaa reittiänsä. Välillä tavallisten kristitty-
jen on täytynyt puuttua kirkon opin puhtauteen (vrt. Lutherin aika). Yksittäiset kapi-
noitsijat ja kiihkoilijat ovat kuitenkin vain harvoin saaneet pysyvää muutosta aikaiseksi 
– yleensä kirkon uudistuksia on noussut ajamaan laajempi rintama. Raamatun mukaan 
Jumala itse ohjaa pelastushistoriaa ja valtakuntansa toimintaa Henkensä kautta.

PeKKa TuOMiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 46: 2–8
Ensimmäinen lukukappale 
Jer. 15: 19–21
Toinen lukukappale Room. 5: 1–11
Evankeliumi Matt. 16: 1–4

Jumala.

Sanasi lupaa,

että Herraa avukseen huutava pelastuu.

Tätä lupausta kohti me käännymme

ja tahdomme pitää siitä kiinni.

Armahda palvelijoitasi

Poikasi kalliin veren

ja ristinkuoleman tähden.

w w w.sxc . hu /  Co ns t an t i n  J u r cu t
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Viisikymmentä vuotta tuntuu 
pitkältä ajalta. Suunnilleen niin 
monta vuotta vie, että minä tu-
len siihen ikään, kun on opetel-

tava ottamaan apua muilta vastaan. Van-
huspalvelut puhuttavat mediaa ja poliitik-
koja. Kotona pärjäämiseen kehitetään eri-
laisia apuvälineitä. Kaikille vanhuksille ei 
ole tilaa palvelulaitoksissa. Apuvälineet 
kotioloissa selviytymiseen ovat varsin ke-
hittyneitä ja niitä on runsaasti saatavilla. 
Millainen on tilanne vuonna 2058?

Kotona 
täydellinen äly-ympäristö
Oulun yliopistolla väitöskirjaa tekevä dip-
lomi-insinööri Eero Väyrynen tutkii tie-
tokoneen ja ihmisen kommunikaatiota 
ja sitä, kuinka tietokone voisi ymmärtää 
ihmisen puheesta esimerkiksi tunnetilat. 
Tästä voi olla apua tulevaisuuden lääke-
tieteessä ja vanhustenhoidossa.

– Yksinäisen vanhuksen kotona voi-
si tulevaisuudessa olla puheen välityksel-
lä toimivia laitteita ja kytkimiä. Ne olisi-
vat sosiaalisempia ja vähemmän ”kylmiä” 
kuin nykyiset laitteet vastaamalla käyttä-
jälleen. Esimerkiksi vedenkeitin voisi ker-
toa, että vesi kiehuu minuutin kuluttua. 
Puheohjautuva hälytysjärjestelmä myös 
tunnistaisi epänormaalit äänet, kuten esi-
merkiksi avunhuudot, ja lähettäisi niistä 
tiedon eteenpäin, Väyrynen sanoo.

Tällä menetelmällä voitaisiin myös tark-
kailla dementoituneita henkilöitä, jotka ei-
vät välttämättä osaa vastata oikein lääkä-
rin esittämiin kysymyksiin terveydenti-
lastaan. Lääkärin tai avustavan henkilö-
kunnan olisi mahdollista tarkistaa älyjär-
jestelmän puhetallenteista, kuinka potilas 
on kotonaan toiminut. Esimerkiksi unet-
tomuus voitaisiin havaita tällä keinolla.

Toinen keino löytyy lattiatasosta. Äly-
lattia on jo olemassa, mutta viidenkym-
menen vuoden päästä se on todennäköi-
sesti jo huomattavasti edistyneempi. Äly-
lattia tunnistaa astujan ja tekee hälytyk-
sen, jos astuja yhtäkkiä kaatuukin eikä 
pääse takaisin ylös. Lattia voi myös ohjata 
valaistusta. Kun lattia tunnistaa käyttäjän, 
se sytyttää huoneeseen valon eikä tarvitse 
hapuilla pimeydessä katkaisijaa etsien.

– Älykäs tuoli voisi sisältää antureita, 
jotka mittaavat ruumiinlämpöä, veren-
painetta ja pulssia. Television edessä ole-
va tuoli käynnistää television välittömästi, 
kun käyttäjä istahtaa siihen. Kaukosäädin 
ei enää koskaan ole hukassa, kun kanavat 
vaihtuvat puhuen, Väyrynen ideoi tekno-
logian mahdollisuuksia.

Viidenkymmenen vuoden päästä vaat-
teemmekin ovat suunniteltu havainnoi-
maan kuntoamme ja niiden sisältämät 
mittalaitteet seuraavat elintoimintojamme 

Kun 
minä olen vanha...

Tervaskantoja ja 
eläkekommuuneja
Kärenlammen mukaan tulevaisuuden van-
hukset jakautuvat kahteen ryhmään kun-
non perusteella: tervaskantoihin ja niihin, 
joita vaivaavat muistisairaudet. Muistisai-
raudet tulevat yleistymään juuri pitkitty-
vän eliniän vuoksi. Tämän vuoksi onkin 
tärkeää kehittää teknisiä apuvälineitä juu-
ri heidän tarpeisiinsa.

Kyselytutkimus 13:lle hoitotyön am-
mattilaiselle paljasti, että tulevaisuuden 
toiveissa olisi kotona selviäminen niin 
pitkään kuin mahdollista, muutto seni-
oritaloon tai kenties Välimeren rannoille 
lämpimään. Vaikka kyselyyn vastanneil-
la vanhuus ei olekaan vielä oven takana, 
heidän mielestään varautuminen on syytä 
aloittaa jo ajoissa. Tutkimus on osa Toini 
Kärenlammen tulevaisuustutkimusta.

– Kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeel-
le, heille ei riitä paikkoja laitoksissa. Kote-
ja voidaan muuttaa vanhusystävällisem-
miksi jo ajoissa, ja kun koti ei enää ole hy-
vä paikka, erilaiset yhteisöasumismuodot 
voivat tulla kysymykseen.

Tulevaisuus tuo siis tullessaan eläke-
läiskommuunit, joissa pitkän päivätyön 
tehneet suuret ikäluokat toimivat edel-
leen aktiivisina kansalaisina. Tähän ei ole 
enää pitkä matka: uutisten mukaan vuon-
na 2010 räjähtää eläkepommi, ja vuonna 
2020 eläkeläisiä on enemmän kuin kos-
kaan ennen.

Kommuuniajatus on kiinnostava. Kun 
minä olen vanha, asia on varmaankin vie-
ty jo todella pitkälle ja siinä missä pari-
kymmentä vuotta sitten rakennettiin solu-
asuntoja kasvaville opiskelijamassoille, ra-
kennetaan 2050-luvulla eläkesoluja.

Kuinka 
elämä loppuu?
Eutanasia on kiistelty aihe. Suomessa 
sen sallimisesta, ainakaan sillä nimellä, 
ei ole juurikaan käyty aktiivista, avoin-
ta keskustelua. Kristitty maailma näkee 
viidennen käskyn estävänä tekijänä mui-
den mahdollisten moraalisten ongelmi-
en lisäksi, mutta silti eutanasia on jo nyt 
käytössä Hollannissa, Sveitsissä ja Bel-
giassa. Suomessa kyseessä on rikos, josta 
voi seurata jopa kahdeksan vuotta van-
keutta. 

Avustaminen itsemurhassa sen sijaan ei 
ole rikos. Kyse on siis hyvin harmaasta alu-
eesta: mihin rajan voi vetää?

– Omaiselle on raskasta nähdä rakkaan 
ihmisen kärsivän, mutta raskas olisi myös 
päätös lopettaa lähimmäisen elämä. Oma 
äitini pyysi pitkään vuodeosastolla olles-
saan, että pääsisi jo kirkkomaalle, Toini 
Kärenlampi kertoo.

Oulu on vanhuusasioiden kehittämises-

mikäli makuuhaavoja on vaarassa syntyä, 
Väyrynen kertoo.

Myös lääkkeiden annostelu automati-
soituu. Hoitajien tehtäväksi jää vain täyt-
tää annostelijat lääkemääräyksen saatuaan 
ja syöttää reseptin tiedot koneeseen. Kone 
huolehtii annostelusta täsmälleen oikeal-
la sekunnilla.

Sukupolveni on tottunut siihen, että 
saamme seuraa, tuotteita ja palveluita nii-
tä halutessamme. Miksi olisimme senio-
ri-iässä vaatimattomampia? Lääketieteen 
innovaatioiden lisäksi haluamme tietysti 
myös viihdepalveluja.

– Älysängyssä on sitten tietysti myös 
henkilökohtaiset näytöt, joita voidaan oh-
jata koskettamalla tai puheen avulla. Jo-
kainen voi soittaa videopuheluita tai pääs-

tä Internetiin niin halutes-
saan, tai saa esille vaik-

kapa shakkipelin. Ei-
hän pelkkä makaa-
minen vailla virik-
keitä ole kenestä-
kään kivaa loput-

tomiin, Väyrynen 
sanoo.

Toimintaa ja 
viihdettä perus-
hoidon ohelle 
kaipaa vanhus-
tenhoitoon myös 

Toini Kärenlampi, 
Intiön hoivakodin 

palvelupäällikkö. Hä-
nen mukaansa esimerkik-

si Norjassa vanhuksille järjeste-
tään jo nykyisin tansseja ja muita 

juhlia. Tämä yleistynee myös Suo-
messa, kun viihdesukupolvet van-
henevat.

– Pubeja, tanssia, kirjasto, seu-
rustelua! Kyllä vanhakin ihmi-
nen kaipaa sosiaalisia kontakteja 
ja läheisyyttä. Myös iäkäs ihmi-
nen voi löytää sen erityisen tär-
keän ihmisen rinnalleen, Kären-
lampi sanoo. 

Hän puhuu ”neljännes-
tä iästä”, siitä osasta elä-

mää, jolloin omat voi-
mat eivät enää riitä 
kaiken tekemiseen, 
keho alkaa hauras-
tua ja on turvaudut-

tava muiden apuun. 
Yleensä tämä ikä alkaa 

noin 85 ikävuodesta, mutta 
tulevaisuudessa lääketeollisuu-

den kehityksen myötä kenties 
myöhemmin.

tarkasti. Mahtaakohan myös vessanpönttö 
kerätä näytteitä talteen joka aamu?

vanhuus 
palvelutalossa
Jossain vaiheessa kotona ei enää pärjää yk-
sikseen, vaikka apuna olisi kuinka hieno 
tekniikka tahansa. Palvelutalot ja muut 
vanhustenhoitoyksiköt ovat tekniikal-
taan vielä pidemmälle vietyjä kuin koti-
tarpeet.

– Älysänky on arkipäivää vuonna 2058. 
Se mittaa unen laatua, kääntyilyä, ruu-
miintoimintoja ja laskee sängystä nousut 
ja sänkyyn paluut. Tiedot siirtyvät rekis-
teriin, josta hoitava henkilökunta voi seu-
rata niitä. Sänky myös 
lähettää hoitajil-
le varoituksen, 
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Seuraava 
kanava! 
Siellä alkaa 
Tango-
markkinat.

Univaihe: REM
Kääntyilyt: 5
Ruumiinlämpö: 36,3o
Sängystä nousut: 0

Vesi kiehuu!

Seniori-
baari

sä kärkikastia niin teknologian kuin eet-
tistenkin kysymysten suhteen. Torstaina 
9. lokakuuta, esitellään etiikkatyöryhmän 
laatima oululainen malli hoitotahdosta, 
jossa henkilö voi itse vielä kyetessään päät-
tää tulevasta hoidostaan. 

Hoitotahto pitää sisällään esimerkik-
si tiedot uskonnollisista vakaumuksista 

ja arvoista, ruokavaliosta, 
tiedon mahdollisesta elvy-
tyskiellosta, toiveet lääki-
tyksen lopettamisesta tai jatka-
misesta ja suhtautumisesta liikku-
misen rajoittamiseen.

– Tulevaisuuden vanhukset ovat tottu-
neet vaatimaan tietynlaisia palveluja. Hoi-

totahdolla heille voidaan taata sellai-
sia, ja juuri siinä muodossa kuin he 

ovat tottuneet, Kärenlampi sanoo.
Hoitotahdolla voi myös kieltää esi-

merkiksi keinotekoisen ravinnon ja nes-
teytyksen, joiden puute saattaa johtaa kuo-
lemaan. Periaatteessa kyse on siis askelees-
ta kohti eutanasiaa. Vaikka hoitotahto ei 

olekaan vielä todellisuutta, sen voimaan-
tuloon ei ole enää pitkä aika, ja viiden-
kymmenen vuoden päästä erilaiset hoito-
testamentit ovat itsestäänselvyyksiä. Mi-
nun sukupolveni haluaa pitää ohjat kädes-
sään loppuun saakka!

TeKSTi: Maria-MeliNa väyryNeN (28 v.)

P
iirro

kset: R
eija H

aap
alain

en
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 12.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen, avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttoreina Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso. Tuo-
miokirkkokuoro.
Messu su 12.10. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen, kanttorina Maija Tynk-
kynen. Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 9.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Messu su 12.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Liisa Kar-
kulehto ja Marjaana Lassi, 
kanttorina Riitta Piippo, laulu 
Reeta Meriläinen. Vaskikvar-
tetti. Uusien työntekijöiden 
siunaaminen seurakunnan 
tehtävään, Juhani Lavanko. 
Aamupuuro klo 8.30 alkaen. 
Kirkkokahvit. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 12.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Katja 
Ylitalo, kanttorina Henriikka 
Rantala. 
Messu su 12.10. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, kantto-
rina Henriikka Rantala.
Messu su 12.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Samuli Kokko. 
Messu su 12.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 

Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Viikkomessu to 16.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Ilkka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 12.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, saarnaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Lähetyspyhä, kirkkokahvit. 
Radiointi Radio Dei. 
Messu su 12.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 12.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna Viljo 
Juntunen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä. Seurapu-
he Olavi Koivukangas.
Iltamessu su 12.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Taru 
Ängeslevä. 
Service in English su 12.10. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. International fellowship 
klo 15.30.
Viikkomessu ke 15.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 12.10. klo 10 Oulu-

joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarnaa Veijo Koi-
vula, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit Oulujo-
en Pappilassa. Evankelisten 
opiskelijoiden kirkkopyhä. 
Seurahetken puhujina Sir-
pa Honkanen, Otso Laxen ja 
Veijo Koivula.

YlIkIIMIngIn aluE
Messu su 12.10. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 12.10. klo 10. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Matti Laurila, kanttori-
na Katri Niskakangas. Eku-
meeninen kirkon lähetyspy-
hä. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus, jossa mukana Nara-
yan Singh Nepalista.
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 12 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kant-
torina Hannu Niemelä. Yk-
sinlaulu Reijo Alatalo.
Vauvakirkko su 12.10. klo 17 
kirkossa. Toimittaa Maria Vä-
häkangas, kanttorina Minna 
Pohjola, kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 12.10. klo 10 Py-

hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, avustaa Timo Riihimäki, 
kanttorina Marjo Irjala. Mu-
kana Sofia Magdaleena -yh-
tye. Kokoomuksen kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.

Kiiminki
kastemessu su 12.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Marja Ai-
nali.
Messu su 12.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kantto-
rina Marja Ainali.

Liminka
Messu su 12.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Rippikoulusunnuntai. Juma-
lanpalveluksen jälkeen rippi-
kouluopetusta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Kirkkokuoro avustaa. Huo-
maa poikkeava kellonaika. 
Vanhustenviikon jumalan-
palvelus, seurakuntatalossa 
kirkkokahvit ja talon uusien 
Saaronin liljat ajan tuulissa  
-lyijylasitöiden esittely.

Muhos
Messu su 12.10. klo 10 kirkos-

sa. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarna Pekka Kyllönen, 
kanttori Ossi Kajava, kirkko-
kuoro avustaa.
Virsimessu su 12.10. klo 12 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttori Pertti Haapalainen.

Pudasjärvi
Messu su 12.10. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, avustaa 
Perttu Kyllönen, kanttori 
Jukka Jaakkola, kirkkokuo-
ro. Terveydenhoitohenkilö-
kunnan kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. 

SarakYlä
Messu su 12.10. klo 10 Sa-
rakylän kappelissa. Toimit-
taa Oskari Holmström, kant-
tori Keijo Piirainen, Saraky-
län kappelikuoro. Vanhusten 
kirkkopyhä. 

Siikalatva
kEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Rahko, kant-
tori Unto Määttä.

PIIPPola
Messu su 12.10. klo 12 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja 
Leinonen.

PulkkIla
Jumalanpalvelus su 12.10. 
klo 13 Koivulehdossa. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
torina Arja Leinonen. Kahvi-
tarjoilu. 

PYhäntä
Vanhusten kirkkopyhän ja 
uskonpuhdistuksen muis-
topäivän messu su 12.10. 
klo 12 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kant-
torina Unto Määttä, avustaa 
Enna Junno.

rantSIla
Messu su 12.10. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. Lähetysjuhlat seu-
rakuntatalossa. 

Siikasalo
ruukkI
Messu su 12.10. klo 10 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala.

SIIkaJokI 
Sanajumalanpalvelus  su 
12.10. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala.

VIhantI
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, kant-
tori Asko Rautakoski. Rippi-
koulun aloitus.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Jorma Kivi-
ranta, kanttorina Heikki Lu-
miaho. 

tEMMES
Messu su 12.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

El
si
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9.10.–16.10.2008

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

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

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

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

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Uusi lapsikuoro 
aloittaa Kaukovainiolla

enot Oulussa 

Oulun ammattikorkeakoulus-
sa kirkkomusiikkia opiskele-
va Henriikka Rantala aloitte-
lee opinnäytetyönsä tekemis-

tä hyvin konkreettisesti. Opinnäyt-
teen tekeminen ei ole  hänelle pelkäs-
tään tekstintuottamista, sillä Rantala 
on saanut luvan perustaa lapsikuoron 
Kaukovainion kappelille.

– Tarkka opinnäytetyön aihe on vie-
lä harkinnassa, mutta se liittyy lapsi-
kuoron johtamiseen. Opettajani kan-
nustivat aihevalinnassa ja vinkkasivat 
kysymään seurakunnalta mahdolli-
suuksia yhteistyöhön, Rantala kertoo. 

Karjasillan seurakunta avustaa toi-
mintaa tarjoamalla harjoitustilat ja 
nuotiston käytettäväksi. 

Kuoronjohto on tulevan kuoron-
johtajan sydäntä lähellä, ja hänellä it-
sellään on pitkä kokemus kuoroista. 
Tulevaa ohjelmistoa ei ole vielä lyö-
ty lukkoon.

– Laulamme hengellistä musiik-
kia, mutta muutakin kuin virsiä. Haa-

veenani on, että voisimme laulaa myös 
moniäänisesti.

Tulevan kuoron tavoitteena on  
osallistuminen seurakunnan ju-
malanpalveluselämään. Myös muut 
konsertit ovat mahdollisia. Henriik-
ka Rantala on valmis jatkamaan kuo-
ronjohtajana valmistumisen jälkeen-
kin. 

Kuoroon ei järjestetä koelauluja, 
vaan mukaan otetaan kaikki innok-
kaat alakouluikäiset laulajat.

– Kyllä vanhemmat tietävät, osaa-
ko lapsi laulaa ja onko lapsi laulavai-
nen, Rantala uskoo. 

Samalla tuleva kuoronjohtaja pai-
nottaa, että jos ei pääse mukaan en-
simmäisiin harjoituksiin, mukaan 
voi liittyä myöhemminkin. 

elSi huTTuNeN

Kaukovainion kappelin lapsikuoron 
ensimmäiset harjoitukset ma 13.10. 
klo 16.30 Kaukovainion kappelissa.

w w w.sxc . hu /  J a sp e r  G r e e k G o lan g coHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

raamattupiiri to 9.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Mark. 1. Jyrki Vaaramo.
aamupiiri la 11.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
herännäisseurat su 12.10. 
klo 15. Kirsti Vuorella, Alek-
santerinkatu 55 B 27. 
rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 14.10. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Olavi Voitto-
nen ja Antti Kiuru.
Päiväseurat ke 15.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 15.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
ompeluseurat to 9.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
hartaudet: 
To 9.10. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Hanna-Maija 
Karjalainen.
To 9.10. klo 18.30, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen.
To 16.10. klo 18.30, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 10.10. klo 
17, Pyhän Andreaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 16.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Pentti Koppe-
roinen ja Heimo Kuha.
raamattupiirit:
To 9.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 9.10. ja 16.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ke 15.10. klo 11, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evanke-
liumi. 
Ke 15.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille. Kahvitar-
joilu.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 9.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 16.10. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 14.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tuomas Ko-
kon alustus Pyhän Hengen 
voimalla.
raamattu- ja lähetyspiiri 
to 9.10. ja 16.10. klo 15, Py-
hän Tuomaan kirkko. Luem-
me Apostolien tekoja.
raamattupiirit:
To 9.10. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 14.10. klo 18, Niittyaron 

seurakuntakoti. 
To 16.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 16.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. Joka toinen torstai. 
Lisätietoja pastori Riitta Lou-
helainen p. 040 5850 818.
rauhanyhdistyksen seu-
rat to 16.10. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 9.10. ja 
16.10. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Tutkimista 
ja keskustelua. Vastuuhenki-
löt Merja Anundi ja Marja-
Liisa Lehtonen. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat su 12.10. klo 12.30, 
Hintan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri
Markus Vuorinen ja Esa Elo-
ranta -duo ti 14.10. klo 19, 
Keskustan seurakuntatalo. 

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, mikä runo on piris-
tänyt sinua? Kerro se kir-
jeessä viimeistään perjantai-
na 24.10., osoite Tämä piris-
tys / Vähäkangas, Nokelantie 
39, 90150 Oulu. Runoista jär-
jestetään runoilta 9.11.klo 15 
Kastellin kirkossa.

Tuiran seurakunta
Pro Fide- yhtyeen gospel-
konsertti to 9.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juurevaa, sa-
nomatäyteistä gospelmusiik-
kia. Lippu 4 euroa.

Oulujoen seurakunta
konsertti to 16.10. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Gaudiate-
kuoro, johtaa Lauri Nurkka-
la, sopraano Sirkka Rautakos-
ki, altto Anu Kunnari, teno-
ri Leo Rahko, basso Ari Rau-
takoski, urut Raakel Pöyhtäri. 
Puhe Pentti Kortesluoma.

Diakonia
hoidossa vai heitteillä? - ky-
sy ja keskustele mielenter-
veystyöstä oulun seudulla 
pe 10.10. klo 12–15.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 13.10. klo 18–19.30, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessäole-
misen ja -tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa.
Ystävänkamari ti 14.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Osallistutaan Hiirosenkodin 
ja Kairoskodin vierailupäi-
vään kappelilla klo 12, ota 
mukaan omaa ohjelmaa.
Diakoniapiirit: 
Ma 13.10. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Vierailijana pas-
tori Juha Vähäkangas.
Ke 15.10. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
työttömien ateria ti 14.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 14.10. klo 17, Pateniemen 
kirkko. Käden taidoilla lä-
himmäisen hyväksi.
Juttutuvat: 
Ti 14.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 14.10. klo 10.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Vierailu Py-
hän Luukkaan kappelin Jut-
tutuvassa. Lähtö Koskelasta 
klo 10 omin kyydein.

Oulujoen seurakunta
Puuhakerho ti 14.10. klo 
10, Myllyojan seurakuntata-
lo, ystävänkamari. Tule te-
kemään käsillä ja oppimaan 
uutta. Tuotteet myydään 
diakoniatyön hyväksi.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
kEhItYSVaMMaISEt
keskustelukerho ti 14.10. 
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 9.10. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Vieraana nepalilainen Na-
rayan Sing , joka toimii Suo-
men Lähetysseuran yhteis-
työjärjestön Forward Loo-
kingin kummityön koordi-
naattorina. Mukana hiippa-
kunnan lähetyssihteeri Mat-
ti Laurila. 
näkövammaisten lasten 
vanhempien keskustelu-

ryhmä ti 14.10. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdyshenkilö 
Susanna Hintsala, Näkövam-
maiset lapset tuki ry p. 050 
549 7485.
näkövammaisten kerho ke 
15.10. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraa-
na Oulun yliopistollisen sai-
raalan silmäklinikan sosiaali-
työntekijä Marjukka Rasa.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 10.10. klo 13, Diakonia-

keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 13.10. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 14.10. 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. Raa-
mattutovi ”Tahto” pe 10.10. 
klo 12 Siivessä. Anna-Mari 
Heikkinen.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
lähetyspiiri to klo 14, Vanha 
Pappila, Sipiläsali. 9.10. raa-
mattutunti Jyrki Vaaramo ja 
16.10. Maire Heikkinen.
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9.10.–16.10.2008enot Oulussa 

Kaikkia mielenterveystyöstä kiinnostuneita kut-
sutaan kello 12 alkavaan keskustelutilaisuuteen 
Keskustan seurakuntatalon juhlasaliin, osoittee-
seen Isokatu 17. Tilaisuudessa pureudutaan Oulun 
seudulla tehtävän mielenterveystyön nykytilaan. 
Kirjailija Leena Vähäkylä luennoi aiheesta teemal-
la Hoidossa vai heitteillä? Hänen alustuksensa jäl-
keen sana on vapaa.

Osallistujina on alan asiantuntijoita järjestöis-
tä, Oulun kaupungista  sekä Oulun yliopistollises-
ta sairaalasta. Yleisöllä on tilaisuus esittää kysy-
myksiä ja osallistua keskusteluun. Paneelin osan-
ottajille voi lähettää kysymyksiä myös etukäteen 
sähköpostiosoitteeseen tietopalvelu@hyvanmie-
lentalo.fi.

Oulun seudun mielenterveysseura jakaa tilai-
suudessa mielenterveyspalkinnon jollekin henki-
lölle tai yhteisölle vapaaehtoisesta toiminnasta en-
naltaehkäisevässä mielenterveystyössä. 

Perjantaina maailman 
mielenterveyspäivä

Raamatun ja lähetyksen iltapäivä loka- ja marraskuussa

akkuna Sanasta maailmaan

sunnuntaisin klo 16–18 
Hintan seurakuntatalolla

Aiheet lokakuussa:
12.10. Kylväjä, Liisa Kingma
19.10. Antakaa toisillenne anteeksi, Riitta Kentala, gos-
pelmessu, Ilkka Mäkinen, Esa Rättyä
26.10. Juhlat, Jaakko ja Elvi Lounela

Lapsille pyhäkoulu, varhaisnuorille omaa ohjelmaa.
Järjestäjät: Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY ja Oulujoen 
seurakunta.
Lisätietoja Oulun seurakuntien tapahtumakalenterissa: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Markus Vuorinen ja 
Esa Eloranta -duo

ti 14.10. klo 19
Keskustan 
seurakuntatalo

Akustista gospelpoppia 
kahden miehen, kahden 
kitaran sekä huuliharpun 
voimin. 

Vapaa pääsy.

Ennakkomyynti 
alkaa 13.10. Bibliassa, 
Hallituskatu 27.

www.oulunseurakun-
nat.fi/oulugospel

Karjasillan seurakunta
Ilo sulle ja mulle -näyttely 
ke 15.10. klo 17.30, Kastellin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
lähetyspiiri ti 14.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Mu-
kana lähetyssihteeri Paula 
Rosbacka.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 13.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
lähetysilta to 9.10. klo 18, 
Oulujoen pappila. Mukana 
Etiopian lähetti Pirjo Lehti-
niemi.
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 

YlIkIIMIngIn aluE
Piispankamari pe 10.10. ja ti 
14.10. klo 11, Piispankama-
ri, Vanha pappila. Lähetyk-
sen hyväksi kahvila ja kirp-
putori.
lähetysilta su 12.10. klo 18, 
Sirpa Honkasella. Mukana 
emerituspiispa Olavi Rim-
piläinen ja Sleys:tä pastori 
Martti Arkkila.
Elomyyjäiset pe 17.10. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Diakonian ja lähetyk-
sen hyväksi. Myyntipöytään 
toivotaan tuotteita. 
raamattupiiri to 16.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Markuksen evanke-
liumi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 12.10. klo 12, 
Makasiinikadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerho ke 15.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
To klo 14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 7–9-vuotiaille.
Su 12.10. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 12.10. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 12.10. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 12.10. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 12.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Perhekerhot: 
Ma 13.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 14.10. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 15.10. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 15.10. klo 9.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Ke 15.10. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 15.10. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu tril-
li Pyhän Tuomaan kirkko to 
klo 10–11 sisarusryhmä ja 
klo 11–12 4–5-vuotiaat. Ti 

klo 9–10 vauvat, klo 10–11 
1-vuotiaat, klo 11 sisarusryh-
mä ja klo 12 2–3-vuotiaat. Li-
sätiedot ja ilm. Tuija Puuru-
nen, p. 050 3576915.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 9.10. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. Kansainvä-
lisyys.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 12.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä.
Pyhäkoulut: 
Su 12.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 12.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 12.10. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 12.10. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: 
Ti 14.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 15.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 15.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 15.10. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 15.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 15.10. klo 9.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
To 16.10. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: 
Ke 15.10. klo 9.30, Huone-
suon seurakuntakoti. 
Ke 15.10. klo 9.30, Oulujoen 
kirkko. 
Ke 15.10. klo 9.30, Oulujoen 
kirkko. Saarelan perhekerho-
laiset tutustuvat 100-vuoti-
aaseen Oulujoen kirkkoon.
Ke 15.10. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Heikkilänkankaan, 
Hintan ja Sanginsuun per-
hekerholaiset tutustuvat 
100-vuotiaaseen Oulujoen 
kirkkoon.

YlIkIIMIngIn aluE
Perhekerho to 16.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 11.10. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat. Päih-
teettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään lau-
antai-iltaa muiden nuorten 
ja illan ohjaajien kanssa. Tar-
jolla erilaisia pelejä, kahvia 
kera korppujen sekä hyvää 
seura.
Maata näkyvissä -festa-
rit 14.–16.11. Turku. Poh-
joismaiden suurin kristilli-
nen nuorisotapahtuma. Li-
sätietoa http://www.maata-
nakyvissa.fi Ilm. viim. 24.10. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Etusijalla toisen vuo-
den kerhonohjaajat. Hinta 
65 € sis. matkat, majoituk-
sen, festariliput, aamupala 

majoituspaikassa sekä festa-
riruokailut. 
Isoskoulutus (3.) ke 15.10. 
klo 17.30, Öbergin talo. Kar-
jasillan seurakunnan ja tuo-
miokirkkoseurakunnan kol-
mas isoskoulutuskerta 8.10 
tai 15.10. Lisätietoja Hannal-
ta p. 040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe andreas pe 
10.10. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelailua, ju-
tustelua, oleilua, hiljenty-
mistä, pientä purtavaa ja 
paljon muuta.
gospeltanssiryhmä ma 
13.10. klo 18–19, Kaukovai-
nion kappeli. Haluatko liik-
kua musiikin tahdissa, ope-
tella uutta ja ehkä saada sa-
malla liikuntaa. Tule mukaan 
tanssimaan. Ilm. Hanna Lius-
kalle 040 5747 147.
nuortenilta ti 14.10. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelailua, jutustelua, 
huonoa huumoria ja hiljen-
tymistä.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (3.) ke 15.10. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Joko 1.10. tai 15.10.

nuortenilta ke 15.10. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Oulujoen seurakunta
Isosleiri ”uusille” isosille pe 
14.11.–su 16.11, Vasamon lei-
rikeskus. Tutustumista isose-
na olemiseen toiminnan ja 
äksönin kautta, hartautta 
ja hiljentymista unohtamat-
ta. Lisätietoja sirpa.karjalai-
nen@evl.fi ja 040 7186 925.

Nuoret aikuiset 
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
10.10. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Ks. erillinen ilmoi-
tus.
Cross Cafe pe 17.10. klo 
19–00.30, Isokatu 11, tuo-
miokirkon vieressä. Stand up 
-komiikkaa by Arimo Musto-
nen. Nuorten aikuisten kris-
tillinen kahvila tarjoilee elä-
vää musiikkia, evankeliumia 
ja elämyksiä. 31.10. paikka-
na ravintola Rauhala, Man-
nenkatu 1. www.oulunseu-
rakunnat.fi/crosscafe.
kappelive la 18.10. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Uusi elävän musii

w w w.sxc . hu /  Ma r io  A l b e r to  Ma g a l l an e s  Tr e jo
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ma 13.10.  RUNON JA SÄVELEN ILTA 
klo 19 Lausujia Ylikiimingin kirjoittajapiiristä. Laulu Markku Liukkonen.  
 Säestää Outi Nissi. Kirkkokahvit pappilassa.
ti 14.10.  LÄSNÄOLOSSA JEESUKSEN -ILTAMUSIIKKI  
klo 19 Oulujoen seurakunnan lapsikuorot, johtaa Anna Haanpää-Vesenterä,  
 kuorolaiset solisteina, säestää Sanna Leppäniemi, piano.
ke 15.10.  KONSERTTI 
klo 19 Oulujoen kirkkokuoro, johtaa Sanna Leppäniemi. Ylikiimingin kirkko- 
 kuoro, johtaa Leo Rahko. Ylikiimingin puhaltajat, johtaa Tuomo Rahko.
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

Perhemessu 

su 12.10. klo 16 
Oulun tuomiokirkossa

Toimittaa Tiina Kinnu-
nen ja urkurina Maija 
Tynkkynen. 

ilo sulle ja mulle -lähetysnäyttely 

ke 15.10. Kastellin kirkossa
Opastukset klo 17.30 ja 18.30

Tuottaja Suomen Lähetysseura. Kierros esittelyineen 
kestää noin 45 minuuttia.

uusi lapsikuoro aloittaa 

Ensimmäiset harjoitukset ma 13.10. klo 16.30 
Kaukovainion kappelissa

Kuoronjohtajana kirkkomusiikin opiskelija Henriikka 
Rantala. Lisätietoja Henriikalta p. 044 5666 454 tai kant-
tori Juha Sorannalta p. 050 4067 286. 

3 Kohtaamista Plus -ilta 

pe 10.10. klo 19 Kaukovainon kappeli

Olitpa sitten epäilijä, etsijä, rivikristitty tai aktiivinen seu-
rakuntalainen... tule kohtaamaan Jumala, oma itsesi ja 
lähimmäisesi. Ilta tarjoaa rentoa ja iloista menoa hou-
sebändin, vierailevien puhujien ja teejatkojen merkeissä. 
Jokainen ilta on omalla tavallaan erilainen ja tekijöiden-
sä näköinen, mutta tärkein tavoitteemme on aina - Kol-
men kohtaaminen. 

Lapsille pyhäkoulu. Syksyn teemana on iloisesti Frendit. 
Ensimmäisessä illassa ovia ystävyyteen raottaa pastori 
Kimmo Kieksi. 
Katso lisää www.oulunseurakunnat.fi/3kohtaamista.

kin tapahtuma Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Esiintyjänä 
Jukka Leppilampi. Tilaisuus 
on ilmainen.

oPISkElIJaJärJEStöt
oPkon opiskelijailta la 
11.10. klo 19, Öbergin talo. 
Kutsumukseni, Petteri Tiai-
nen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 13.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Johan Helkkula: Olemmeko 
yksi ruumis?
körttiopiskelijoiden seu-
rat ti 14.10. klo 19, Juho Pel-
toniemellä, Myllytie 6 A 14, 
Tuira. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 15.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aktio Afrikassa, Mii-
ka Polso.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 15.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 16.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 16.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpäässä 
ma 13.10., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13, hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 

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:
Ma 13.10. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli.
To 16.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 16.10. klo 13, Kastellin 
kirkko. Kerho kokoontuu 
poikkeuksellisesti pappilan 
puolella.

Tuiran seurakunta
käsityökerho ti 14.10. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 9.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ti 14.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 16.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhteis-
laulua ja hiljentymistä musii-
kin äärelle, päiväkahvit.

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
13.10. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
aikuisten kuntopiiri to 9.10. 
ja 16.10. klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Porinapiiri ma 13.10. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
Ma 13.10. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 13.10. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 16.10. klo 12, Ollilassa, 

Laukkalantie 6. 
To 16.10. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

YlIkIIMIngIn aluE
Vanhusten viikon juhla Päi-
völässä to 9.10. klo 14.30, 
Vuodeosasto Päivölä. Juhla-
puhe Paula Jokikokko. Yh-
teislaulua, kanttorina Leo 
Rahko, kannel, Aune Kois-
tinaho.
Seurakuntakerho ti 14.10. 
klo 11. 
Vanhusten viikon pääjuhla 
pe 10.10. Yliopiston Saalas-
tinsali, Linnanmaa. Lähto Yli-
kiimingin seurakuntatalolta 
klo 11.10. Pääjuhla alkaa klo 
13 Linnanmaalla. Ilmainen 
linja-autokuljetus. 

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
raamattu-, musiikki- ja lä-
hetysleiri 19.–20.11. Rokuan 
leirikeskus. Raamatuntutkis-
kelua, musiikkia, lähetyksen 
asiaa sekä ulkoilua. Vietäm-
me ehtoollishartauden Uta-
järven kirkossa ja nautimme 
kirkkokahvit seurakuntata-
lolla (vapaaehtoinen kahvi-
raha lähetystyölle). Mukana 
Anna-Mari Heikkinen, Maija 
Tynkkynen ja Raija Nissinen. 
Linja-auto klo 9, reitti läänin-
hallitus – Ordotoksisen kir-
kon pysäkki – Saaristonka-
dulla eteläisen alikulun lä-
hellä oleva pysäkki. Hinta 27 
€ / aikuinen ja 19 € / lapsi. Il-
moittautuminen lokakuun 
aikana p. 08 3161340. 

Karjasillan seurakunta
Vaellusleiri nuorille ja nuo-
rille aikuisille 23.–26.10. Kil-
pisjärvi ja Tromssa. Hinta 65 
€ sis. matkat, majoituksen 
retkeilymökeissä, itseteh-
dyt ateriat ja ohjelman. Ma-
joitumme aivan Kilpisjärven 
rannalla, Saana-tunturin juu-
rella. Pe/la vietämme päivän 
Norjan Tromssassa. Ilm. viim. 
17.10. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoa Kim-
mo 050 310 5001 tai Jaakko 
040 5747 167.

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

Karjasillan seurakunta
lapsikuoro ma 13.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Uusi kuoro lapsille, ter-
vetuloa tytöt ja pojat. Kuo-
ronjohtajana kirkkomusiikin 
opiskelija Henriikka Ranta-
la, lisät. häneltä p. 044 566 
6454 tai kanttori Juha Soran-
nalta p. 050 4067 286.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 14.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellari. Tehdään 
pieniä kivitöitä sekä tiffany-
lasi-esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 14.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule solmeilemaan fransu-
pitsiä.

Muut menot
Eläkepapit ja puolisot to 
9.10. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
rauhanyhdistyksen kodin 
ilta pe 10.10. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
naisten ilta ma 13.10. klo 
18–20, Öbergin talon alaker-
ran ryhmätila. Yhteistä kes-
kustelua, iltahartaus ja mah-
dollisuus saunomiseen.
alfa-kurssi ti 14.10. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
www.oulunseurakunnat.fi/
Alfa-kurssi.

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

Service in English Su 12.10. 
at  6 p. m. in Pyhän Luuk-
kaan kappeli. International 
fellowship from 15.30. Befo-
re the Service refreshments 
are offered.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 9.10. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.”
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 12.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä.

Kastetut
tuomiokirkko: Jaakko Ee-
meli Ung.
karjasilta: Ella Wan Lin Chen, 
Eeti Arssi Vihtori Heiskanen, 
Tuukka Veli Viljami Hekkala, 
Daniel Joakin Jurmu, Eeme-
li Sisu Juhani Keränen, Tuo-
mas Kristian Lehtola, Kaisla 
Sofia Leinonen, Minttu Ma-
ria Eveliina Lepistö, Valtte-
ri Eemil Orava, Viljami Arttu 
Orava, Ronja Marianne Salo, 
Eemu Aleksi Tomperi, Inka-
Anneli Aurora Turpeenoja, 
Vera Lumia Vaskivuo.
tuira: Aino Hilda Kristiina 
Siirtola, Otso Eero Kristian 
Siirtola, Valtteri Olavi Ma-
tias Ellilä, Anniina Ida Emi-
lia Hannula, Juho Joel Hen-
rik Jalander, Emma Katariina 
Karppinen, Emma-Katri Vik-
toriina Kolehmainen, Veera 
Iida Sofia Peurasaari, Ben-
jam Samuel Eerik Pohjonen, 
Iiro Nikolas Polso, Jenna Ma-
ria Eveliina Seppänen, Tuuk-
ka Taneli Timonen, Tuomas 
Miro Akseli Väisänen.
oulujoki: Vilma Aletta Ant-
tila, Niko Petteri Autio, Erno 
Johannes Juurikka, Kristian 
Rafael Rantala, Neea Helmi 
Aleksandra Tikkanen.

Vihityt
tuomiokirkko: Tarmo Ante-
ro Anttinen ja Jenni Annikki 
Ojala, Mikko Artturi Junnila 
ja Heidi Maaret Lukka.
karjasilta: Jarkko Sakari Vä-
häkangas ja Maria Katarii-
na Kalliopuska, Heikki Ossi-

an Saraste ja Meeri Helena 
Kvist, Vesa Tapani Kemppai-
nen ja Satu Katariina Uitto, 
Sami Marvin Sebastian Kivi-
niemi ja Karola Maria Janet-
te Örnberg, Ilkka Kullervo 
Lapola ja Anu Pauliina Aho-
la, Jaakko Tapani Kantojärvi 
ja Maria Katriina Määttä.
tuira: Kimmo Mikael Ellilä ja 
Tuula Anita Heinola, Joni Sa-
muli Sippala ja Piia Liisa Ka-
tariina Reijasalo, Mika Juha-
ni Timonen ja Mari Anneli 
Hakonen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Sanni Mir-
jam Anneli Luukinen s. Lep-
pänen, 82; Veera Emilia Rau-
tiainen s. Vasala, 89.
karjasilta: Anna Liisa Väli-
aho s. Taam, 70; Impi Alina 
Lyttinen s. Nissinen, 78; Lem-
pi Linnea Sivula s. Juhola, 85; 
Maila Maria Niemi s. Kallio, 
80; Pentti Henrikki Haapo-
la, 78; Veikko Jaakko Paak-
konen, 73.
tuira: Aarre Olavi Liimatai-
nen, 79; Aino Eliina Nurro s. 
Nauska, 77; Enne Kustaava 
Kangas s. Jussila, 89; Esa Ilk-
ka Tervaskanto, 62.
oulujoki: Eila Maria Sutela s. 
Siira, 80; Rauni Orvokki Her-
ronen s. Perttunen, 60.
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eurakunnissa tapahtuu 9.10.–16.10.2008

kirkkokuoro to 9.10. klo 
18.30.
Marttailta pe 10.10. klo 19 
seurakuntasalissa.
raamattu- ja rukousilta ti 
14.10. klo 18 Leena Ketolalla, 

Marjaniementie 85.
aamukahvila ke 15.10. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri ke 15.10. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 15.10. klo 

15–16 kirkolla.
kaikenikäisten kerho to 
16.10. klo 10 kirkolla.
kirkkokuoro to 16.10. klo 
18.30.

rössypottutarjoilu lauantaina kello 11–17 
seurakuntasalissa lähetystyön hyväksi. Rös-
sypotut 8 € ja kahvit 2 €. 

hartaus lauantaina kello 11.30 kirkossa. 

Vanhan kirkon muistonäyttely lauantai-
na kello 14–18 ja sunnuntaina kello 12–16 
kirjastossa. 

Messu kirkossa sunnuntaina klo 10.

SPR:n ystäväpalvelu tarjoaa kyyti- ja kyn-
kitysapua siikamarkkinoille, lisätiedot Salli 
Mäkelältä 040 751 0036.

Siikamarkkinoiden ohjelmaa kirkolla 11.–12.10.

kerhot: Päiväkerhot: 3A 
ma klo 10–11.30, 3B ti klo 
10–11.30, 5A ke klo 10–12, 
5B ke klo 12.45–14.45, 
4-vuotiaat pe klo 10–12. Si-
saruskerhot: Ryhmä A ti 
klo 12.30–14.15, B to klo 
10–11.45. Perhekerho to klo 
10 seurakuntatalolla. Kokki-
kerho to klo 14. Pe 10.10. ei 
ole 4-v. päiväkerhoa.
keskipäiväkerho ke 15.10. 
klo 12 srk-talolla, Matt. 
18:15–22.
hartaushetki keskiviikkoi-
sin klo 14 Lumilyhdyssä.
kirkkokuoro ke klo 18.30 
srk-talolla. Kuoroon ote-
taan jatkuvasti kaikkiin ää-
nialoihin uusia laulajia. 
raamattupiiri to 9.10. 
klo 18 Helli Eeronkedolla, 
Luuk. 6:27–38.
lähetysilta to 16.10. klo 18 
srk-talolla.
kaikki kesän 2009 rippi-
koululaiset, aloitustilaisuus 
to 9.10. klo 18–19 srk-talol-
la. Olethan paikalla.

lumigospel la 11.10. klo 18 
liikuntahallilla.
Partio: Metsähanhet ke klo 
18–19.30 Naskun 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.
Puhelinnumerot: Viras-
to 387 172, kirkkoherra 045 
122 5787, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512.
rauhanyhdistys: Pe 10.10. 

klo 19 raamattuluokka kirkos-
sa ja nuortenilta Kyösti Kar-
julalla. Su 12.10. klo 12 seurat 
ja perheruokailu ry:llä Kyös-
ti Karjula. Päiväkerho ti 14.10. 
ja to 16.10. klo 17.30–19 ja ke 
15.10. klo 17–18.30 ry:llä. Ke 
15.10. klo 19 kotiompeluseu-
rat Esa Hirvasniemellä.
kastettu: Milja Alisa Saasta-
moinen.
aviokuulutus: Antti Kaler-
vo Savilaakso ja Sini Maaria 
Skippari.
kuollut: Rauha Elisabet Le-
pistö, 93.

lumigospel
La 11.10. klo 18 Lumijoen 
liikuntahallissa 

Esiintyjinä muun muassa 
poppia soittavat August 
Kälviältä sekä Ikienkeli 
Kalajoelta. 
Pääsymaksu 3 €, rippikou-
lulaiset ilmaiseksi. Lisät. 
www.lumigospel.net.

– Täällä kaikuu tosi paljon!
– Noista lamppujen var-

joista tulee niin kuin heli-
kopterin propellien varjot 
kattoon!

Tällaiset 
innostuneet 
huudahduk-
set kaikuvat 
torstai-ilta-
päivänä puo-
li kolmen ai-
kaan Kaak-
kurissa Py-
hän Andreaan 
kirkon käytä-
villä. Menos-
sa on iltapäi-
väpyhäkoulu, 
Karjasillan 
seurakunnan 
tarjoama erikoisuus Kaak-
kurin koulun ensimmäisen 
ja toisen luokan oppilaille. 

Arkipyhäkoulu tuo tauon kouluviikkoon
Tällä kertaa pyhäkoululai-
sia odottaa tutustuminen 
omaan kotikirkkoon. 

Pyhäkoululaiset istuvat 
tiiviissä rivissä kirkon etu-

penkissä ja 
muistelevat, 
millaisissa ti-
laisuuksissa 
he ovat aiem-
min kirkos-
sa vierailleet. 
Muistiin pa-
laavat aina-
kin häät, ju-
malanpalve-
lukset ja rip-
pijuhlat. Oli-
pa yksi pojista 
päässyt ker-
ran lukemaan 

kirkossa Raamattua. Mo-
net olivat käyneet sytyttä-
mässä kynttilöitä tai laula-

massa kauneimpia joulu-
lauluja.  

Arkipyhäkoulu on lap-
sille kuin pieni oma juma-
lanpalvelus keskellä kiireis-
tä kouluviikkoa. Silloin on 
aikaa rauhoittua ja pohtia 
mieliin nousevia tärkeitä 
asioita.

– Käsiteltävät aiheet me-
nevät periaatteessa kirkko-
vuoden mukaan. Joulun 
alla puhutaan adventista 
ja Jeesuksen syntymästä, 
keväällä vastaavasti pää-
siäisen tapahtumista, las-
tenohjaaja Hanna Parta-
nen valottaa pyhäkoulun 
ohjelmaa.

– Lapset ottavat roh-
keasti kantaa ja kysyvät ki-
periäkin kysymyksiä. Ihan 
pyhäkoululaisten ehdoilla 
tässä mennään.

Rukouksen, laulun ja 
lähetyskynttilän sytyttä-
misen jälkeen lapset pää-
set polvistumaan kirkon 
alttarille. Silloin porukasta 
kuuluu jälleen vinkeitä ky-
symyksiä.

– Miksi tuota ristiä tuol-
la edessä ei ole tehty koko 
seinän korkuiseksi ja saako 
kastemaljaa käydä kosket-
tamassa?

 – Mistä tämä kirkko on 
saanut nimensä?

Pyhäkoulun ohjaaja 
Hanna Partanen kertoo ly-
hyen tarinan kirkon nimen 
syntyperästä. 

– Oulussa, Tuiran seu-
rakunnassa yliopiston lä-
hellä, on jo aiemmin ra-
kennettu Pyhän Luukkaan 
kappeli. Samoin Oulusta 
löytyy myös Pyhän Tuo-

maan kirkko. Niinpä täl-
le kirkolle haluttiin an-
taa vastaavanlainen nimi. 
Andreas, Luukas ja Tuo-
mas olivat kaikki Jeesuk-
sen opetuslapsia. Muistat-
tekos minkä nimisiä muut 
opetuslapset olivat?

Puolisen tuntia kestävän 
arkipyhäkoulun päätteek-
si lapset pääsevät kapua-
maan kirkon parvelle. Siel-
läpä kukaan ei aiemmin ol-
lut käynytkään. 

– Täältä näkee vielä pa-
remmin kuinka korkea 
kirkko on! Testataan taas 
kuinka täällä kaikuu!

Pian parvelta kantautuu 
innostunutta laulua, joka 
täyttää Pyhän Andreaan 
kirkon jokaisen sopukan.

Hanna Partanen toivoo, 
että pyhäkoulu innostai-

si vastaisuudessa yhä use-
ampia. 

– Arkipyhäkoulu on osa 
Karjasillan seurakunnan ja 
Oulun kaupungin yhdessä 
järjestämää iltapäiväker-
hoa. Olemme pyytäneet 
mukaan muitakin iltapäi-
väkerhoja. Lämpimästi ter-
vetulleita olisivat samoin 
kaikki ne lapset, jotka eivät 
osallistu minkään iltapäi-
väkerhon toimintaan! Py-
häkoulu on kaikille mak-
suton.

aNNi JyriNKi

Pyhäkouluista saa tietoa 
Rauhan Tervehdyksestä seu-
rakuntien omilta palstoilta, 
kirkkoherranvirastoista ja 
seurakuntien www-sivuilta.

Ku va t :  A nn i  J y r i nk i

Lähetyskynttilä syttyy. Arkipyhäkoulu alkaa aina rukouksella, laululla ja kynttilän sytyttämisellä.Arkipyhäkoulussa hiljennytään, pohditaan pienten koululaisten mieliä askarruttavia kysymyksiä sekä 
rukoillaan yhteisten asioiden puolesta.
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Juttukahvila to 9.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
13.10. klo 14.30–16 Kellon 
srk-kodissa.

raamattupiiri pe 15.10. klo 
18.30 monitoimisalissa.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri pe klo 15 srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C. 

nuorten avoimet ovet ke 
klo 18–20 Kellon srk-kodis-
sa ja to klo 18–20 Martinnie-
men srk-kodissa. Syyslomalla 
(vko 43) ei ole avoimia.
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanhakou-
lu, to 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-kodissa, pe klo 
10–11.30 kirkonkylän Vakku-
rilassa ja Martinniemen srk-
kodissa.
Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ma 13.10. 
klo 17.30 Isoniemen leirikes-
kuksen saunalla. Iltapalan 
vuoksi ilm. viim. 9.10. Merja 
Kosamolle p. 0400 383 624 tai 
Seija Lommalle 040 5898 362.
Varhaisnuoret: Syyslomal-
la 20.–22.10. perinteiset 
1.–6.-luokkalaisten toimin-
tapäivät Kellon ja Martinnie-
men srk-kodeilla ja kylällä 
Wirkkulassa ma-ke klo 10–15. 
Toimintapäiviä vetävät nuo-
ret koulutetut kerhonohjaa-
jat. Leikkejä, askartelua, pe-
lejä ja kokkailua. Maksu 3,50 

Vauvakirkko kutsuu

Sunnuntaina 12.10. kello 17 Haukiputaan kirkossa vie-
tetään pienten lasten kirkkohetkeä. Mukaan kutsutaan 
erityisesti vuoden aikana kastettuja lapsia perheineen, 
mutta kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita. 
Kirkkohetki on lyhyt ja siihen kuuluu laulamista, rukous-
ta ja raamatunlukua. Pienokaiset kutsutaan alttarin ää-
reen siunattavaksi. 
Ota kirkkoon mukaan oma helistin. Kirkkohetken jäl-
keen seurakuntakeskuksessa on kahvi- ja mehutarjoilu. 

€ / pvä, laskutetaan jälkikä-
teen. Voit ilmoittautua kaik-
kiin kolmeen päivään tai jo-
honkin päivistä. Ennakkoilm. 
13.10. klo 12–16 p. 040 5436 
960 / Pekka Rintamäki. 
apua arjen askareisiin: Ti-
laa kotiisi pari reipasta nuor-
ta siivoamaan, hoitamaan 
lapsia, haravoimaan tai leik-
kaamaan nurmikkoa ym. Tar-
joamme avun pienellä hinnal-
la: 5 € / h / apulainen. Varauk-
set numerosta 045 6576 122 / 
Katri tai 040 8245 861 / Tarja.
rauhanyhdistys: hauki-
pudas: aviopuolisoleiri 
11.–12.10. Siikatörmällä, sisa-
rilta ti 14.10. klo 18.30 Isonie-
mellä, kello: raamattuluokka 
pe 10.10. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 10.10. klo 18.30 
Takkulalla, Alamäki 4, pyhä-
koulut su 12.10. klo 12: Tak-
kulalla, Alamäki 4 ja Similäl-
lä, Korvalantie 46, seurat su 
12.10. klo 17 Osmo Alamäki, 
Jari Latvala, päiväkerho ma 
13.10. klo 17.30 ry:llä, Joki-

kylä: päiväkerho to 9.10. klo 
17.30–19 ry:llä, raamattuluok-
ka pe 10.10. klo 17.30, ompe-
luseurat pe 10.10. klo 18.30, 
nuortenilta la 11.10. klo 18 
ry:llä, alustus ja keskuste-
lua, pyhäkoulut su 12.10. klo 
12: Asemakylä etelä Jaakko 
Vänttilällä, Asemakylä pohj. 
Tuomo Lukkarilla, Keskiky-
lä Jyrki Vänttilällä, Vänttilän-
perä Jukka Vänttilällä, Taipa-
leenkylä Ari Luhtaniemellä, 
seurat su 12.10. klo 14 ry:llä, 

Juhani Pitkälä, Ilkka Alakärp-
pä, päiväkerho ke 15.10. klo 
17.30–19 ry:llä. Ry:n eläkepii-
ri ti 14.10. klo 13 monitoimi-
salissa.
avioliittoon kuulutettu: Mi-
ka Juhani Ervasti ja Maaren 
Inger Kristine Aikio, Kalle 
Veli Sakari Kamula ja Stiina 
Aino Ikonen.
kastettu: Vanessa Olivia Au-
rora Koski, Jonne Johannes 
Iisakki Mustakangas, Pihla Ii-
da Linnea Heikkinen.

hiljaisuuden retriitti Isollaniemellä

Haukiputaan seurakunta järjestää pyhäinpäivän hiljaisuu-
den retriitin Isollaniemellä 31.10–2.11. 

Retriitti alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntai-il-
tapäivänä. Retriittiohjaajina toimivat pastori Maria Vähä-
kangas ja diakonissa Laila Rantakokko. Viikonlopun hinta 
omin lakanoin on 78 €. 

Ilmoittautumiset viimeistään 17.10. p. 547 1185. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä on hyvä mainita ruoka-ainealler-
giat. Tiedustelut viikolla 44 Maria Vähäkankangas p. 040 
563 3366, maria.vahakangas@evl.fi tai Laila Rantakokko p. 
040 866 8319, laila.rantakokko@evl.fi.

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
tiistaina 14.10. klo 12 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Aiheena liikunta. Seu-
rakuntapiiri torstaina 16.10. 
klo 12 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Aiheena toiveru-
not, vierailijana Pirkko Tuu-
nainen ja lauluryhmä.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus tiistaina 

14.10. klo 13. Mukana diako-
nian vapaaehtoiset.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
keskiviikkoisin Kirkonkylän 
seurakuntakodissa ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30–11 sekä tiistaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 
9.30–11 Kokkokankaan seu-

rakuntakeskuksessa ja kes-
kiviikkoisin ja torstaisin klo 
9.30–11 Vanhassa pappilassa. 
Varhaisnuorten kuorot ja 
mukulakuoro normaalisti. 
kirkkokuoro keskiviikkona 
15.10. klo 18 ja Varttuneet 
torstaina 16.10. klo 14.30 Kir-
konkylän seurakuntakodissa.
naisten piiri torstaina 16.10. 
klo 18.30 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa. 
Miesten piiri torstaina 16.10. 
klo 18.30 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkona 
klo 12–15 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Veikon valin-
nan retkipäivä Luurinmut-
kaan maanantaina 13.10.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na tiistaina ja torstaina klo 
14–17, lauantaina klo 10–13. 
Kirpputori on poikkeukselli-
sesti suljettu torstaina 9.10.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
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.
rippikoulu: tuleville rippi-
koululaisille lähetetään loka-
kuun aikana kirje rippikou-
luista.
Perhelentopallo lauantai-
na klo 9–11 Kirkonkylän kou-
lulla.
kempeleen ry: Raamattu-
luokat pe 10.10 klo 18 nuo-

remmat: Hintsala, Voipolku 
7, vanhemmat: Taskila, Hauk-
kasuontie 4. Pyhäkoulut: su 
12.10. klo 12 Kokkokangas: 
Hintsala,Voipolku 7. Keskus-
ta-Ollila: Luokkanen, Rau-
tiontie 7. Santamäki: Teppo, 
Kiurunkuja 6. Paituri: Hint-
sala, Hietaniementie. Seu-
rat su 12.10. klo 16 
ry:llä. Seurat to 
16.10. klo 19 Py-
hän Kolminai-
suuden kir-
kossa.
Murron 
ry: Lau-
luseurat 
pe 10.10. 
klo 19 An-
nemari ja 
Hannu Tuo-
himaalla, Pel-
lontaus 4. Seu-
rat su 12.10. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Topias Viljami 
Närhi, Santeri Johannes Mus-
takangas.

Vihityt: Ossi Mikael Kangas 
ja Hanna Maarit Vaitiniemi, 
Mikko Antero Nissi ja Kaisa 
Hannele Kivelä.
kuollut: Tuula Pirjo Mirjami 
Hentilä s. Männikkö, 58.

nuoret

Peli-ilta 
ke klo 16.30–18 
Kempelehallilla. 

nuortenilta to klo 19–21 VP. 

Yöpappila pe 10.10. klo 20–24 VP. 

nuorten lähetyslauantai 
11.10. klo 10–13 

Keskustan 
seurakuntatalolla.

koskas kuulet kalahuksen, riennä herran huoneeseen
näytelmä kiimingin seurakunnan alkuajoista
Esitykset Kiimingin seurakuntakeskuksessa  Vapaa pääsy.
14. 10. klo 18
15.10. klo 18
16.10. klo 18
Esityksen kesto on noin 45 minuuttia.

koti ja kohtaamispaikka – kiimingin pappilan 
historiakirja
Julkistamistilaisuus Pappilassa pe 24.10. klo 18. 

Kirja kertoo Kiimingin pappilan historian 1781 alkaen, jol-
loin Kiiminki oli Iin kappeliseurakunta. Pappila on ollut 
paitsi seurakuntaelämän keskus, myös kirkkoherrojen koti. 
Perheiden kertomuksissa kuuluu eletyn elämän ääni. Kii-
mingin seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsi pappilassa 
vuoteen 1992 asti, jolloin uusi seurakuntakeskus vihittiin 
käyttöön. Hauras pappiloiden perinne jatkuu Kiimingissä.
Kirjan toimittaja Elina Tahkola (os. Kälkäjä) on filosofian 
maisteri. Hän on kotoisin Kiimingistä.

”kiiminki odottaa uutta kuningasta”
Seurakunnalla on ainutlaatuinen kokoelma lehtileik-
keitä, jotka on vuodesta 1971 alkaen kerännyt kanslis-
ti Kirsti Matilainen. Lehtileikenäyttely on nähtävillä ti-pe 
21.–24.10. klo 9–16 ja su 26.10. juhlien yhteydessä. Näytte-
ly on kirkkoherranviraston neuvotteluhuoneessa.

Pyhäkoulu su 12.10. klo 12 
Montin-salissa.
hartaudet ke 15.10. klo 14 
Jaarankartanossa ja to 16.10. 
klo 13 Koivulehdossa.
raamattu- ja rukouspiiri to 
16.10. klo 18.30 Jäälin srk-ko-
dissa.
kuorot: Poikakuoro to 9.10. 
klo 17 srk-keskuksessa, Kan-
taattikuoro to 9.10. klo 18.30 
ja Projektikuoro ke 15.10 klo 
18.30 Kirkkopirtillä.
Diakoniapiiri ma 13.10 klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
Eläkeläisten seurakunta-
kerhot: ti 14.10. klo 13 Jäälin 
srk-kodissa ja klo 13 Alakylän 
nuorisoseurantalossa, kulje-
tukset Erja 0400 775 164.
Ystäväpiiri to 16.10. klo 14 
Huttukylän nuorisoseuranta-
lossa, kuljetuspyynnöt Ullalle 
040 579 3247.
Eläkeläisten syysretki ma 
27.10. Kajaaniin. Ilm. viim. 
17.10. p. 040 5844 406.
lähetyspiiri 14.10. klo 12 Lä-
himmäisentuvalla.

nuoret: Avoimet ovet ti klo 
17–20 Toivolassa, Alakylän 
NS:lla. Rippikouluisoseksi 
ilm. viim. 19.10. Hakulomak-
keita kirkkoherranvirastosta 
tai nuorisotyöntekijöiltä.
Perheet: Perhekerho to klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin srk-kodissa. Perhekah-
vila pe klo 9.30–11 Kirkkopir-
tillä ja Jäälin srk-kodissa. Las-
ten parkki Jäälin srk-kodissa 
to klo 13–15.
Jäälijärven hölkkä la 11.10. 
alkaa Jäälin urheilukentällä 
klo 11.55 hartaudella.
rauhanyhdistys: Pe 10.0. 
raamattuluokka klo 18 ry:llä, 
lauluseurat klo 19 kyläpiireit-
täin. Seurat su 12.10. klo 17 
ry:llä. Pyhäkoulu su 12.10. klo 
12 Alakylä1 R. Häkli, Alaky-
lä 2 P. Vänttilä, Huttukylä J. 
Hekkala, Jääli (ry:llä) J. Niku-
la, Kirkonkylä 1 A. Väyrynen 
Montin-salissa, Kirkonkylä 2 
A. K. Palomaa.
kastettu: Peppi Emilia Ou-
tila.

Juhlajumalanpalvelus 
su 26.10. klo 10 kirkossa
Kiimingin kirkkomaan laajennusosan vihkimisen johtaa 
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, jonka jälkeen 
seurakuntakeskuksessa kirkkokahvit ja uusien urkujen 
käyttöönotto. Juhlassa kuulla Risto Ainalin sävellys Trip-
tyykki, joka on saanut innoituksensa Kiimingin kirkon alt-
taritaulusta.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 9.10.–16.10.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Minna P u ran e n
hartaus to 9.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet to 9.10. klo 
16–17, Kirkkolaulajat ke 
15.10. klo 18 srk-talolla. 
omaishoitajien päiväkah-
vit ma 13.10. klo 12 srk-talol-
la. Maisa.  
niittypirtin kerho ma 13.10. 
klo 13  palvelutalolla, muka-
na Sinikka.
Seurakuntakerho ke 15.10. 
klo 12 srk-talolla. Vieraana 
kuntohoitaja Anneli Puuru-
nen fysikaalisesta hoitolai-
toksesta.
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta to 16.10. klo 18.30 dia-
koniatoimistossa.
tulossa: Cross Stitch pe 
17.10. klo 18 Vanamossa. Las-
ten ja varhaisnuorten mu-
siikki-ilta. Tule kokeilemaan 
bändissä soittamista tai lau-
lelemaan muuten vaan. Bän-
ditoimintaa luotsaa lasten-
ohjaaja Ari Natunen. Lopuk-
si iltapala. naisten retki to 
30.10. Pökkylän Punaisel-

nat 7–10-v. 16 €; 11–15-v. 19 
€; yli 16-v. 22 €. (4H-jäsenet 
2 € alennus). Ilm. viimeistään 
10.10. p. 55873655 tai 0500 
688848 / Raija Palsa. Järj. 
myös kunta ja 4H-yhdistys.
nuoret: Nuortenilta la 11.10. 
klo 18–19.30, yökahvila Olk-
kari la 11.10. klo 19.30–23 
Vanamossa. Nuortenilta to 
16.10. klo 18–20 kololla. Ret-
ki Oulugospeliin 2.11. Kei-
kalla J. Jyrä ja The Rain. Ilm. 
Katrille 044 7521 236 viimeis-
tään 17.10. Hinta 10 €, sis. 
matkan ja lipun. Lähde sinä-
kin kokemaan Maata Näky-
vissä -festarit 2008! Suun-
taamme Turkuun 14.–16.11. 
Hinta 50 € sis. matkat, ruo-
kailut, koulumajoitus ja fes-
tariranneke. Ilm. viim. 25.10. 
Katrille 044 7521 236.
Perhekerhot: Kirkonkylällä 
Kotikolo ti 14.10. klo 9.30–11 
ja Tupoksessa Vanamo ke 
15.10. klo 9.30–11. 
Partio: Pe 10.10. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 

-hengellisen musiikin 
konsertti 

pe 10.10. klo 19 kirkossa. 

Esiintyjät 
Sari ja Leo Louhivaara. 

Vapaa pääsy, kolehti Louhi-
vaarojen työlle.

15–17. Pe-la 10.–11.10. Suden-
pentuosaston yöretki Par-
tiokämpälle. Retkellä suori-
tetaan Yksissä tuumin -tai-
tomerkki. Karhunkaato 08 
-maastoleikki seikkailijoille, 
tarpojille ja samoajille Limin-
gan läheisyydessä. Retkikirje 
jaossa Kotikololla. Su 12.10. 
Kirkkopalvelussa Variksen-
marjat. Johtajat: Palauttakaa 
jäsenilmoituslomakkeet par-
tiotoimistoon mahd. nopeas-

ti. Uudet jäsenet tervetuloa 
toimintaan. Tiedustelut: Par-
tiotoimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521 223, 
www.niittykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Pe 10.10. 
klo 18.30 raamattuluok-
ka (7–8) ry:llä sekä klo 18.30 
nuortenilta Tuula ja Kale-
vi Nevalalla. La 11.10. klo 11 
myyjäiset ry:llä ja klo 18.30 
raamattuluokka (5–6) ry:llä. 

Su 12.10. klo 11.30 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Alatem-
meksen vanhainkodilla se-
kä ry:llä ja klo 18.30 seurat 
ja julkaisuilta ry:llä. To 16.10. 
klo 18.30 kodin ja koulun ilta 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
21.10. klo 12 ry:llä.
kastettu: Topi Johannes 
Riekki, Toivo Titus Ilmari Tur-
peinen, Joose Elmeri Virpi.
kuollut: Martti Markus 
Merkkiniemi, 59.

le Tuvalle, linja-auto lähtee 
klo 17. Tarkemmin seuraa-
vissa lehdissä. Seurakunta-
retki holiday Club Bombal-
le nurmekseen 3.–4.11. Hin-
ta 75 euroa, sis. matkat, ruo-
kailut Bomballa, kylpyläosas-
ton ja yhteisen ohjelman. Il-
moittautuminen viimeistään 
16.10. p. 044 7521 226. Ret-
ken johtaja Sinikka Ilmonen.
rippikoulut: Ne rippikoulu-
laiset, jotka vielä eivät ole 
osallistuneet rippikoulu-
opetukseen, osallistuvat su 
12.10. klo 10 messuun.
Varhaisnuoret: Syyslo-
man toimintaa: Päiväleirit 
1.–6.-luokkalaisille ti 21.10. 
Vanamossa ja ke 22.10. srk-
talolla. Ohjattua toimintaa 
klo 10–14. Hinta 3 € / päi-
vä, sis. ruokailun (4H-jä-
senet 2 €). Ilm. viimeistään 
10.10.  0400 803 837 / He-
li Hietala. Kouluikäisten ret-
ki Ouluun to 23.10. Käydään 
Tietomaassa, eläinmuseos-
sa ja syömässä Raxissa. Hin-

herättäjän seurat ti 14.10. 
klo 19 Pohjolakodilla. Muka-
na Leila Ikonen, Kerttu Inka-
la, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 15.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen.
Virsilaulutuokio ke 15.10. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
rukouspiiri ke 15.10. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
kalajoen, raahen ja limin-
gan rovastikuntien maallik-
kokoulu: Pienryhmä I -koulu-

kylmälänkylän seurakunta-
piirin päivä muuttuu. Seu-
raava kerta pe 17.10. klo 
10.15 kappelissa, kerhossa 
mukana Simo Pekka Pekkala. 
Kyyti lähtee srk-talolta klo 
9.30 ja paluukyyti klo 11.30. 
Jatkossa kerho kokoontuu 
joka toinen perjantai. 
lähetysilta to 9.10. klo 18.30 
Mirjam ja Markku Kesänie-
mellä, Ähkyläntie 28, Jouni 
Heikkinen.
hartaus ti 14.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa ja klo 
14.30 terveyskeskus-sairaa-
lassa, Jouni Heikkinen. 

tuspäivä Raahessa, Pattijoen 
srk-talolla 18.10. klo 9–15.30. 
Pienryhmä II -koulutuspäi-
vä 22.11. klo 8.30–15.45. Ilm. 
p. 08 4639 200 tai toimisto@
kkro.fi.
kuorot: Ke 15.10. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitukset, to 
16.10. klo 18.30 kamarikuo-
ron harjoitukset srk-talossa.
lapset ja perheet: perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-salis-
sa sekä to klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
nuoret: Nuortenilta to 9.10. 
klo 18–19.30 srk-talon ala-
kerrassa. Päivystys pe 10.10. 
klo 15–17 nuorisotoimistolla 
srk-talon alakerrassa, p. 533 
1201. Nuortenilta ke 15.10. 
klo 17–18.30. Maata näkyvis-
sä -festarit 14.–16.11. Turus-
sa. Hinta 54 € sis. liput ja mat-
kan. Ilm. Rainerille viim. ke 
15.10. Koulupastoripäivystys 
to 16.10. klo 10.40–12.15 ylä-

asteella ja lukiolla. Nuoriso-
työnohjaajat Tuula Väänä-
nen p. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen p. 040 585 1057.
Partio: JOTI/Jamboree-On-
The-Internet -tapahtuma 
kaikille yli 11-vuotiaille var-
tiolaisille 18.–19.10. Tyrnävän 
Kuulammen koululla. Ilmoi-
tuslaput jaossa vartioilloissa. 
Ilm. viim. 14.10. Tiedustelut 
Emma p. 0400 850 737.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 10.10. klo 18 miesten toi-
mintailta ry:llä. La 11.10. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä 7–8-lk Laitasaaressa, A. 
ja M. Töllillä, Mettäperän-
tie 74. Klo 19 nuortenilta Lai-
tasaaren ry:llä. Su 12.10. klo 
13 ja klo 18 seurat, ma 13.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
14.10. klo 12.30 seurat Päivä-
keskuksessa. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 10.10. klo 18.30 raa-

mattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat, la 11.10. klo 11 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka ja iltaky-
lä M. Töllillä, Mettäperäntie. 
Su 12.10. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Olli Karhumaa, Laita-
saari Jaakko Carlson, Huovila 
Yrjö Louhisalmi.

kastettu: Aapo Veli Eina-
ri Lesonen, Matilda Julianna 
Oja, Milla Marianna Oja.
Vihitty: Hannu Tapani Seppä 
ja Tarja Anneli Heinonen.
kuollut: Mirja Anneli Haa-
pasalo s. Jokelainen, 72; Lyyli 
Maria Esteri Nykänen s. Kuk-
kohovi, 81.

lauantaina 18.10. klo 11
Muhoksen seurakuntatalossa

Etsitkö uutta ja raikasta näkö-
kulmaa Raamattuun? Elämyk-
siä Raamatusta auttaa oivalta-
maan vanhoista kertomuksista 
uusia asioita. Havaintomateri-
aali yllättää. 
Tilaisuuden aiheena on Elämän 
kultainen lanka. Se löytyy siel-
läkin, missä synkät varjot levit-
täytyvät elämän ylle. Tilaisuuden 
pitää teologian maisteri, Akasia-säätiön kouluttaja Mari-
anne Jansson. Päivä tarjoaa elämyksen niin silmille, korvil-
le kuin sydämellekin. 

Vanhusten kirkkopyhät 

Sarakylän kappelissa su 12.10. klo 10.
Messussa avustaa Sarakylän kappelikuoro. Kirkkokahvit. Myös Livojokivarren varren van-
hukset kutsutaan kirkkopyhään.

Seurakuntakodissa su 19.10. klo 10. 
Kirkkokahvit. Muistakaa mahdollisuus käyttää taksikyyditystä jumalanpalvelukseen, mat-
kan edestakainen hinta on 3 €.

Omaiset tulkaa vanhusten kanssa viettämään yhteistä kirkkohetkeä.

Pyhäkoulu su 12.10. klo 13 
Suojalinnan kerhotilassa.
kuorot: Vox Margarita ke 
klo 18, nuorisokuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18, 
lapsikuoro to klo 17 ja Sara-
kylän kappelikuoro to klo 
18.45.
kirpputori ke 15.10. klo 
10–13 talkootuvassa.
Ystävänkammari ti 14.10. 
klo 11.30–13.30 srk-kodissa. 
Vieraana Leena Pesälä.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 19.10. klo 10 Taival-
koskella. Meno omin kyydein. 
Ilm. Taivalkosken kirkkoher-
ranvirastoon p. 8204 200.
Maata näkyvissä -festarit 
14.–16.11. Turku. Lähtö pe-
aamuna, paluu su-ma väli-
senä yönä. Hinta 20 €. Ilm. 
viim. ke 29.10. p. 040 571 
4636 / Tiina, tiina.inkeroi-
nen@evl.fi tai 040 752 4387, 
marko.vayrynen@evl.fi.
rönö pe 10.10. klo 18–22. 
Tiina.
rippikoululaiset C- ja D-ryh-

mä, 1. talvitunti la 11.10. klo 
10–13.15 seurakuntakodissa. 
Kynät ja kumit mukaan.
apua arjen askareisiin? 
Nuorten matkaryhmä auttaa 
pihan ja kodin pienissä siivo-
uksissa, lasten hoidossa ym. 
kodin tehtävissä. Hinta 5 € / 
tunti / apulainen. Varaukset 
Tiinalta 040 571 4636. 
Perhekerho: to 9.10. ei ole 
kerhoa, ma 13.10. ja to 16.10. 
klo 10–13 seurakuntakodissa.
lapsiparkki ke 15.10. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Satumuskari Sarakylän kou-
lulla to 16.10. klo 16–17.
rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 12.10. klo 13 Kurenalan 
ry:llä, S. Pikkuaho, J. Lehto. 
Raamattuluokka pe 10.10. 
klo 19 Sarakylässä Antti 
Kummalalla. Lauluseurat su 
12.10. klo 19 Sarakylässä Elsa 
Puhakalla.
kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuk-
sessa torstaina 16.10.2008 
klo 16.30. Kokouksen asia-

lista on yleisesti nähtävänä 
8.–16.10.2008 kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on ylei-
sesti nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 21.10.–20.11.2008 
viraston aukioloaikoina. Pu-
dasjärvellä, 3.10. 2008, Arvo 
Niskasaari, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
kastettu: Leo Oskari Tuo-
mainen, Erno Johannes Juu-
rikka.
Vihitty: Jyrki Henrikki Kum-
pula ja Anna-Mari Koivu-
kangas.
haudattu: Anna Kuopus-
järvi, 95; Lempi Martta Oja-
la, 85; Niilo Matias Honka-
nen, 77.

Esirukouspyyntöjä var-
ten on seurakuntakodin 
kirkkosalin takaosassa 
laatikko. Esirukouspyyn-
nön voi jättää papeillekin.

Särkyneille 
on puhuttava hiljaa

Elämyksiä raamatusta -naistenpäivä 

hautausmaan syksyiset siivoustalkoot

Maanantaina 13.10. kello 9 alkaen talkoillaan yhdessä hau-
tausmaa siistiin syyskuntoon.

Kello 12 hartaus muualle haudattujen 
muistomerkillä. Hartauden pitää Jou-
ni Heikkinen.
Kahvi- ja sämpylätarjoilu koko talkoi-
den ajan.
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hartaus torstaina 9.10. klo 
13.15 Limingan sairaalassa.
äitien hemmottelupäivä 
lauantaina 11.10. klo 10–14 
Temmeksen seurakuntata-
lolla. Ilmoittaudu 9.10. las-
tenohjaajille.
raamattu- ja keskustelu-
piiri sunnuntaina 12.10. klo 
16 Tyrnävän seurakuntata-
lolla.
Seurakuntakerho tiistai-
na 14.10. klo 12.30 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Suutarinkylä-Ylipään dia-
koniapiiri keskiviikkona 
15.10. klo 19 Leino Saarelal-
la, Pihlajarannantie 15.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri torstaina 
16.10. klo 10.30 Kauttaran-
nassa (Kauttaranta 12 A 2).
Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille alkaa marras-
kuussa kokoontuen torstai-
sin viisi kertaa. Vetäjinä Lei-
la Ikonen ja Riitta Pesonen. 
Tiedustelut ja ilm. viim.  
23.10. Riitalle 044 7372 630.

lähetyksen tasauskeräys 
perunamarkkinoilla tuotti 
415 euroa. Kiitos lahjoitta-
jille ja tuotteiden ostajille.
kuorot: Kirkkokuoro keski-
viikkona 15.10. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Lap-
sikuoro torstaina 16.10. klo 
16 Temmeksen seurakunta-
talolla.
nuoret: Isoskoulutus lauan-
taina 11.10. klo 12–16 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.
temmes: Hartaus torstai-
na 16.10. klo 10.30 Mänty-
rinteellä.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Perjantaina 10.10. klo 
19 uusien tyrnäväläisten tu-
tustumisilta, sunnuntaina 
12.10. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Perjantaina 10.10. klo 19 
lauluseurat Annemari ja 
Hannu Tuohimaalla, Pellon-
taus 4. Sunnuntaina 12.10. 
klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Rasmus Reino An-
tero Kärkkäinen.

kuollut: Ulla Kaarina Kerä-
nen s Tervo, 59.

hautausmaan 
siivoustalkoot
 
ke 15.10. klo 10 Tyrnävän 
hautausmaalla
to 16.10. klo 10 Temmek-
sen hautausmaalla 

Talkoolaisille ruokailu.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kEStIlä
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 9.10. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kalevi 
Niirasella.
Vanhustenviikon ystävän-
kammari pe 10.10. alk. ruo-
kailulla klo 10 srk-kodissa.
Huom. päivä.
Seurat su 12.10. klo 19 ry:llä, 
Jouni Lesonen.
kirkkokuoro ti 14.10. klo 19 
srk-kodissa.
Pihkalanrantasten vierai-
lu ke 15.10. klo 13 Palvelu-

keskus Pihlajistoon ja ryhmä-
kotiin.
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 16.10. klo 
11 Irja Keräsellä.
Seurakuntakerho pe 17.10. 
klo 10 srk-kodissa, mukana 
Urpo Luokkala.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
17.10. Pihlajistossa.
kerhot: Perhekerho to 16.10. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10, 
Aarrearkku to klo 15.30 ja 
Salaisuuksien kaivos to klo 
17.30 kerhokodissa.

PIIPPola
hartaus ma 13.10. klo 13.30 
työkeskus Ponnarissa. 
Eu-ruuan jako ti 14.10. klo 
12–15 srk-kodissa vähävarai-
sille. Varaukset viimeistään 
13.10. mennessä Saila Karp-
piselle 0207 109 856.
Virkistyspäivä ke 15.10. klo 
10 Vaarintalolla, mukana 
Minna Rahko.
nuortenilta pe 17.10. klo 18 
srk-kodissa.
rippikoulua la 18.10. klo 
9–12 srk-kodissa. 
Veteraanien lauluryhmä 
ma klo 11 ja kirkkokuoro klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16.30 ja perhekerho 
pe 24.10. klo 10 srk-kodissa. 

PulkkIla
raamattuluokka pe 10.10. 
klo 19 ja seurat su 12.10. klo 
13 ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 12.10 klo 
14.30 terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.

Sydämelliset 
kiitokset

hautausmaiden 
talkoisiin

osallistuneille.

Seurakuntakerho ke 15.10. 
klo 12 srk-talolla.
Ehtoollishartaus to 16.10. 
klo 13 Koivulehdossa. 
kuoroharjoitukset to 16.10 
klo 19 srk-talolla.
kerhot: Päiväkerho pe klo 13 
ja perhekerho ma klo 10 srk-
talolla.

PYhäntä
kappelineuvoston kokous 
to 9.10. klo 18 kerhohuo-
neessa. 
Syysmyyjäiset la 11.10. klo 
18 ry:llä, seurat su 12.10. klo 
16, Pekka Koistinen ja Seppo 
Rönkkö ja lauluseurat ke 5.10 
klo 18.30 ry:llä.
Vanhusten kirkkopyhän 
ruokailu su 12.10. klo 12 
messun jälkeen srk-talossa.  
Mll:n perhekahvila ma 
13.10. klo 11 kerhohuoneessa. 
Varttuneenväen kerho ke 
15.10. klo 12 srk-talossa. 
rippikoululaiset: Diakonia-
palvelupäivä la 11.10. Työ-
kohteet haetaan ennalta klo 

9 srk-talolta. Rippikoulua la 
18.10. klo 9–14.30.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17 
ja kirkkokuoro to klo 18 se-
kä nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho to 9.10. 
klo 11, päiväkerho ti klo 10 
ja Salaisuuksien kaivos ke klo 
15 kerhohuoneessa.
kuollut: Aarne Jalmari Kiis-
kinen Tavastkengän kylästä, 
78; Hilja Maria Moisala Maa-
ralan kylästä, 78.
kastettu: Juuli Sofia Piippo, 
Kajaani evl.

rantSIla
Seurakuntakerho to 9.10. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa.  
herättäjäseurat to 9.10. klo 
19 Wilppolassa. 
lähetysseurat pe 10.10. klo 
18.30 srk-talossa. 
lähetystilaisuus su 12.10. 
klo 10 messun jälkeen srk-ta-
lossa. Tarjoilusta vastaavat 

kirkonkylän maa- ja kotitalo-
usnaiset. 
Seurat su 12.10. klo 18.30 
Kaisa Leinosella.
Seurakuntailta to 16.10. klo 
19 srk-talossa, Markku Jaak-
kola ja Arja Leinonen. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11, Lapsikuoro Stellat 
ke klo 15 srk-talolla, to klo 
13.30 Mankilan koululla ja 
pe 17.10. klo 13 Hovin kou-
lulla. Pulkkilan ja Rantsilan 
kirkkokuorojen yhteisharjoi-
tus to 9.10. klo 19 Pulkkilan 
srk-talossa.
kerhot: Perhekerho Palle-
rot ma klo 10, Pikku nuput 
ke klo 11,  Isot nuput to klo 
13.30 ja Tyttökerho to klo 17 
Nuppulassa. Hovin nuppu-
kerho ti klo 10 Hovin koulul-
la. Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30 Mankilan koululla. 
Hovin varhaisnuoret ke klo 
14 ryhmä I ja klo 15.30 ryh-
mä II Hovin koululla. 
kuollut: Nelly Sofia Anttila, 
7 pv:n ikäisenä. 

kanttori kaisa nuora-
la vuorotteluvapaalla 
1.10.–31.12.2008.

ruukkI
Diakonissa tavattavis-
sa Ruukin srk-talolla ke klo 
10–12 p. 050 4694 774.
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla, ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja to klo 9.30–11.30 Revon-
lahden srk-talolla. 
lapsikuoro to klo 15 Ruukin 
srk-talossa ja ti klo 16 Paavo-
lan srk-talolla. Yrjö Nissinen. 
kaakaokerhot: To klo 12.30 
Revonlahden srk-talossa 
1.–2.-luokkalaisille. Ti klo 
12.30 Paavolan srk-talolla 
1.–4.-luokkalaisille. 
Sukkapiiri to klo 13–14 Ruu-
kin srk-talolla. 
nuortenilta to klo 18 Ruukin 
srk-talossa, illan jälkeen avoi-
met ovet klo 21 asti.
aikuisten päiväpiiri ma klo 
11 Revonlahden srk-talolla.

hartaus su 12.10. klo 13.30 
Mäkelänrinteellä, Leo Kar-
humaa. 
tyttökerho ti klo 17.30 Ruu-
kin srk-talolla alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille.
Seurakunnan ja ikäihmisten 
yhteinen laulupiiri ke 15.10. 
klo 11 Revonlahden srk-ta-
lossa.
kirkkokuoro ke 15.10. klo 19 
Ruukin srk-talossa 
Peli-ilta to klo 18 -20 Ruukin 
srk-talolla 12–19-vuotiaille.
rauhanyhdistykset: Pe 
10.10. klo 18 Siikajoen ry:n 
myyjäiset Revonlahden ry:llä, 
klo 19 lauluompeluseurat Ai-
no L. ja A. Haapakoskella, 
klo 19 ompeluseurat ja myy-
jäiset Luohuan ry:llä ja om-
peluseurat Ruukin ry:llä. La 
11.10. klo 19 seurat Ruukin 
ry:llä, V. Kalliokoski, O. Kor-
kiakoski. Su 12.10. klo 12 py-
häkoulu A. ja Y. Pirneksel-
lä, klo 18.30 seurat Paavolan 
ry:llä, ma 13.10. klo 18 lähe-
tysseurat Revonlahden kir-

Juha tapion 
lauluja & tarinoita 
-konsertti oulussa

Retki Juha Tapion kym-
menvuotisjuhlakonsert-
tiin Madetojan salille 1.11. 
Lipun hinta on 25 €. 

Linja-autoreitti: Vihanti-
Paavola-Ruukki-Revonlah-
ti-Oulu. Kuljetus tarvitta-
essa myös Siikajoenkyläl-
tä. Aikataulu tarkentuu 
myöhemmin. Paikkoja ra-
joitetusti, ilm. viim. 17.10. 
p. 050 466 5420 tai 
minna.storlopare@evl.fi.

kossa, Kalliokoski ja Korkia-
koski. Ti 14.10. klo 12 aikuis-
tenkerho K. ja L. Karhumaal-
la ja klo 13 T. ja K. Lehdol-
la, klo 18.30 vauvailta J. Er-
vastilla.
kastettu: Niklas Janne Se-
bastian Martikainen.
avioliittoon kuulutetaan: 
Veikko Tapio Toppila ja Jo-
hanna Tuulikki Karvonen  
mol. Siikasalo evl. 

SIIkaJokI
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla.  
Virsihetki ti 14.10. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.
nuorten peli-ilta ti 14.10. 
klo 18 srk-talolla.
Diakonia- ja lähetyspiiri al-
kaa 15.10. klo 12 srk-talolla. 
Kokoonnumme kahden vii-

kon välein. Olette kaikki sy-
dämellisesti tervetulleita. 
lapsikuoro ke klo 15 srk-ta-
lolla. Yrjö Nissinen.
rauhanyhdistys: Pe 10.10. 
klo 18 myyjäiset Revonlah-
den rauhanyhdistyksellä. Su 
12.10. klo 12 pyhäkoulut Yr-
jö Nissisellä ja Timo Savikos-
kella sekä klo 17 seurat ry:llä. 
To 16.10. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.
kastettu: Jasper Anton 
Piippo.
avioliittoon kuulutetaan: 
Veikko Tapio Toppila ja Jo-
hanna Tuulikki Karvonen 
mol. Siikasalo evl.

VIhantI
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Siioninvirsiseurat su 12.10. 
klo 18 srk-talolla.
raamattupiiri ma 13.10. klo 
19 srk-talolla.
Päiväpiiri ti 14.10. klo 12 
Möykkylän kylätuvalla.
hartaushetki ke 15.10. klo 12 

vanhainkodilla.
Virsihartaus uusien urku-
jen äärellä ke 15.10. klo 15 
kirkossa.
lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 16.10. klo 12 Tiia 
ja Jari Törmikoskella.
rauhanyhdistykset: Su 12.10. 
Alpuan ry:n seurat klo 13 
Lampinsaaren Paviljongilla, 
Markku Veteläinen ja Risto 
Lumiaho. Ke 15.10. klo 18.30 
ompeluseurat ja Siikatörmän 
myyjäiset kirkonkylän ry:llä.

haravointitalkoot 
pe 10.10. alkaen klo 9 Re-
vonlahden hautausmaal-
la. Kahvitarjoilu. 

Iloksi ihmiselle 
-lähimmäispalvelu-
koulutus 
Koulutusillat 17.–19.11. klo 
18.30–20.30 Revonlahden 
srk-talolla ja 22.11. klo 
9–13.30 Ruukin srk-talolla. 

Lisät. ja ilm. viim. 6.11 
Lahja Rautiolalle p. 050 
4694 774. Ilmoittaudu 
rohkeasti mukaan - Sinua 
tarvitaan!

J u ha Ta p io

w w w.sxc . hu 



20    Nro 33      9.10.2008

1. kivi

Kirkko näyttää käsittäneen vää-
rin Jeesuksen ohjeen toisen pos-
ken kääntämisestä. Vapaa-ajat-
telijat ja muut militantit iske-
vät kansankirkkoa herkeämät-
tä, mutta instituutti vain viki-
see, kääntää poskensa, nielee 
harminsa ja  lohduttautuu kirk-
kaimman kruunun saamisella. 
Sen saa silloin, kun vain kilvoit-
telee ja nyyhkii itsekseen.

Mitä Jeesus posken kääntä-
misellä tarkoittikin, tuskin kui-
tenkaan sitä, että sanasta ei saa 
antaa takaisin. Jeesus itsekin oli 

joka paikassa inttämässä ja väit-
tämässä vastaan ja panikin vas-
tustajilleen jauhot suuhun.

Kirkko tarvitsee enemmän 
Mikko Salmen kaltaisia soturei-
ta. Hän näyttää ymmärtäneen, 
että puolustautuminen on oi-
keutettua ja kun joku lyö, sil-
loin isketään voimalla takaisin. 
Ja miksei iskettäisi? Sodatkin 
ovat joskus oikeutettuja.

Kivenheittäjä toivoo myös, 
että naiset ottavat paikkan-
sa kirkossa ja unohtavat vää-
rän vaatimattomuuden ja lem-

peyden ihanteet. Näiden ihan-
teiden aika on mennyt. Kiven-
heittäjä tietää  kokemuksesta, et-
tä naiset osaavat sanoa terävästi. 
Se taito pitäisi ottaa nyt kirkon 
palvelukseen.

Kirkko ei saa taipua ja ol-
la kuin pässi narun vietävänä. 
Piispojen olisi syytä esiintyä 
julkisuudessa päättäväisemmin 
ja aloitteita tehden. He pystyvät 
siihen, jos vain viitsivät. Siksi 
heidät on piispoiksi valittukin.

Pastorit, kirjoittakaa saarno-
ja, joissa tulisesti puolustetaan 

kirkkoa. Lauletaan virsiä niin, 
että fanaattisinkin vapaa-ajatte-
lija kuulee.

Jos kerran vapaa-ajattelijat 
jatkuvasti moittivat kirkkoa, 
paljastakaamme heidän ajat-
telunsa typeryys, sillä sitä riit-
tää. Fanaatikko on fanaatikko, 
vaikka onkin keikaroivinaan 
järjellä.

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

Kirkko ei uskalla puolustautua

Uudessa lahtivajassa on kaikki-
aan parisataa neliötä asianmu-
kaista lihojen käsittely- ja kyl-
mäsäilytystilaa. 

– Aiemmin nylkypaikat eivät 
olleet kovin hygieenisiä: ne oli-
vat heinälatoja ja muita, kertoo 
Kalevi Tönkyrä. 

Hirvimiesten kesken heräsi-
kin ajatus yhteisestä lahtivajas-
ta ja kylmiötilasta. Rakentamis-
ta varten haettiin EU-rahaa ja 
avustusta valtiolta. Lisäksi jo-
kaisella hirvimiehellä oli velvoite 
tehdä rakennuksella neljä päivää 
talkootyötä. Talkootunteja ker-

tyi kaikkiaan noin 4 700. Raken-
nushanke tuli maksamaan noin 
135 000 euroa.

Rakennus valmistui viime 
syksynä. Lahtivajassa teurastet-
tiin tuolloin kolmisenkymmen-
tä hirveä. Tänä vuonna saares-
sa ammutaan sata hirveä, joten 
nyt tiloja päästään testaamaan 
tosissaan.

– Erinomaiset tilat! Kaikki 
on toiminut alun pitäen suun-
nitelman mukaan, kehuu Han-
nu Viitaluoma.

Rakennuksen molemmissa 
päissä on kolme nylkypaikkaa, 

keskellä taas on lihan käsittely-
tila. Kylmiöön mahtuu 30 ru-
hoa kerralla. Hirvimiesten työ-
tä helpottavat muun muassa 
sähkövinssit, joilla ruho noste-
taan riippumaan ja kiskot, joi-
ta pitkin niitä voidaan kuljettaa 
tilasta toiseen.

Tiloja käyttää kuusi Hailuo-
dossa toimivaa hirviporukkaa. 
Tänä syksynä niihin kuuluu yh-
teensä 151 metsästäjää. Kaikki-
aan Hailuodon metsästysseu-
rassa on 750 jäsentä.

Päivi MäKiNeN

Lahtivaja ja metsästäjät 
saivat siunauksen
Hailuodon lahtivaja ja met-

sästäjät siunattiin hirven-
metsästyskauden alkajai-
siksi viime perjantaina. 

Tilaisuus oli tiettävästi ensim-
mäinen laatuaan koko valtakun-
nassa.

Seurakunnan tervehdyksen 
toi kirkkoherra Matti Keskinen. 
Keskinen sanoi ensin hieman ni-
kotelleensa, kun Kempeleen seu-
rakunnan luotolaistunut kappa-
lainen Timo Juntunen ehdot-
ti asiaa. Aloite tosin tuli Juntu-
sen mukaan alunperin hailuoto-
laisilta, hän vain sattui sopivasti 
kohdalle.

– Sitten totesin, että mikäs et-
tei. Onhan Atrian lihanjalostus-
tehtaatkin Pohjanmaalla toden-
näköisesti siunattu, joten eikö 
lahtivajakin voi olla kohde, jossa 
tällainen yhteinen hetki voidaan 
viettää, sanoi Keskinen.

Kirkko 
alas mäeltä
Asia oli Keskisen mukaan sel-
vä silloin ja selvä se oli perjantai-
iltanakin, mutta väliin mahtui 
monenlaisia ajatuksia sekä Hai-
luodossa että kauempana. 

Keskustelun laineet löivät 
muun muassa Kotimaan verkko-
lehdessä. Siellä ihmeteltiin muun 
muassa, miten tappamista suun-
nittelevat ihmiset voidaan siuna-
ta, olkoonkin kyseessä eläinten 
tappaminen. 

Hailuodossa elävät lähellä 
luontoa niin nuoret kuin van-
hatkin, ja metsästys liittyy paik-
kakunnan elämäntapaan. Tätä 
taas ei etelässä ole Keskisen mu-
kaan oikein ymmärretty. Seura-
kunta puolestaan menee Keski-
sen mukaan sinne, missä ihmi-
setkin ovat.

– Luulen, että ei ole totuttu sii-
hen, että kirkko tulee niin konkreet-
tisella tavalla keskelle näinkin raa-
dollista aihetta, Juntunen tuumii.  

Asianmukaiset tilat
lihojen käsittelyyn

Päi v i  Mä k in e n

Hailuodon uuden lahtivajan siunaustilaisuuteen saapui rapiat nelisenkymmentä henkeä, sekä nuoria että vanhoja luotolaisia. 

Ihmiset yhdistävät kirkon siihen, 
että sunnuntaina mennään par-
haat vaatteet päällä jumalanpalve-
lukseen. Konkreettiseen mukana-
oloon ei ole totuttu – mutta Juntu-
sen mukaan pitää totutella siihen, 
että kirkko voi välillä tulla myös 
mäeltään alas.

ensi syksynä 
uudestaan
Siunaaminen sai Hailuodon met-
sästysseuran keskuudessa hyvän 
vastaanoton.

– Otimme tämän mahdollisuu-
den vastaan hyvin positiivisena. 
Soraääniä on tullut – kuten aina 
tulee – mutta ne olivat hyvin vä-
häisiä. Jokaisen omassa sisimmässä 
on, osallistuuko, ja jokainen tulee 
katsomuksellaan mukaan, sanoo 
Hailuodon metsästysseuran pu-
heenjohtaja Hannu Viitaluoma. 

Metsästys on sosiaalinen ta-
pahtuma, samoin hengellistä an-
tia tarjoavat seurakunnan tilai-
suudet. Viitaluoman mukaan 
metsästys ja seurakunta käyvät-
kin hyvin yksiin. 

Seurassa on jo keskusteltu siu-
naamisen ottamisesta jokasyk-
syiseksi perinteeksi.

– Mukava tilaisuus. Harvoin 
tulee muuten käytyä kirkossa, sa-
noo hailuotolainen Inga Piekko-
la. Hän on kolmatta vuotta aseen 
kanssa hirviporukassa. Tilaisuut-
ta kehuu Teuvo Heikkalakin. 
Ajatus seurakunnan tulemisesta 
mukaan kuvioihin ei ollut hänel-
le ollenkaan vieras. 

Positiivista palautetta antaa 
myös Kalevi Tönkyrä. Siunattu-
na metsälle lähteminen ja lahtiva-
jalla työskenteleminen on hänen 
mukaansa erilainen tunne kuin 
aikaisemmin.

– Hyvällä ja turvallisella mie-
lellä, mies toteaa seuraavan aa-
mun jahtitunnelmiaan.

Päivi MäKiNeN


