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Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat julkisyh-

teisöjä ja siten velvollisia kilpailuttamaan niin 

kutsutut kynnysarvot ylittävät hankinnat.

On päivänselvää, että hankintojen kilpailuttami-

sesta koituu monta hyötyä ja että koko järjestelmän 

tarkoitus on sinänsä hyvä.

Valitettavasti käytäntö saattaa olla jotain ihan 

muuta. Monet hankintapäätökset lojuvat ikuisuuk-

sia markkinaoikeudessa, mikä aiheuttaa kustannuk-

sia ja harmia toiminnalle. Jos kannettavien tietoko-

neiden hankintapäätös odottaa puolitoista vuot-

ta lainvoimaisuutta, ovat laitteet jo vanhentunei-

ta, kun niitä päästään ostamaan. Parhaassa tapauk-

sessa niitä ei enää valmisteta, jolloin tarjouspyyntö-

kierros alkaa alusta. 

Hankintojen tekemisessä tarvitaan monen alan 

asiantuntemusta. Siksi etenkin pienille seurakun-

nille kilpailuttamisista voi koitua hallinnollisia kulu-

ja enemmän kuin ne saavat hinnoista alennuksia. 

Yhteisöille yllättävän vaikeita kilpailuttamisen koh-

teita ovat sähkö ja vakuutukset.

Pienten ja keskisuurten seurakuntien kannattai-

si ehkä kääntää katseensa toistensa sekä kuntien 

suuntaan. Mallia voisi ottaa vaikkapa Heinolasta.

Siellä kunta ja seurakunta ovat suunnitelleet 

yhteisiä hankintoja jo kaksikymmentä vuotta. 

Molempien johtohenkilöt tapaavat kaksi kertaa 

vuodessa, pitävät toisensa ajan tasalla ja suunnit-

televat tulevia hankintatarpeita. Menettely on syn-

nyttänyt molempien yhteisöjen virkamiesten välille 

tiiviin yhteydenpidon.

Hyödyt ovat ilmeiset. Monimutkaisten hankkei-

den kilpailuttamiseen on ollut riittävästi asiantun-

temusta tarjolla. Ostettujen tuotteiden ja palvelui-

den hinnat ovat laskeneet sekä laatu parantunut.

Nyt toiminta on entisestään laajentunut. Seu-

rakunta on mukana Lahden seudun hankintaren-

kaassa – yhdessä kuntien, kuntayhtymien ja kunti-

en omistamien osakeyhtiöiden kanssa.

Laajalla yhteistyöllä on myös kääntöpuolensa. 

Kun yhteisten hankintojen koko kasvaa, paikallisia 

yrittäjiä putoaa kilpailusta, mikä on ikävää kunnan 

elinkeinoelämän kannalta. Näin voi käydä esimer-

kiksi aurausurakoitsijoille.

Lainsäätäjältäkin tarvitaan toimia tilanteen hel-

pottamiseksi. Keinovalikoima on yksinkertainen: 

markkinaoikeuteen lisää henkilökuntaa, valituslu-

pamenettely käyttöön, valituksen tekemiselle riit-

tävän korkea maksu ja aiheettoman valituksen teki-

jälle riittävän korkea sakko.

Aatoksia

Hankitaan hankaluuksia

”Hylätty, 
kelvoton...”
Hylätty, kelvoton, syrjään heitetty, 
arvoton. Näin vahvoilla sanoilla al-
kaa nuoren naisen, Reetta Syrin sa-
noittama laulu Sinä olet, sinä jäät.

Jos sinulta kysyttäisiin, koetko 
nuo sanat enemmän todeksi omalla 
vai lähimmäisesi kohdalla, kumman 
vaihtoehdon valitsisit? Vai ruksaisit-
ko keskeltä, ”molemmat saman ver-
ran totta”?

Koetko itsesi hylätyksi? Kiireestä 
on tullut yksi hyvä syy kulkea ohi ja 
olla kuuntelematta. Siihen voi vedo-
ta silloin kun ei halua kohdata ja ra-
kastaa. Sen taakse voi piiloutua myös 
silloin, kun lähelle meneminen vaati-
si omien asenteiden, ajatusten ja mie-
lipiteiden uudelleenarviointia.

Kelvottoman vastakohta on kel-
paava. Ei tarvitse paljon harjoittaa 
tulkintaa, kun ymmärtää millai-
nen ihminen meidän yhteiskunnas-
samme on kelpaava ihminen. Hän 
on elämässään ja urallaan onnistu-
nut ja ansioitunut, taloudellisesti hy-
vin toimeentuleva kansalainen. On-
neksi näillä säännöillä ei jaeta taivas-
paikkoja!

Arvottomasta ei makseta edes ro-
muraudan hintaa, ei edes yhtä sent-
tiä. Kun on arvoton, niin on arvoton. 
Mutta ihminen ei ole koskaan arvo-
ton! Olipa oma kokemuksesi tällä 
hetkellä millainen tahansa, niin si-
nulla on arvo, koska olet Jumalan te-
ko. Hän loi sinut omaksi kuvakseen ja 
juuri sellaiseksi kuin olet. Sen vuoksi 
sinun ei tarvitse teeskennellä ja yrit-
tää esittää jotain muuta.

Arvosi ei riipu myöskään ansiois-
tasi, ei menestymisestäsi eikä lahjois-
tasi. Se ei riipu siitäkään, miten olet 

omasta tai muiden mielestä elämässä-
si onnistunut. Suostumalla olemaan 
rehellisesti oma itsesi, olet Jumalalle 
mahdollisuus vaikuttaa tässä maail-
massa, siinä paikalla, missä olet.

Mikä vapautus, sinun ei tarvitse 
yrittää olla mitään. Kun sinulla ei ole 
yhtään mitään, niin silloin sinulla on 
kaikki! Mikä järjetön ristiriita, hullu-
tus, joka tuo elämän. 

Jos kädet ovat täynnä omia ansio-
nyyttejä, niin miten niihin mahtuisi 
elämän leipä. Jos et voi ottaa elämän 
leipää lahjana vastaan, niin miten ja-
kaisit eteenpäin sellaista, jota sinulla 
ei ole? Nälkäiset jäisivät ruokkimatta 
ja jäisit myös itse ilman. Niin että pää 
pystyyn, sinua tarvitaan! Sinua, jolla 
on vain tyhjät kädet.

Liian moni ajattelee, että hänen pi-
täisi olla jotain muuta kuin mitä on 
kelvatakseen tässä yhteiskunnassa. It-
kekää sisaret ja veljet kaikkia masen-
tuneita, särkyneitä ihmisiä, arvotto-
maksi itsensä tuntevia ihmisiä. Jee-
sus rakastaa jokaista, eikä haluaisi ke-
nenkään jäävän pimeään. Kaikki kel-
paavat Jeesukselle. Entä meille?

HeleNa KärNä
Kirjoittaja on kokkolalainen elämän ihmettelijä 

ja Hilta-Iita murretekstien kirjoittaja

25.9.2008

Tehdas kaatuu, 
elämä jatkuu
Kirkkoherra Lauri Oikarinen luo uskoa 
tehtaan sulkemisen jälkeiseen elämään 
pääkirjoituksessaan.

”Kriisi ei merkitse elämän loppumista. 
Uhkat on mahdollista saada hallintaan. 
Uudet mahdollisuudet voivat ilmestyä 
näköpiiriin. Tässä kaikessa on kysymys 
uskosta: valo voi kajastaa pimeässä yös-
sä. Tämän hetken neuvottomuus ei mer-
kitse pysyvää toivottomuutta eikä ahdis-
tus umpikujaa. 

Elääksemme tarvitsemme luonnolli-
sesti kohtuullisen toimeentulon. Synty-
nyt kriisi voi merkitä vapautumista it-
sestään selvänä pidetystä jatkuvan talou-
dellisen kasvun ja elintason nousun aja-
tuksista. Uudet kestävämmät näyt, mah-
dollisuudet ja elämäntavat voivat turva-
ta paremmin ihmisen ja luonnon hyvin-
vointia. On syytä entistä ponnekkaam-
min laulaa Nälkämaan laulua ’Meidän on 

uudesta luotava maa’ ja kantaa vastuuta 
omalta osaltamme.”

Kajaanin seurakuntalehti 19.9.2008

Paperikoneellakin on 
sielu
Työsuojeluvaltuutettu Arto Husu järkyt-
tyi UPM:n Kajaanin tehtaan lakkautus-
päätöksestä.

”Tytöt kysyivät, minne minä menen, 
kun tehdas loppuu. Siinä nousi pala kurk-
kuun.

Olisi ajettu vähemmillä koneilla ja pie-
nemmällä miehityksellä. Olisi edes yri-
tetty.

Paperikoneet näyttävät samanlaisilta, 
mutta eivät ne ole.

Kun purkaa koneet osiksi, niin näkee, 
että niiden uumenissa on eroja. Jokaisel-
la paperikoneella on oma sielu.”

Seura 18.9.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kristillisyyttä työvoimapolitiikkaan

Kunnallisvaalien lähestyessä 
kristilliset arvot nousevat jäl-
leen esille vaalimainonnassa. 
Mielestäni kristillisillä arvoil-
la ei tarkoiteta sitä, että ehdo-
kas on uskovainen tai sitä että 
uskovainen ehdokas kunnioit-
taisi kristillisiä arvoja politii-
kassaan. 

Minulla kristillisten arvojen 
pohjana on luterilaisuus ja Raa-
mattu, mistä johtuen mielestä-
ni kaikilla ihmisillä pitää olla 
oikeus ja mahdollisuus saada 
työllä elantonsa. Koska kaikil-

la ei kuitenkaan ole mahdolli-
suutta saada töitä, en voi hyväk-
syä sitä että työttömiä rangais-
taan milloin sosiaali- ja työvoi-
maviranomaisten, milloin po-
liisin toimesta. 

Kun lehdistä lukee pikku-uu-
tisia ”Katsastamaton auto jossa 
oli väärät kilvet jäi poliisin haa-
viin...” unohdetaan täysin se et-
tä auton katsastusverot ja vakuu-
tusmaksut ovat liian isoja menoe-
riä pitkäaikaistyöttömien alle 400 
euron kuukausituloista makset-
taviksi. Käytännössä kaikilla kui-

tenkin pitää pienemmissä kun-
nissa olla oma auto, sillä jo pel-
kästään valtion virastot ovat siir-
tyneet kaupunkeihin. 

Keskustapuolueen riveistä löy-
tyy tietääkseni eniten uskovaisia 
ehdokkaita, valtuutettuja, kan-
sanedustajia ja luottamushenki-
löitä. Nyt kun keskusta on ollut 
koko maan suurimpana puolu-
eena ovat syntyneet monet uu-
det köyhien oikeuksia heikentä-
vät järjestelyt. Esimerkiksi työt-
tömien, joilla on luottotietomer-
kintä, on nykyään erittäin vaikea 

saada liikennevakuutusta tai au-
toa muutoin laillisille papereille. 
Kuntatasolla voisi nyt käyttää so-
siaalitoimelle annettua harkinta-
valtaa siihen että liikennevakuu-
tus, ajoneuvovero ja katsastus-
maksu otettaisiin huomioon toi-
meentulotukea laskettaessa pa-
kollisina menoina. 

Siikajoen kunnassa, jossa it-
se asun, löytyisi helposti rahat-
kin järjestelyyn, siirtämättä ne 
työttömät, jotka on siirretty 
työmarkkinatuelta toimeentu-
lotuen varaan, syystä että työ-

tön on hankkinut toiminimen 
ja Y-tunnuksen työnhakua var-
ten, takaisin työmarkkinatuelle. 
Laki työttömyysturvasta sallii 
työttömälle oikeuden omistaa 
toiminimen ja Y-tunnuksen jos 
se ei estä työn tai työvoimapo-
liittisen koulutuksen vastaanot-
toa. Yksi työtön, joka siirretään 
työmarkkinatuelta toimeentu-
lotuelle maksaa kunnalle noin 
400 euroa kuukaudessa. 

JaNi aaltoNeN
Ruukki

Hankintalaki velvoittaa jul-
kiset yhteisöt kilpailutta-
maan hankintansa tiet-
tyjen edellytysten täytty-

essä. Tarjouskilpailun hävinnyt 
yritys voi valittaa hankintapää-
töksestä markkinaoikeuteen.

Oulun seurakuntayhtymän 
tilintarkastaja Keijo Isokankaan 
mielestä nykyisessä käytännössä 
on selviä epäkohtia. Hän on ollut 
asiasta yhteydessä oikeusministe-
riöön. 

Suurin ongel-
ma Isokankaan 
mukaan on se, et-
tä valitusten kä-
sittely markkina-
oikeudessa kestää 
kauan. Pitkät kä-
sittelyajat voivat 
tulla tarjouksen-
pyytäjille kalliik-
si. Muuankin julkisyhteisö oli ol-
lut hankkimassa tietokoneita. Va-
lituksen käsittely oikeudessa kes-
ti niin kauan, että konemallit eh-
tivät vanhentua ja tarjouspyyntö 
oli tehtävä uudelleen.

– Kilpailijat tekevät kiusaa toi-
silleen ja tarjouspyynnön tekijäl-
le, Isokangas luonnehtii.

Markkinaoikeuteen olisi Iso-
kankaan mukaan saatava lisää 

Hankintalaissa on ongelmansa
käsittelijöitä. Olisi oltava myös 
jonkinlainen sanktio, jotta mark-
kinaoikeuteen ei valitettaisi tur-
haan. Sopiva sanktio voi olla se, 
että aiheettoman valituksen teki-
jä joutuisi korvaamaan viivästyk-
sestä aiheutuneet tappiot tarjous-
pyynnön tekijälle.

Myös valituslupa voisi Isokan-
kaan mukaan olla paikallaan. Va-
littaa saisi vain, jos kyseessä olisi 
jonkinlainen ennakkotapaus.

Hankin-
talain mu-
kaan hal-
vin tai ko-
konaista-
loudellises-
ti edullisin 
tarjous voit-
taa. Usein 
käy niin, et-
tä paperilla 

paras tarjous ei ole reaalimaail-
massa paras. Tällaisia tapauksia 
on Isokankaan mukaan paljon.

Esimerkiksi sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa on usein käynyt 
niin, että tarjouspyynnön tekijä 
on havainnut, että se ei ole saa-
nut pyytämäänsä.

Seurakunnan on kilpailutettava 
hankinta, jos sen arvo on yli 15 000 
euroa. Isokangas arvioi, että sopiva 

summa voisi olla 50 000 euroa.
15 000 euroa on niin pieni sum-

ma, että sen takia ei kannata ryh-
tyä raskaaseen tarjouspyyntöpro-
sessiin. Järkevämpää olisi jos seu-
rakunta saisi vapaasti kohdentaa 
tarjouksen haluamallaan tavalla.

Valituskynnystä 
ei ole rajoitettu
Oulun seurakuntayhtymän laki-
mies Kaija Pulkkinen pitää vali-
tuskynnystä matalana.

– Sitä ei ole millään lailla rajoi-
tettu. Ei ole olemassa minkään-
laista seulontamenettelyä eikä 
valituslupaa tarvitse hakea. 

Hankintalain uudistuksen 
myötä lakiin lisättiin oikeuden-
käyntikäyntikulujen korvausvel-
vollisuus aiheettomasta muutok-
senhausta, Pulkkinen kertoo

– Näkemykseni mukaan se ei 
ole hillinnyt muutoksenhaluoi-
keutta markkinaoikeuteen. Oi-
keudenkäyntikulut ovat euro-
määräisesti niin pieniä, että sii-
nä ei synny ”pelotevaikutusta”, 
Pulkkinen luonnehtii.

Pulkkisen mukaan markkina-
oikeuden pitkät käsittelyajat ovat 
iso ongelma.  

 – Hankintayksiköillä tulee pit-
kiä viivästymiä hankintojen teke-

miseen.
Viivästykset voivat Pulkkisen 

mukaan olla jopa puolentoista 
vuoden pituisia.

Markkinaoikeuden käsittele-
missä asioissa keskimääräinen 
käsittelyaika vuonna 2007 oli 14,1 
kuukautta.

Myös yhtymäjohtaja Ilpo Käh-
kösen mukaan käsittelyaika on 
liian pitkä ja valituskynnys ma-
tala. 

– Niitä kun saataisiin pikkui-
sen alemmaksi.

Pulkkisen mukaan valittamis-
kynnystä ei pidä nostaa kovin kor-
kealle, koska valitus markkinaoi-
keuteen on ensi asteen muutok-
senhaku hankintapäätöksestä.

– Ensimmäisen asteen tulee 
olla kohtalaisen matala, sillä va-
littamismahdollisuuden täytyy 
olla olemassa. Ongelma ovat nä-
mä niin sanotut aiheettomat va-
litukset, Kähkönen lisää.

tarjouspyyntö 
vie kauan aikaa 
Myös tarjouspyynnön tekeminen 
tuottaa työtä. Työn määrä ja sii-
hen käytetty aika riippuu pitkäl-
ti hankinnan kohteesta.

Järjestelmähankinnassa pyyn-
nön laatiminen on Pulkkisen 

mukaan voinut viedä Oulun seu-
rakuntayhtymältä jopa vuoden.

Tarjouspyyntö  pitää muotoil-
la tarkasti siten, että pyytäjä saa 
mitä haluaa.

Halvin tai kokonaistaloudelli-
sesti edullisin tarjous voittaa. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa vertail-
laan hintaa ja laatutekijöitä. Nii-
den painotuksia punnitsemalla 
pystytään etukäteen päättämään, 
mitkä asiat kyseisessä hankinnas-
sa ovat tärkeitä.

– Huolellisella tarjouspyyn-
nöllä saadaan kyllä hyviä han-
kintoja tehtyä. Täytyy vain siinä 
vaiheessa tehdä riittävästi töitä, 
Kaija Pulkkinen kertoo.

Oulun seurakuntayhtymä on 
käyttänyt tukenaan yhtymän la-
kimiestä tehdessään tarjouspyyn-
töjä.

Pulkkinen kuitenkin muistut-
taa, että pienetkin seurakunnat 
ovat suoriutuneet hankintojen te-
kemisessä, vaikka niillä ei ole ol-
lut käytössä lakimiestä. Lakimies 
ei ole siis ehdoton edellytys.

PeKKa HeliN

– Kilpailijat tekevät 
kiusaa toisilleen 
ja tarjouspyynnön 
tekijälle.

KeiJo iSoKaNgaS

Postia
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työskentelemään. Turussa olim-
me 25 korkeudessa telineillä, jot-
ka heiluivat.

Työ ei vie kaikkia maalausha-
luja, sillä Raimo Alakärppä jaksaa 
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Pudasjärven kirkon kellota-
pulin ulkopintaa korista-
vat kirkkomaalari Mikael 
Toppeliuksen hengentuot-

teet saivat loppukesästä uuden 
maalipinnan. Aivan tapulin kat-
tohelman alla sijaitsevat maala-
ukset ovat alttiina tuulelle, vedel-
le ja auringolle, joten niitä kon-
servoidaan tasaisin väliajoin. 

Tapulin ulkopinnasta löytyi 
myös jotain, joka oli joskus ai-
emmin peitetty valkoisella maa-
lilla. Maalin alta näkyi kuitenkin 
kohokuviona tuttu muoto. 

– Nämä vihreät lehvät on pei-
tetty joskus aiemmin, mutta 
maalasimme ne uudelleen esiin 
mallin mukaan, Raimo Alakärp-
pä esittelee kymmenen metrin 
korkeuteen kohoavilla telineil-
lä.– Toppeliuksen alkuperäis-
tä siveltimenjälkeä ei enää löydy, 
niin monta kertaa niiden päälle 
on maalattu, kertoo konservaat-
tori Raimo Alakärppä, joka vas-
tasi konservoinnista yhdessä vai-
monsa Ritvan kanssa. 

toppeliuksen vetojäljissä
Ritva Alakärppä kertoo, että he 
pyrkivät noudattamaan Toppe-
liuksen tyyliä. 

– Meillä on ollut etuoikeus työs-
kennellä aiemmin monessa kirkos-
sa, jossa on Toppeliuksen maala-
uksia, joten tyyli on tullut tutuksi. 
Värit sekoitetaan itse, esimerkiksi 
musta ei ole ihan musta, vaan sitä 

Pudasjärven kirkon kellotapuli kunnostettiin

Sivellin toi näkyviin kadotetun

Ku vaa ja t :  E l s i  H u t t u n e n j a  S a t u  L a p in lam p i 

on hieman taitettu valkoisella. 
– Maalaamme aina kuitenkin 

vahvalla värillä, koska sää syö niitä. 
Niin teki Toppeliuskin aikanaan, 
Raimo Alakärppä vahvistaa.

Toppeliuksen maalauksis-
sa löytyy niin armon aurinkoa 
ja runsauden sarvia, mutta suu-
rimmaksi osaksi maalaukset ovat 
konservaattorien mukaan pelk-
kää koristelua. Siksi aikakausien 
ja tyylien muuttuessa saatetaan 
osa maalata myös piiloon, kuten 
kävi vehreille lehville.

työtä korkeuksissa
Turkulaisella Alakärpän paris-
kunnalla on pitkä kokemus kon-
servoinnista. 
– Työ tapahtuu enimmäkseen 
kirkoissa Ahvenanmaalta Enon-
tekiöön. Turun alueella on käyty 
kaikki kirkot läpi.

Pudasjärvellä Raimo ja Ritva 
Alakärppä puhdistivat ja pinta-
konservoivat myös kirkon altta-
ritaulun. 

– Koko taulu on käyty läpi 
pumpulipuikoilla, he kuvailevat 
työn tarkkuutta. 

Raimo Alakärppä nimeää suo-
sikikseen Turun tuomiokirkon, 
joka oli myös hänen ensimmäi-
nen konservointikohteensa. 

Vilukissojen, korkeita paikko-
ja kammoavien tai heikkovatsais-
ten ei kannata suuntautua konser-
vointialalle.

– Korkeilla paikoillakin tottuu 

maalata myös vapaa-ajalla. 
– Joulukuussa on taas seuraava 

näyttely, hän vinkkaa.

elSi HuttuNeN

Pudasjärven kirkon kellotapulia koristavat ainoat tunnetut kirkkomaalari Mikael 
Toppeliuksen ulkomaalaukset vuosilta 1765 – 1766.

Runsauden sarvi kuvastaa 
yltäkylläisyyttä. Armonaurinko paistaa 
kaikille.

Leijonahahmo symboloi Kristusta.

Konservaattori Raimo Alakärppä esittelee valkoisen maalin alta erottuvaa lehväkuviota. Ritva Alakärppä tavoittelee siveltimenvedoissa Toppeliuksen henkeä.
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Maata  kiertelemässä

Oulun Seurakuntayhtymän rakennuttama
As Oy Oulun Sonaatti valmistuu 1.12. 2008

osoitteeseen Solistinkatu 3, 90150 Oulu

Vuokraustoiminnan hoitaa Caritas-Säätiö.
Sonaatissa on vuokra-asuntoja kaikenikäisille ihmisille: 
yksinasujille ja perheille, itsenäisesti asuville ja apua 
tarvitseville, esim. vammaisille.
Asuntojen koot vaihtelevat 29-79 m2:n välillä.
Vuokrat

Yksiöt 443-451€/kk Kaksiot 575-801€/kk
Kolmiot 829-955€/kk Neliöt 1018-1039€/kk
Autopaikka: 55€/kk
Vesimaksu laskutetaan kulutuksen mukaan.

Asunnoista peritään yhden kuukauden vuokran suurui-
nen takuuvuokra.
Hakulomakkeita saa:
- soittamalla numeroon (08) 522 5000
- noutamalla lomakkeen Caritas-kodin vastaanotosta,

Kapellimestarinkatu 2, 90150 Oulu (vastaanotto 
avoinna arkisin klo 9-15)

- internetistä www.caritas-saatio.fi 
Lisätietoja
 Kirsimaria Määttä, p. 045 636 5161
 Ulla Rasvala, p. 045 636 5370 (vammaishakijat)

Vuokralle tarjotaan

Hyvän mielen 
kuntoutusta 
ikäihmisille
Oulun kriisikeskus ja Suo-
men Mielenterveysseura jär-
jestävät piristystä kaipaaville, 
kotona asuville ikäihmisille 
oman kuntoutusryhmän. 

Kymmenen kertaa Oulun 
kriisikeskuksen tiloissa Tui-
rassa kokoontuvan ryhmän 
tarkoituksena on vahvistaa 
toimintakykyä ja antaa ver-
taistukea vaikeuksien ja risti-
riitojen kohtaamiseen.

Ensimmäinen ryhmä aloit-
taa 22. lokakuuta. Maksutto-
maan ryhmään otetaan kym-
menen henkeä hakulomak-
keen ja haastattelujen perus-
teella. Hakulomakkeita saa 
Oulun kriisikeskuksesta, p. 
08 312 0611 ja ne tulee palaut-
taa 10. lokakuuta mennessä.

Ryhmää ohjaavat Lea Ne-
valainen p. 040 8305771 
ja Reijo Nevalainen p. 040 
5169371.

Eron kokeneet 
kokoontuvat
Tupoksella
Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö järjestää eroil-
lan erosurusta toipuville kes-
kiviikkona 1. lokakuuta Tu-
poksen Vanamossa. 

Yksi illan tavoitteista on 
muistuttaa, että olet arvokas 
ja ihmisarvosi pysyy samana 
elämän kolhuista huolimatta. 
Aiheeseen johdattelee alue-
päällikkö Ulla Sauvola Yh-
teishuoltajien ja yksinhuolta-
jien liitosta. Kaikille avoin ja 
ilmainen tilaisuus päättyy il-
tapalaan. Lastenhoito on jär-
jestetty.

Terveydenhuollon 
kirkkopyhää 
vietetään 
Kastellissa
Sunnuntaina 28.9. vietetään 
terveydenhuoltoväen kirkko-
pyhää Oulussa Kastellin kir-
kossa. Kello 10 alkavan mes-
sun toimittaa pastori Sanna 
Okkola ja saarna kuullaan 
sairaalapastori Hannele Lu-
sikalta. 

Musiikkia tarjoavat kant-
tori Riitta Piippo ja apulais-
osastonhoitaja Marja Läm-
sä. Kirkkokahveilla juhlitaan 
60-vuotiasta Suomen Sai-
raanhoitajain Kristillistä Seu-
raa. Juhlassa mukana puheen-
johtaja Riitta Sointu.

Kirkkopyhän järjestävät 
Karjasillan seurakunta, sai-
raalasielunhoito, Suomen 
Sairaanhoitajain Kristillinen 
Seura ry. ja Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitajat ry. 

Muinaiset linnat, kunnal-
liskodit ja jopa luksuslai-
vat houkuttelevat Skotlan-

nissa morsiamia ja sulhasia enem-
män kuin kirkot. 

Sikäläisen keskusrekisterin 
laskelmien mukaan alle puolet 
kaikista Skotlannin avioliitoista 
solmitaan uskonnollisin seremo-
nioin. 52 prosenttia pareista va-
litsi siviilivihkimisen.

Kymmenisen vuotta aiem-
min 55 prosenttia valitsi mielui-
ten kirkkohäät. Maallisten häi-
den suosio näyttää kasvavan jat-
kossakin.

Maistraattihäiden suosio alkoi 
kasvaa nopeasti vuonna 2002, kun 
lakeja muutettiin siten, että siviili-
vihkimiset helpottuivat. Sen myö-
tä linnoista, herraskartanoista, 
luksushotelleista ja laivoista tuli 
houkuttelevia kohteita.

Tästä huolimatta pastori An-
gus Morrison, Skotlannin kir-
kon lähetysneuvoston koollekut-
suja, suhtautuu tilanteeseen toi-
veikkaasti.

– Luonnollisesti toivomme, 
että useampi pariskunta valitsisi 
kirkon vihkimistilakseen, mutta 
viimeisimmät tilastot kuvastavat 
vain sitä, että valinnanvaraa on 
nyt aiempaa enemmän.

Skotlanti on yhä suosittu koh-
de niin sanotuille matkahäil-
le. Kaikista vihkimisistä niitä on 
noin neljännes.

rNS

Skottipariskunnat vaihtavat 
kirkot linnoihin

w w w.sxc . hu /  R .Q .

w w w.sxc . hu /  R .Q .

Oulun ev.-lut. seurakuntien kan-
sainvälinen työ on julkaissut yh-
teistyössä Oulun kaupungin ja 
Amnestyn paikallisosaston kans-
sa arabiankielisen esitteen, jos-
sa kerrotaan jokaisen Suomes-
sa asuvan oikeuksista ja listataan 
paikat, joista voi saada apua.

Sama esite ilmestyi keväällä 
englanniksi ja se on tarkoitus jat-
kossa kääntää myös muun muas-
sa venäjäksi, thaiksi, serbokroati-
aksi, kiinaksi ja somaliksi.

Maahanmuuttajat eivät usein 
Suomeen tullessaan tiedä, mi-
tä oikeuksia heillä on. Varsinkin 
naisten asema on usein heikko, 
sillä uudessa maassa eläessä saa-
tetaan yhä noudattaa oman kult-
tuurin sääntöjä, vaikka ne olisivat 
vastoin Suomen lakia.

Esitteestä löytyy seurakunnan 
työntekijöiden yhteystietojen li-
säksi muun muassa Oulun en-
si- ja turvakodin, kansainvälisen 
toimintakeskus Villa Victorin, 

Ihmisoikeuksista 
arabiaksi

rikosuhripäivystyksen ja oikeus-
aputoimiston yhteystiedot.

elSi HuttuNeN

Mr. Árpád Kovács, priest for interna-
tional work, reception hours Thurs-
day 10–13, tel. 040 524 2778. Mrs. 
Salla Tuominen, deacon for interna-
tional work, tel. 040 574 7132.
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rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Lukunurkka
Kun lukemiseen tulee himo
Kaiken kaikkiaan se oli koirien vika. Ne hauk-
kuivat kirjastoautoa ja ”epäonnistuttuaan koi-
rien rauhoittamisessa hän nousi pienet rappu-
set kirjastoautoon esittämään anteeksipyyn-
tönsä”.  Poistuessaan hänellä oli kirja muka-
na. Tästä puhkeaa käyntiin epätavallinen tari-
na, tai pikemminkin tuttu juttu kaikille niil-
le, jotka ovat saaneet saman tartunnan, luke-
misen halun.

Englantilainen kirjailija Alan Bennett ke-
rii kasaan mielenkiintoisen tarinan lukemi-
sen autuudesta ja vaaroista, eduista ja haitois-
ta. Kirjan päähenkilö innostuu lukemisesta 
niin paljon, että se järkyttää hänen lähipiiri-
ään: lukeminenhan voi olla vaarallista, voi op-
pia uusia asioita, ajatella asioista uudella taval-
la. Hyvänpäivänkyselyt muuttuvat mitä kirjaa 
luet parhaillaan -kysymyksiin. 

Kirjan päähenkilö määrittelee itsensä ”opsi-
maatikoksi, ihmiseksi joka opiskelee vanhalla 

Bennett, Alan: Epätavallinen lukija. Suomentanut 
Heikki Salojärvi. Basam Books 2008.

iällä”. Kirjan Hän on Englannin kuningatar. Hä-
nen lukuintonsa saa koko hovin pois tolaltaan ja 
lukemisen vastustajien avuksi tulee monia avus-
tajia. Alan Bennettin kirja on tavattoman hauska, 
se on ihastuttava kirja lukemisen voimasta: J. V. 
Snellmanin sanoin: sivistys on kansan pelastus.

JuHa VäHäKaNgaS

Tapahtumat

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-18.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

Terveys ja hyvinvointi 

RATKAISUKESKEISTÄ
JA KOGNITIIVISTA 

YKSILÖ- JA PARITERAPIAA
044 282 7127, info@mentores.  
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

www.mentores. 

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

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 

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita
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Minna Rahkolle tuli viime ke-
väänä Kuhmoon mielenkiintoi-
nen puhelinsoitto. Häntä pyy-
dettiin Siikalatvan seurakuntaan 
Kestilän kappeliseurakunnan 
kappalaiseksi. Rahkon ei tarvin-
nut pohtia päätöstään pitkään.

– Kun ihmiset todella pyytä-
vät virkaan, sitä ei voi ohittaa. Se 
puhuttelee, seurakunnan kut-
su on oikeasti totta. Suostumuk-
seen vaikutti myös paikan tut-
tuus: olen viettänyt lapsuuteni 
Kestilässä.

Minna Rahko on toiminut 
Siikalatvan kappalaisena kesä-
kuun alusta lähtien – ja viihtynyt 
valtavan hyvin. Pappi pääsi he-
ti työn makuun rippileirin alka-
misen myötä. Kotiutumista aut-
toi myös oman kodin löytymi-
nen. Kestilän Lievoperällä sijait-
see luonnon keskellä vihreä, tun-
nelmallinen talo. Siellä Rahko 
viihtyy erinomaisesti laumansa 
– kahden hevosen, yhden ponin 
ja spanieleiden Hilden ja Grethan 
– kanssa. 

– Tämä on minun elämänta-
pani ja harrastukseni. Olen ai-
na pitänyt eläimistä. Haluan eh-
tiä rakastaa niitä ja tehdä niiden 
kanssa muitakin asioita kuin rat-
sastaa ja ajaa. Myös eläimen kans-
sa pitää olla ja viipyä.

työntekijän kokoinen 
seurakunta
Kestilän kappalaisen vastuualu-
eena on koko Siikalatvan seu-
rakunnan nuorisotyö sekä nor-
maalit jumalanpalvelukset ja toi-

mitukset. Minna Rahko toivottaa 
kestiset tervetulleiksi seurakun-
tatoimistoon juttelemaan maa-
nantaisin ja perjantaisin.

– Ja jos autoni on kotini pi-
hassa, saa tulla käymään. Kestis-
ten kanssa on helppoa tehdä töi-
tä. Täällä on hyviä, mukavia ih-
misiä, jotka ovat välittömiä ja tu-
levat juttusille. Täällä on kyläily-
kulttuuri vielä voimissaan ja ai-
kaa olla ihmisten kanssa, maa-
laispastori ihastelee.

Siikalatvan seurakunta on vie-
lä uusi, joten se elää Rahkon mu-
kaan vahvasti oman näköiseksi 
tulemistaan. 

– Haasteena on, että löydäm-
me oikeat, tarkoituksenmukaiset 
tavat tehdä töitä. Työnantajalle 
täytyy antaa kiitosta: työrauha on 
ollut hyvä. Täällä luotetaan, että 
hommat hoituvat. Tämä on työn-
tekijän kokoinen seurakunta.

Kirkko 
osana elämää
Minna Rahkon mielestä kirkon 
tärkein tehtävä tässä ajassa on ol-
la ihmistä lähellä.

– Kirkon rooli on antaa aikaa, 
olla kuulolla ja edustaa jotakin, 
mikä on aina ollut. Perusasiat ei-
vät muutu. Tämän hektisyyden 
ja jatkuvan muutoksen keskellä 
meidän tulisi seistä vahvoina. Jo-
kainen työntekijä toteuttaa tätä 
olemista ja viipymistä oman per-
soonansa kautta.

Kirkko ja kristinusko eivät ole 
erillisiä saarekkeita, vaan kuu-
luvat tavalliseen elämään. Kir-

kon tulisi olla kaikkia seurakun-
talaisia lähellä. Kirkolla on käy-
tössään myös perinteiset, hyviksi 
koetut työtavat ihmisten kohtaa-
miseen, joten miksi keksiä pyörää 
uudelleen?

– Tulevaisuuden seurakun-
ta ovat he, jotka ovat kasvamas-
sa. Olen omimmillani nuoriso-
työssä: nuorten kanssa saa ol-
la oma itsensä. Rakas työala on 
myös kanssakäyminen vanhus-

ten kanssa. Ihailen jokaista koh-
taamani mummoa ja pappaa. Me 
olemme heille kiitoksen ja kun-
nioituksen velkaa niin monessa 
mielessä.

Minna Rahko näkee Taivaan 
isän johdatuksen myös oman elä-
mänsä vaiheissa.

– Suvussani ei ole pappe-
ja, kylläkin äidin puolella Kuh-
mon ensimmäisiin kanttoreihin 
kuulunut veisaaja. Päädyin mo-

nien mutkien kautta opiskele-
maan teologiaa, ja opiskelujen ai-
kana pappeus kirkastui. Taivaan 
isä on tullut lähelle kolmen pa-
pin paikan ja yhden uskonnon ja 
historian lehtorin viransijaisuu-
den myötä.

PäiVi MartiKaiNeN

Minna Rahkon hartausteksti 
sivulla 9.

Uusi 
kasvo

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Minna Rahko spanielinsa Grethan kanssa kodin pihapiirissä Kestilän Lievoperällä.

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU
Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

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.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
 ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 

adressit, koriste-esineet, taulut yms. Tervetuloa! 
Nettikauppamme: www.biblia.fi

Kappalainen kannustaa kyläilemään 
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Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 28.9. klo 10 sanajumalanpalvelus Tuo-
miokirkosta, toimittaa Jyrki Vaaramo,
avustaa Anna-Mari Heikkinen. Kanttorei-
na Raimo Paaso ja Henna-Mari Sivula.
Su 28.9. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara puhuu
Kiitollisuudesta.

Radiotiedot
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 1.10. klo 15.40 Naisen allakka. Rehtori Tuu-
la Tervonen kolumnoi.
To 2.10. klo 15.40 Kasvun paikka, aiheena Yk-
sinhuoltajuus. Paula Saastamoista
haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 28.9. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara puhuu
Kiitollisuudesta.
Su 28.9. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma, keskustelua Oulun 
seurakuntien lapsityöstä. Lapsityönohjaaja Aila 
Valtavaaraa haastattelee Mervi Päivärintaa.
29.9. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Mer-
vi Jutila. Haastateltavana keihäänheittäjä Jark-
ko Koski-Vähälä.

To 25.9. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta Jukka Malinen. ”Juma-
lan johdatus” Ps. 139. Su 28.9. 
klo 16.30 Pyhäkoulu. Klo 17 Seu-
rat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Herännäis-siioninvirsiseuroja: Pe 26.9. klo 18 Pudasjärven seurakunta-
talossa. Su 28.9. klo 15 Tuiran kirkolla. Ti 30.9. klo 18 Aulikki ja Matti 
Maarannolla, Kesäranta 5, Liminka. To 2.10. klo 19 Opiskelijat ja nuoret 
aikuiset Körtiksellä, Loukotie 5 A 5, Välivainio.

          Kellonkartano 2008:         
           

















   Olet lämpimästi tervetullut!   

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
  lokakuussa alkaen klo 19.00

To 2.10.  Pyhän Luukkaan kappeli
  Antti Leskelä ja Juha Kanniainen
Ti 7.10.  Karjasillan kirkko
  Olavi Isokoski ja Timo Aho
Ti 14.10.  Tuomiokirkko
  Olavi Voittonen ja Antti Kiuru
To 16.10.  Kastellin kirkko
  Pentti Kopperoinen ja Heimo Kuha
Ti 28.10.  Myllyojan seurakuntatalo
  Jyrki Vaaramo ja Kalevi Kärki
To 30.10.  Pyhän Tuomaan kirkko
  Timo Liikanen ja Jari Latvala

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

SEUROJA
keskustan seurakuntatalon kuorosalissa keskiviikkoisin 
klo 18. Lokakuussa puhuvat: 8.10. Matti Pikkarainen, 
15.10. Helena Ylimaula, 22.10. Markku Hulkko ja 29.10. 
Pentti Huhtinen.
28.9. klo 16 Kotiseurat Marja-Liisa ja Arvo Alaperällä 
Haukiputaalla Välitie 16. Tervetuloa!

Muhoksen seurakunnassa on haettavana 

DIAKONIAN VIRKA
Seurakunnassa on kaksi diakoniatyöntekijää, jotka tekevät laaja-
alaista diakoniatyötä. Eräinä painopistealueina tulee olemaan 
vanhus- ja perhetyö.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä 
diakonian virkatutkinto. Palkkaus määräytyy vaatimusryhmän 
502 mukaisesti. Työ alkaa 1.12.2008 tai sopimuksen mukaan. 
Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikos-
rekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tiedustelut: kirkkoherra Jouni Heikkinen 040 552 5810, diako-
niasta vastaava pappi Pekka Kyllönen 040 547 0781.

Hakemukset ja ansioluettelot 10.10.2008 klo 13 mennessä: 
Muhoksen seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Muhostie 7 B, 
91500 Muhos. Hakemuksia ei palauteta.

Kirkkoneuvosto

Paikkoja avoinna

Muut seurakunnat

Yhdistykset

www.ohsrk.� 

Pe 26.9. klo 19 LIFT - ilta, Petteri Arasalo, 
Houseband. La 27.9. klo 13 - 18 Päivitä näkysi 
– vahvista kutsumuksesi aktiotyön teemapäivä, 
Petteri Arasalo, Houseband. Klo 19 LIFTed to 
mission – lähetysilta. Su 28.9. klo 11 Pyhä-
päivän sana, Petteri Arasalo, Minna Rissanen 

& Band, (pyhäkoulu). Su 28.9. klo 18 Ystävän paikka. ”Miksi Jeesus tuli 
maailmaan”, Deevelesko Jank. Ke 1.10. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu. 
To 2.10. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Su 25.9. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, Niskanen. Ke 1.10. klo 18
Alfa-ilta. Su 5.10. klo 18 Ehtool-
liskokous, Venetvaara. Ke 8.10. 
klo 18 Alfa-ilta. Tervetuloa mu-
kaan! Katso sivumme: 
www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME
Su 28.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

mukana Hannu Murhu 
ja lauluryhmä Haukiputaalta

Ke 1.10. klo 19.00 SANA 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

28.9. Sunnuntai Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 11.00. Kannatusryh-
mä kokoontuu klo 13.00 myös uusia kannattaja toivotetaan tervetulleeksi. 
29.9 maanantaina klo 13.00 Kotiliitto sisarille ja Veljesliitto veljille klo 18.00. 
30.9. tiistaina Yhteiskristillinen rukouskokous klo 18.30. Tervetuloa!

To 25.9. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen, Tuo-
mo Ruuska. 26.-28.9. REVOLUZONE-tapahtuma, 
Frank ja Anneli Dietz (OM USA), Juhani Ahola. 

Su 28.9. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Frank Dietz, aihe: Vallan-
kumouksellinen 365. Ti 30.9. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Vieläkö Juma-
la parantaa. Ke 1.10. klo 18 Nuortenilta. To 2.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke,
todistuksia, God’s Bell, aihe: Miten voin voittaa masennuksen. www.oulu.svk.fi . 
Tervetuloa!

pe-su 26.-28.9. OULU   Vapaaseurakunta
Raamatullinen maailmankuva

Kirkkokatu 34

revoluzone

Frank ja Anneli Dietz (USA), 
Juhani Ahola (OM), 
RevoluzounD Band

pe klo  19:00 & 21:00

la klo  10:00 (koko päivä)

su klo  11:00 vapaa pääsy

Opiskelija-/Nuoret aikuiset-ilta
Koulukatu 41

 To 2.10. klo 19 Salme Kinnu-
nen: Hoida minut eheäksi.
Tervetuloa! OsUH ja Kristil-
linen Opintokeskus

Opiskelijamenot

ilmoita jakeluhäiriöt 
Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Palveluja tarjotaan

• 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

  ilmoitusmarkkinointi

Hyvä kuntavaaliehdokas
Ilmoitustilaa vaalimainontaan
luotettavasta mediasta!

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

Kysy lisää:
Minna Zilliacus 020 754 2361

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Su 28.09.klo 15 Seurat Jussi 
Lahtinen, Jorma Räisänen. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 
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Uskomatonta, mutta totta
”Uskomatonta!”, huudahdamme kun olemme kuulleet tai kokeneet jotakin, mikä ei 
aivan jokapäiväiseen elämään kuulu. Yllättävät käänteet, odottamaton tulos saavat 
meitä pyörittelemään päätä ja ottamaan tapahtuneen puheenaiheeksi säätilaakin hel-
pommin.

Uskomatonta onkin, että sokea voi yhtäkkiä jälleen nähdä. Pitkä pimeyden aika on 
päättynyt; valojen ja värien maailma näyttäytyy varmasti uskomattomana. Nykylää-
ketiede voi lähes saada ihmisen näkemään, mutta ei pysty aukaisemaan silmiä koko-
naan eikä antamaan näköä takaisin. Vain Jeesus voi sen tehdä.

Evankeliumit marssittavat eteemme joukon sokeita, jotka Jeesus paransi. Nyt oppi-
neempien kuulusteltavana on mies, joka joutuu puolustautumaan voimakkaasti. Ja sen 
hän tekeekin. Jeesuksen tekoa ei voi selittää, mutta siihen voi uskoa!

Jeesuksen tekojen ollessa todellisuutta elämässämme, emme mekään osaa niitä 
usein selittää. Tiedämme vain, että näin on. Me uskomme. Toki epäusko on helpompi 
valinta. Uskon tarttumapintaa maailmassa ohentaa paljolti yleinen mielipide ja järki: 
ei ole muodikasta tai on suorastaan hölmöä uskoa Jeesukseen.

Oppineet kuitenkin väistyivät epäuskossaan taustalle ja Jeesukseen uskova sokea 
pysyi valokeilassa loppuun saakka. Jumalalle kiitos ja kunnia, että Hän vielä työntää 
epäuskoamme taustalle ja yhä luo meissä uskoa hänen mahdollisuuksiinsa!

MiNNa raHKo
Siikalatvan vt. kappalainen 

Usko ja epäusko on aiheena 20. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjan mu-
kaan ”Usko näkee Jeesuksessa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan teko-
ja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat 

hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös 
jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan myös oman us-
konsa perusteita.”

2. vuosikerran evankeliumiteksti kertoo sokeana syntyneen miehen parantamisen jälkei-
sestä yhteenotosta. Jeesus paransi miehen tekemällä syljestä ja pölystä tahnaa ja laittamalla 
sitä miehen silmiin. Sitten hän käski miehen peseytyä Siloan altaalla. Mies sai näkönsä.

Parantamiskertomukselle harvinaiseen tyyliin parannettu joutuu vastaamaan fariseusten 
edessä parannusihmeestä. He kyselevät kahteenkin kertaan mieheltä tämän parantumisesta. 
Vanhemmiltakin kysellään, mutta he vain tyytyvät toteamaan tapahtuneen fariseusten pe-
lon tähden ja kehottavat: ””Kysykää häneltä itseltään, hän on täysi-ikäinen ja voi vastata itse.” 
Kun mieheltä udellaan uudelleen tästä ihmeestä, hän alkaa hieman nokkavaan sävyyn pii-
kitellä fariseuksia: ”Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tah-
dotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?” 

Tämä on liikaa fariseuksille. Lopulta nämä ajavat parannetun miehen ulos huoneesta ja 
väittävät tämän olleen ”syntymästänsä saakka syntinen, syntiä täynnä koko mies”. Ristirii-
taista mutta totta, tämä väite pitää kristinuskon perisyntikäsityksen mukaan paikkansa! Us-
kova ihminen on kuitenkin syntisyydestään huolimatta Kristuksen lunastustyön tähden van-
hurskas, tavallaan ”yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas”.

Jeesus kohtaa parantamansa miehen uudelleen. Parannettu uskoo ”Ihmisen Poikaan”. 
Fariseuksille Jeesus sanoo: ”Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väität-
te näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä.” Fariseuksilta oli jäänyt oma tilansa huo-
maamatta.

PeKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 78: 1–8
Ensimmäinen lukukappale Jes. 8: 11–15
Toinen lukukappale 2.Kor. 1: 18–22
Evankeliumi Joh. 9: 24–38

Suuri Vapahtajamme.

Sinulle on annettu kaikki valta

taivaassa ja maan päällä.

Auta meitä uskomaan,

vaikka emme näe,

auta kulkemaan sanasi mukaan,

vaikka emme tiedä, mihin se johtaa.

Herra, niin helposti katsomme

vain itseemme ja puutteisiimme.

Opeta meitä katsomaan yksin sinuun.

Syvennä meissä luottamus siihen,

että sinä viet meidät läpi pimeyden

ja vaikeuksien.

Tätä rukoilemme sinun nimessäsi.

w w w.sxc . hu /  B a r u n Pa t r o
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Usein unohdetaan, että 
eräät ihmiskunnan suu-
rimmista puheista on tal-
tioitu Raamattuun. Ne 

ovat myös vanhimpia säilyneitä 
dokumentteja siitä, millä taval-
la kansanjoukkoihin ja tuleviin 
sukupolviin on puhuessa vaiku-
tettu.

Jo Raamatun alkusivut ovat 
puhetta. Niissä tosin ei puhu ih-
minen, vaan Jumala toteaa ryhty-
essään luomaan maailmaa: ”Tul-
koon valo!”

Se on ilmeisesti maailman en-
simmäinen ”lause” ja sen perus-
teella on hyvin ymmärrettävää 
miksi kirkko puhuu niin paljon 
Sanasta.

Toisen Mooseksen kirjan 20. 
luvun kymmenen käskyä ovat 
myös suuri puhetaidon opetus. 
Niissä Jumala kertoo ihmiskun-
nalle, mitkä moraaliset normit 
näiden tulisi ainakin täyttää.

Uuden testamentin ja ehkä 
koko Raamatun vaikuttavin pu-
he on kuitenkin Jeesuksen vuo-
risaarna. Matteuksen evanke-
liumien viidennestä seitsemän-
teen lukuun ulottuva puhe autu-
aaksi julistamisineen on niin vir-
tuoosimainen, että sen tyyliä ja 
sanomaa on jäljitelty näihin päi-
viin asti. 

Monen poliitikon eettisen 

Ihmiskunnan historiassa 
on kuultu monta 
elämää suurempaa 
puhetta. Vaikka ihmiset, 
ilmaisutavat ja tehokeinot 
vaihtuvat, yksi on 
varmaa. Hyvä puhuja 
pyrkii jossakin puheensa 
vaiheessa vetoamaan 
itseään suurempaansa, 
Jumalaan.

elämän esimerkkikohta on to-
sin myös kärsinyt tunnettavuu-
destaan. Vuorisaarnasta on tullut 
hokema. Kuinka moni sen on oi-
keasti lukenut ja miten moni elä-
määnsä todella omaksunut?

Suurimpia 
valheita
Dramaattisimpia historian het-
kiä ovat olleet ne, kun kuoleman-
tuomitulle on suotu hänen vii-
meiset sanansa. Englannissa Oli-
ver Cromwellin johtaman parla-
mentin armeija syöksi kuningas 
Kaarle I:n valtaistuimelta vuon-
na 1649.

Itsevaltaisuutta korostanut ja 
maanmiestensä paheksunnan 

avioliitollaan katolisen ja rans-
kalaisen prinsessan kanssa saa-
nut Kaarle käveli pian mestaus-
lavalle ja puhui sieltä.

– Siirryn turmeltuvaisesta 
kruunusta turmeltumattomaan, 
vallasta riisuttu kuningas julisti.

Hartaana miehenä tunnettu 
Kaarle vakuutti syyttömyyttään, 
kertoi olevansa marttyyri ja anta-
neensa anteeksi kaikille väärinte-
kijöilleen.

Samalla tavoin valtansa me-
nettänyt oli Napoleon Bonapar-
te puhuessaan vanhalle kaartil-
leen, eli pitkäaikaisille sotilail-
leen vuonna 1814. Hän oli juuri 
kärsinyt tappion Leipzigissä suu-
rimmille vihollisilleen.

Tappionkin hetkellä keisa-
ri pönkitti omaa jalon hallitsi-
jan kulttiaan lausumalla: ”Minä 
menen, mutta te jatkatte Ranskan 
palvelemista. Ainoa aikomukseni 
oli sen onni.”

Napoleon, joka oli sodissaan 
vuodattanut tuhansien maan-
miestensä verta, päätti puheensa 
toivoen voivansa ”painaa teidät 
kaikki sydäntäni vasten”.

Ranskan keisarin puhe ei kui-
tenkaan valheellisuudessaan yltä-
nyt Adolf Hitlerin ennen toisen 
maailmansodan syttymistä pi-
tämien puheiden tasolle.

Hitleriä onkin tässä sar-
jassa vaikea ylittää. Lä-
hes kaiken, minkä val-
takunnankansleri Ber-
liinissä Sportpalastissa 
26.9.1938 ja valtiopäi-
villä 1.9.1939 lupasi, 
hän petti.

Juuri ennen aloit-
tamaansa maail-

– On yksi sana, jota en ole kos-
kaan oppinut: antautuminen.

Mestaripuhuja 
Churchill änkytti
Hyvä puhuja ei välttämättä ole 
saanut taitojaan syntyessään. 
Englannin pääministeri Wins-
ton Churchill kärsi lapsuudes-
saan änkytyksestä ja kankeasta 
kielestä, mutta hänestä kehittyi 
eräs lähihistoriamme merkittä-
vimmistä puhujista.

Marlborough’n herttuan po-
jan valtti oli se, että hän joutui 
turvautumaan sellaiseen puheen-
parteen, jonka pystyi sanomaan 
vaivatta julki.

Tuloksena oli runollisia, len-
nokkaita lauseita. Kuuluisimpia 
ovat Saksan hyökättyä Englantiin 
vuonna 1940 lausuttu ”minulla ei 
ole muuta tarjottavaa kuin verta, 
raadantaa, hikeä ja kyyneleitä” ja 
Englannin nuorille hävittäjälen-
täjille suunnattu kunnianosoitus 
”koskaan ei ihmiskunnan kamp-
pailujen saralla ole niin moni jää-
nyt näin paljon velkaa niin har-
voille”.

Retoriikassaan taivaita ta-
voitteli myös Yhdysvaltain en-
simmäinen katolinen president-
ti John F. Kennedy. Kennedyn 
puheissa erityistä oli se, ettei hän 
puhunut pelkästään Amerikan 
kansalle, vaan suuntasi viestin-
sä koko maailmalle. Tästä syystä 
Kennedyä voitaneenkin pitää Yh-
dysvaltain ensimmäisenä globaa-
lina presidenttinä.

manpaloa hän vakuutti koko 
maailmalle muun muassa, ettei 
ollut kiinnostunut laajentamaan 
Saksan reviiriä Tsekkoslovaki-
aan, Puolaan, Ranskaan, Hollan-
tiin, Belgiaan ja Venäjälle.

– Olen näinä vuosina todel-
la harjoittanut käytännöllistä 
rauhanpolitiikkaa… olen rinta-
mamies ja tiedän, kuinka vaka-
va asia sota on. Halusin säästää 
Saksan kansan sellaiselta hirvit-
tävyydeltä.

Yhtä paksua on Reichstagis-
sa pidetyn puheen ”moraalinen 
osuus”.

– En käy sotaan naisia ja lap-
sia vastaan. Olen määrännyt il-
mavoimani rajoittamaan hyök-
käyksensä sotilaskohteisiin.

Ainoa totuus, jonka Hitler pit-
kässä puheessaan tuli lausuneek-
si, kertoi hänestä itsestään:

Re i j a  H aa p a la in e n

ELÄMÄÄ SUUREMMAT PUHEET
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Suuria puheita kirjoista: Suuret 
puheet jotka muuttivat maailmaa 
(Ajatus, 2008) ja William Safire: 
Lend me your Ears. Great speeches 
in history.

Veljeys yli kansallisuusrajo-
jen kuvastuu Berliinin muurilla 
26.6.1963 pidetystä puheesta:

– Kaikki vapaat ihmiset, missä 
sitten asuvatkin, ovat berliiniläi-
siä. Sen vuoksi siis vapaana ihmi-
senä koen ylpeyttä sanoista ”Ich 
bin ein Berliner”.

Kekkonenkin 
vetosi raamattuun
Usein hyvä puhuja vetoaa Juma-
laan. Hyvään puheeseen kuuluu 
myös, ettei Jumalaa yksilöidä tai 
Korkeamman olemusta pohdita 
lähemmin. Esimerkiksi Yhdys-
valtain presidenttien puhe Juma-
lasta on ylimalkaista, jotta se kos-
kettaisi mahdollisimman laajoja 
kansanjoukkoja.

Suomessa herätti huomio-
ta Martti Ahtisaaren ta-

pa toivottaa uudenvuo-
den puheissaan ”Ju-

psalmien sanat. 
– Vaikka minä vaeltaisin pi-

meässä laaksossa, en minä pel-
käisi mitään pahaa, sillä sinä olet 
minun kanssani. Kiitos. Hyvää 
yötä. Ja Jumala Amerikkaa siu-
natkoon.

JaNNe KöNöNeN

malan siunausta”. Vaikka tapa ei 
olekaan yleistynyt, Suomessakin 
on hädän hetkellä osattu vedo-
ta kristillisiin juuriin ja Raamat-
tuun.

Jopa Urho Kekkonen teki näin 
radiopuheessaan noottikriisin ai-
kaan 26.11.1961.

– Muutaman kirjeen otin mu-
kaani Novosibirskiin. Eräs niis-
tä päättyi Salomonin rukouk-
seen ja loppusanoihin: ”Koska si-
nä anoit tätä, etkä anonut itsellesi 
pitkää ikää, et rikkautta etkä vi-
hamiestesi henkeä, vaan ymmär-
rystä kuullaksesi, mikä on oikein, 
niin katso, minä teen niin kuin 
sanot.”

Yhdysvaltain presidentti Ro-
nald Reagan yltyi Berliinin muu-
rilla vuonna 1987 jopa näkemään 
Itä-Berliinin televisiotornin ku-
polissa kristillisen symbolin.

– Tänäänkin, kun auringon-

valo osuu palloon, joka näkyy ko-
ko Berliinin yllä, valo muodostaa 
ristinmerkin.

Eräs lähihistorian dramaat-
tisimpia puheita on George W. 
Bushin vuoden 2001 terrori-is-
kujen jälkeen pitämä. Siinä pre-
sidentti ottaa esille Raamatun ja 

Re i j a  Haa p a la in e n ,  Tv - to r n i :  w w w.sxc . hu /  Suann e Wu n d e r l i c h

Re i j a  H aa p a la in e n ,  va lo ku va :  w w w.sxc . hu /  Sma l co
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttoreina Rai-
mo Paaso ja Henna-Mari Si-
vula. Radiointi radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Intiön seura-
kuntakodissa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula. Kirk-
kokahvit.
Tuomasmessu su 28.9. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Juontajana Martti Ollila, esi-
rukousvastaavana Mari Haa-
visto, liturgia Erja Järvi, saar-
na Kimmo Kieksi, ehtoollis-
avustajina Atte Kääriäinen, 
Katariina Pitkänen ja Hanna-
Maija Karjalainen. Kaakkurin 
gospelryhmä Aino Puution 
johdolla. Teejatkot Keskus-
tan seurakuntatalossa. Teet 
tarjoaa Karjasillan Hjelppi-
ryhmä ja Kaakkurin gospel-
ryhmä. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 25.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Juha Soranta. Teetarjoi-
lu. Mahdollisuus keskuste-
luun papin kanssa tuntia en-
nen messun alkua. 
Messu su 28.9. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 28.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa San-
na Okkola, saarna Hanne-
le Lusikka, kanttorina Riit-
ta Piippo. Terveydenhuolto-
väen kirkkopyhä. Suomen 
Sairaanhoitajain Kristillisen 
seuran 60-vuotisjuhla. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 28.9. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaja-
na Juha Vähäkangas, kantto-
rina Riitta Piippo. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Mikko 
Salmi, kanttorina Taina Vou-
tilainen. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
Viikkomessu to 2.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kantto-
rina Taina Voutilainen. Tee-
tarjoilu.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Sotainvalidien kirk-
kopyhä.

Messu su 28.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avus-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuiran kir-
kon Naiskuoro. 
Messu su 28.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Päi-
vi Moilanen ja Aino-Liisa Ilk-
ko, kanttorina Ulla Metsän-
heimo. 80-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Markus Mä-
hönen, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Iltamessu su 28.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Hiljaisen huoneen 
ryijyn käyttöön siunaami-
nen. Iltatee.
Viikkomessu ke 1.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 28.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Alueen 
vanhusten kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit.

YlIkIIMIngIn Alue
Messu su 28.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Hailuodon Martat 
avustavat, kirkkokahvit.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Maria Vähäkangas, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Hannu Niemelä. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9.klo 16 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Ma-
ria Vähäkangas, kanttorina 
Hannu Niemelä. 

Kempele
gospelmessu to 25.9. klo 19 
kirkossa.
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, avustaa Timo Liikanen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Erja Haho, kanttori-
na Marja Ainali ja Anna-Kai-
sa Pitkänen. Seurakuntakes-
kuksessa ruokailu ja Iin ro-
vastikunnan diakoniapäi-
vä, puhujina diakoni Sirkku 

Nivala ja Pelastakaa lapset 
ry;stä Anne Karppinen, poi-
kakuoro. 
Messu su 28.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kantto-
rina Anna-Kaisa Pitkänen.

Liminka
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Limingan kirkon uudelleen 
vihkimisen 50-vuotisjuhla. 
Kirkkokahvit. Mukana kirk-
kolaulajat.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
28.09. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kantto-
rina Juha Pöykkö. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Pertti Haapalainen.

Pudasjärvi
Messu su 28.9. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, avustaa Os-
kari Holmström, kanttorina 
Jukka Jaakkola.

Siikalatva
keSTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 Kestilän kirkos-
sa, toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Jonna Koistinen.
Messu su 5.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko,  saarna Tapio Leinonen, 
kanttorina Unto Määttä. 
Maaseutuväen kirkkopyhä, 
ruokailu ja ohjelmaa seura-
kuntakodissa.

PIIPPolA
Iltakirkko su 28.9. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Johannes Hyytinen, kantto-
rina Unto Määttä.

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Unto Määttä.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Unto Määttä. 

RAnTSIlA
Messu su 28.9. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Ee-
va Varonen.

Siikasalo
RuukkI
I-ryhmän konfirmaatio-
messu la 27.9. klo 12 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala.
II-leirin konfirmaatiomes-
su su 28.9. klo 10 Paavolan 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman.
eräryhmän konfirmaatio-
messu su 28.9. klo 13 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala. 

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

VIhAnTI
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala, 
kanttorina Asko Rautakoski.

Tyrnävä
Messu su 28.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

R
eija H

aap
alain

en

Pulkkilan kirkon kellotapuli on 
C. J. Engelin suunnittelema. Se 
on valmistunut vuonna 1843.
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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

Vaalipaneelissa 
hiljaisten ääni kuuluville

enot oulussa 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
yhteiskuntatyö järjestää kun-
nallisvaaleihin liittyen kes-
kustelutilaisuuden teemal-

la Näkymättömät näkyviksi. Panee-
li järjestetään tiistaina 30.9. klo 18–20 
keskustan seurakuntatalolla. 

Paneelin tarkoituksena on vahvis-
taa niiden ryhmien ääntä, jotka eivät 
muuten tule helposti kuulluiksi. 

Tilaisuuteen on kutsuttu yksi edus-
taja kustakin puolueesta. Keskuste-
luissa ovat mukana myös ylilääkäri ja 
psykiatri Mikko Naarala, Yhteistyötä 
työttömät ry:n puheenjohtaja Monika 
Bulldra, Kenttätien palvelukeskuksen 
ja tukiasuntojen johtaja Heikki Haa-
papuro sekä romaniasiain suunnitte-
lija Henna Huttu Oulun lääninhalli-
tuksesta.

Illan aloittaa Mäntyahon orkeste-
ri. Sen jälkeen eri tahojen edustajat 
saavat käyttää lyhyen puheenvuoron. 
Kunkin puolueen edustajille on va-
rattu 5 minuuttia aikaa esittää kom-
menttipuheenvuoro. Tämän jälkeen 
yleisö voi esittää kysymyksiä. 

Puheenjohtajana toimii Tuiran seu-
rakunnan kappalainen Juha Valppu. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ylei-
söllä on tilaisuuteen vapaa pääsy.

Seurakuntien yhteiskunnallinen 
työ tukee työikäistä väestöä, sekä 
työttömiä että työssäkäyviä elämään 
ja toimimaan kristillisen uskon poh-
jalta. Lisäksi yhteiskunnalliseen työ-
hön kuuluu oikeudenmukaisuuden, 
rauhan ja luomakunnan eheyden pa-
rantaminen ja niiden puolesta puhu-
minen, jotka eivät itse jaksa puhua.

w w w.sxc . hu /  D ez  Pa in
Hartauselämä

Tuomas-rukoushetki ke 
1.10. klo 17, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Pysähtymi-
sen ja hiljentymisen hetki 
keskellä arkista viikkoa. Ru-
kouksessa tuomme omat ja 
lähimmäistemme asiat kaik-
kivaltiaan Jumalan eteen. 
Saamme yhdessä jäädä Hä-
nen hoitoonsa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 25.9. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Torstain raamattupiiri to 
25.9. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Alamme lukea 
Hoosean kirjaa, Anna-Mari 
Heikkinen.
Aamupiiri la 27.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 1.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miestenpiiri ke 1.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
kesähartaudet: 
To 25.9. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 25.9. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
Ke 1.10. klo 14.15, Aurinkoko-
ti. Hanna-Maija Karjalainen.
To 2.10. klo 18.30, Kuntotalo. 
Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattuilta to 2.10. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Petri Satomaa ja Mirjami 
Dutton.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 2.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 25.9. ja 2.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 25.9. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Ke 1.10. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Matteuksen 
evankeliumia. 
Ke 1.10. klo 18–20, Karjasil-
lan kirkon koulutussali. Mie-
hille.

Tuiran seurakunta
herännäisseurat su 28.9. klo 
15, Tuiran kirkko. Kahvit ja 
seurapuheita.
Miestenpiiri ti 30.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jussi Lahti-
sen alustus Kirkon uskonto 
ja usko.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.10. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Luemme Apostolien 
tekoja.
keskustelu- ja raamattu-
piiri to 2.10. klo 18.30, Tui-

ran kirkko. Lisätietoja pasto-
ri Riitta Louhelainen, p. 040 
5850 818.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 2.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattupiirit:
To 25.9. ja 2.10. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
To 25.9. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 30.9. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 25.9. ja 
2.10. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Ks. erilinen 
ilmoitus.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 26.9. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

YlIkIIMIngIn Alue
Raamattupiiri to 2.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Matteuksen evanke-
liumin erityispiirteet, Ilkka 
Mäkinen.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Mihin istutan toivoni, usko-
ni – Suomalaista naislyriik-
kaa kautta aikain su 5.10. 
klo 15, Kaukovainion kappe-
li. Runotapahtuma. 
Tämä runo piristi minua -ru-
notapahtuma su 9.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Mikä runo 
on tuonut ilon elämääsi, nos-
tanut hymyn kasvoillesi, piris-
tänyt sinua? Kerro se kirjees-
sä viimeistään 24.10., osoite 
Tämä piristys / Vähäkangas, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 29.9. klo 12–13.30, Kar-
jasillan kirkko. Sinulle, joka 
tahdot toimia seurakunnas-
sa erilaisissa tapahtumissa ja 
tehtävissä.
Ystävänkamari ti 30.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Muka-
na pastori Mikko Salmi.
Diakoniapiirit: 
Ma 29.9. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 1.10. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutuvat: 
Ti 30.9. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aamukahvit.

Ti 30.9. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 30.9. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakoniapiiri ti 30.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri to 2.10. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

Oulujoen seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe 26.9. klo 13, Hintan seura-
kuntatalo. Hartaus Antti Les-
kelä. Laulamme yhdessä toi-
vevirsiä, säestää Sanna Lep-
päniemi.
Puuhakerho ti 30.9. klo 10, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
ystävänkamari. Oulujoella 
aloittaa uusi aikuisten puu-
hakerho. Tule tekemään kä-
sillä mitä osaat ja oppimaan 
uutta. Tuotteet myydään 
diakoniatyön hyväksi.
Madekosken diakoniapiiri 
to 2.10. klo 12, Iida Tauriai-
sella, Koivulantie 23. 

Yhteinen 
seurakuntapalvelu
kuuloVAMMAISeT
hyvä tietää, mukava osal-
listua -luentosarja pe 26.9. 
klo 9.30–13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aiheena astma 
ja allergia, alustus ja keskus-
telua aiheesta. Mahdollisuus 
juoda aamukahvi (1,50 €) ja 
syödä lounas (6,50 €).
kuurojen raamattupiiri ma 
29.9. klo 13–14, palvelukes-
kus Runolassa. 
huonokuuloisten päiväpiiri 
Aabrahamin poppoo ti 30.9. 
klo 13.30–15, Öbergin talo. 

näköVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 25.9. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
1.10. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraana 
pastori Päivi Jussila. Opasys-
tävät vastassa ulko-ovella.

PäIhDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 26.9. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 29.9. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
30.9. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

kehITYSVAMMAISeT
Perhepiiri to 25.9. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalo, kuorosali. Kehi-
tysvammaisten läheisille. 

keskustelukerho ti 30.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 1.10. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. Avotöissä ole-
ville kehitysvammaisille.

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 ”Valtakunta” pe 
26.9. klo 12 Siivessä. Pentti 
Kortesluoma.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to klo 14, Vanha 
Pappila, Sipiläsali. 25.9. raa-
mattutunti Tiina Kinnunen 
ja 2.10. klo 14, raamattutun-

ti Matti Pikkarainen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 30.9. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Mukana kantto-
ri Ilkka Järviö.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 29.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 29.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Näkymättömät 
näkyviksi
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Vireyttä ja voimaa 75+ -toiminta alkaa torstaina 
9.10. kello 12–14 Lassintalon seniorikeskuksessa 
Tuirassa. 

Vireyttä ja voimaa 75+ -ryhmä on tarkoitettu 
Oulujoen pohjoispuolen yli 75-vuotiaille asukkail-
le. Tavoitteena on, että toimintaan osallistuvat ih-
miset löytävät sitä kautta uusia ystäviä ja saavat vi-
reyttä ja voimaa päivään sekä uutta kipinää omas-
ta kunnosta huolehtimiseen. 

Jokainen ryhmäkerta alkaa jutustelun ja kahvit-
telun merkeissä ja jatkuu liikunnallisella tuokiol-
la. Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa. 
Lisätietoja saa seniorikeskuksesta p. 044 703 5154. 
Ilmoittautuminen on samaan numeroon viimeis-
tään 2.10. Järjestäjinä toimivat Lassintalon seniori-
keskus ja Tuiran seurakunta.

Vireyttä ja voimaa yli 
75-vuotiaille 

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Pe 3.10. klo 14–17      
Oulun tuomiokirkko, käynti pääovesta
                                    
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Pe 3.10. klo 14–17
Karjasillan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
To 2.10. klo 15–18
Tuiran kirkko, Myllytie 5

OULUJOEN SEURAKUNTA
Pe  3.10. klo 14–17
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2, Oulu
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5, Ylikiiminki

Vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneet!

ilmoittautuminen
Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu 
29.9.–5.10. sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi /rippikoulu. Niillä, joilla ei ole 
mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, voi-
vat käydä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti 
omassa seurakunnassa alla olevissa osoitteissa.
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee il-
moittautua, koska kaikille rippikoulun käyville 
on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana. 

Tuomasmessu 
su 28.9. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Sinä, Herra, hallitset ikuisesti, 
sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. Ps. 102: 13

Värillä on väliä

 – uusi ryijy Tuiran kirkkoon 

Oulun NNKY:n kädentaitajat ovat syksystä 2007 ke-
vääseen 2008 valmistaneet modernia ryijyä Tuiran kir-
kon hiljaisen huoneeseen. Tekstiilitaiteilija Ritva Puo-
tilan Suomen Käsityön Ystäville suunnittelema ryijy 
siunataan käyttöön Tuiran kirkon iltamessussa sun-
nuntaina 28.9. klo 18. 

Ryijyn tekijöiden mukaan hanke on ollut vaativa 
mutta myös hauska. Kädentaitajat ovat ihailleet ja ih-
metelleet työn kuluessa Ritva Puotilan rikkaita ja har-
monisia värisävyjä, joita löytyy ryijystä yli 50. 

Ryijyn nimi ”Amfora 2000” tuo mieleen antiikin 
ajan savesta tehdyt viini- ja öljyastiat sekä voittopal-
kinnot. Lapin yliopisto myönsi Ritva Puotilalle vuonna 
2004 kunniatohtorin arvon hänen monipuolisista an-
sioistaan tekstiilitaiteilijana ja muotoilijana.

naapuriapua kaivataan

Tarjoa kyyti omassa pihapiirissä tai naapurissa asuval-
le vanhukselle sunnuntaina 28.9. klo 12 Sanginsuun 
seurakuntakotiin. Silloin vietetään Madekosken, Pik-
karalan, Sanginsuun ja Lapinkankaan vanhusten kirk-
kopyhää. 
Sanajumalanpalveluksen toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina on Lauri Nurkkala. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen nautitaan kirkkokahvit.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 28.9. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerho to 25.9. klo 
10–11.30, Intiön seurakunta-
koti.  Laulamme ja leikimme 
yhdessä, joskus askartelem-
mekin. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 27.9. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Aihe: Kiitä Herraa 
minun sieluni. Mukaan kesä-
muisto tai valokuva siitä.
helmi-muskari ma 29.9. Py-
hän Andreaan kirkko. Al-
le 1-v. klo 10–10.30, 1–2-v. 
klo 10.35–11.05. Ke 1.10. klo 
17.30, Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulut:
To 25.9. ja 2.10. klo 14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 7–9-vuoti-
aille.
Su 28.9. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 28.9. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä.
Su 28.9. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 28.9. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Su 28.9. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Perhekerhot: 
Ma 29.9. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 30.9. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 1.10. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 1.10. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 1.10. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 1.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 1.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 28.9. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 28.9. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 28.9. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 28.9. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 25.9. ja 2.10. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. koh-
dasta Kansainvälisyys.
Perhekerhot:
To 25.9. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti 30.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 1.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 2.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot:
Ke 1.10. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 1.10. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 1.10. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 1.10. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMIngIn Alue
Perhekerho to 2.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret
gospelkonsertti - koI ja 
Mika nuorva pe 26.9. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kantaaottavaa arkigos-
pelia.
Yökahvila nuorten paik-
ka la 27.9. 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 
seuraa.
Maata näkyvissä -festa-
rit 14.–16.11. Turku. Pohjois-
maiden suurimmassa kristil-
lisessä nuorisotapahtumassa 
huippuartisteja Suomesta ja 
ulkomailta, esittävää taidet-
ta, raamattuopetuksia, stu-
dioita ja workshoppeja. Li-
sät. www.maatanakyvissa.fi. 
Ilm. viim. 24.10. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Etusijal-
la 2. vuoden kerhonohjaajat. 
Hinta 65 € sis. matkat, majoi-
tuksen, festariliput, aamupa-
la majoituspaikassa sekä fes-
tariruokailut. Ohjaajina Jou-
ni Heikinheimo, Terhi-Liisa 
Sutinen ja Kimmo Kieksi.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
26.9. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelailua, ju-
tustelua, hiljentymistä, pien-
tä purtavaa ja muuta.
gospeltanssiryhmä ma 
29.9. klo 18–19, Kaukovaini-
on kappeli. Halutko liikkua 
musiikin tahdissa ja opetel-
la uutta. Lisätietoja Hanna 
Liuskalta 040 5747 147.
nuortenilta ti 30.9. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelailua, huonoa 
huumoria, hiljentymistä.
 
Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (3.) ke 1.10. tai 
15.10. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Aiheena Kuka 
olet Jumala? 
nuortenilta ke 1.10. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Tuiran isoskoulutusleiri II 
10.–12.10. Rokuan leirikes-
kus. Uusille isoskoulutetta-
ville. Maksuton. Sitova ilm.  
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo viim. 25.9. Ilman päte-
vää syytä pois jäävältä peri-
tään 20 € järjestelymaksu. Li-
sätietoja Merja Oksman, p. 
040 524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 3.10. ja 17.10. 
klo 19–00.30, Isokatu 11. 
Kristillinen kahvila. Elävää 
musiikkia, evankeliumia ja 
elämyksiä. 3.10. CRB. Vapaa-
ehtoinen ohjelmamaksu 2 € 
Kirkon Ulkomaanavun työl-
le. www.oulunseurakunnat.
fi/crosscafe.
3 kohtaamista Plus -ilta 
pe 10.10. klo 19, Kaukovai-
nion kappeli. Kimmo Kiek-
si. Teemana Frendit. House-
bandi, vierailevia puhujia ja 
teejatkot. Lapsille pyhäkou-
lu. www.oulunseurakunnat.
fi/3kohtaamista.
kappelive la 18.10. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Uusi elävän musii-
kin tapahtuma, esiintyjänä 
Jukka Leppilampi. Tilaisuus 

on ilmainen.

oPISkelIJAJäRJeSTöT
evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 26.9. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Mitä teen armolah-
joilla? Martti Arkkila.
oPkon opiskelijailta la 27.9. 
klo 19, Öbergin talo. Kun 
kuolema koskettaa, Tatu 
Koutonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 29.9. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Hyvä Paimen ja paimenuus, 
Tapio Pokka.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 1.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tunnustus – liian hapo-
kasta?, Arto Seppänen.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 2.10. klo 19, Körttiksellä, 
Luokotie 5 a 5, Välivainio. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 25.9. ja 2.10. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 25.9. ja 
2.10. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpäässä
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ma 29.9., Heinätorin seura-
kuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13, hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 
Tarinatupa ke 1.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 29.9. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
Caritassali. 
eläkeläisten kerhot:
Ma 29.9. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 2.10. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 2.10. klo 13, Kastellin kirk-
ko. Kahvitarjoilu.

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 25.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa laulamaan, 
kuuntelemaan ja hiljenty-
mään musiikin äärelle. Oh-
jelmassa yhteislaulua ja päi-
väkahvit. Mukana Päivi Moi-
lanen ja Ulla Metsänheimo.
käsityökerho ti 30.9. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 2.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vireyttä ja voimaa 75+ to 
9.10. klo 12–14, Lassinta-
lon seniorikeskus. Tarkoi-
tettu Oulujoen pohjoispuo-
len yli 75-vuotiaille asukkail-
le. Ryhmä kokoontuu ensim-
mäisen kerran torstaina 9.10. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set viim. 2.10. p. 044 703 5154 
/ Seniorikeskus. 
eläkeläisten kerhot:
To 2.10. klo 12.45, Koskelan 
Palvelutalo. 
To 2.10. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
29.9. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri to 
25.9. ja 2.10. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Seurakuntakerhot:
To 25.9. ja 2.10. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
To 25.9. ja 2.10. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 
To 25.9. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 29.9. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 29.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 2.10. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

YlIkIIMIngIn Alue
Seurakuntakerho ti 30.9. 
klo 11–13, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 

Leirit ja retket
Veteraanien leiri 30.10.–2.11. 
Rokuan leirikeskus. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 
15.10. p. 08 3161 340. Hinta 
56 €. Mukana Mirja ja Jaak-
ko Granlund, Mirva Kuikka ja 
Nina Niemelä. 

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

Karjasillan seurakunta
oulun seudun virsikuoro 
ma 29.9. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. Tervetuloa 
mukaan uudet laulajat.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 10, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.

Muut menot
Sinkkuilta pe 26.9. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Syyslauluja rus-
kan aikaan. Mukana dia-
konissa Eeva-Maria Laitinen 
ja sello. Aikuisten yksineläji-
en kohtaamispaikka.
naapuriapua kaivataan su 
28.9. Ks. erillinen ilmoitus.
naistenilta ma 29.9. klo 
18–20, Öbergin talon alaker-
ran ryhmätila. Yhteistä kes-
kustelua, iltahartaus ja mah-
dollisuus saunomiseen.
Alfa-kurssi ti 30.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 23.9. alka-
nut kurssi on ilmainen. Ilm. 
Ari Kauppilalle, 0400 581 
631, ari.kauppila@oulu.fi, 
tai Kimmo Kieksille, 050 310 
5001, kimmo.kieksi@evl.fi. 
www.oulunseurakunnat.fi/
Alfa-kurssi.
Mikkelinpäivän gospelmes-
su su 5.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 9.10. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Huomio, paik-
ka muuttunut Kaukovainion 
kappeliin 9.10., 6.11. ja 4.12. 
Ohjelmassa ylistys- ja yhteis-
lauluja, rukousta, sanaa ja 
todistuspuheenvuoroja. Tee-
tarjoilu. Lastenhoito on. 
Sotainvalidien kirkkopyhä 
su 28.9. klo 10, Tuiran kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Värillä on väliä – uusi ryijy 
Tuiran kirkkoon su 28.9. klo 
18, Tuiran kirkko. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Service in english Su 28.9. 
at  6 p. m. in Pyhän Luuk-
kaan kappeli. International 
fellowship from 15.30. Be-
fore the Service in English 
refreshments are offered.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays from 1 pm to 
2.30 pm at St. Luke’s Chapel, 
Pyhän Luukkaan kappelli, 
Linnanmaa. Activities include 
a christian devotion,  refresh-
ments and an art and craft 
session for children. Families 
from all christian denomina-
tions and non-christian back-
rounds are welcome. No fee 
or enrollment. You are wel-
come to come along to any of 
our Thursday sessions.

Kastetut
Tuomiokirkko: Jeremia Ni-
kolai Kurtti, Eero Aarne Ee-

meli Seppänen.
karjasilta: Joni Pekka Junt-
tila, Julia Maaria Kariniemi, 
Aleksi Mikael Karjalainen, 
Veera Marjaana Koivukari, 
Samu Onni Eelis Lundbom, 
Ellen Silvia Mertaniemi, Ha-
val Kasper Valtteri Niemikor-
pi, Jenna Emilia Turunen, Ak-
seli Aatami Varis, Jonna Emi-
lia Nikula.
Tuira: Tatu Akseli Ek, Max Mi-
kael Hepo-oja, Olivia Oona 
Maria Hyytinen, Heta Roosa 
Aurora Kaikkonen, Ninni Iisa 
Adeliina Kauppinen, Oskari 
Onni Matias Kinnunen, Jasu 
Erik Antero Kullberg, Sonja 
Emilia Saga Laasonen, Ella 
Kaisa Alina Lyytikäinen, Un-
ni-Inari Pieskä, Aatos Ilmari 
Yliniva, Jiri Romeo Johannes 
Raudus, Laura Josefiina Ry-
tilahti, Samuel Joona Eemeli 
Tammela, Tytti Ida Aleksan-
dra Tervahartiala, Tilku-So-
fia Vähäkuopus, Emma Emi-
lia Anneli Orava.
oulujoki: Topi Valtteri Käyh-
kö, Elias Matti Olavi Nietu-
la, Ohto Uljas Parkkila, Lau-
ri Kristian Pulkkinen, Lukas 
Oliver Ruonakoski. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Pette-
ri Puolitaival ja Katja Karolii-
na Mäkelä, Pirkka Petteri Al-
ho ja Tiina Maria Luukkonen, 
Jussi Antero Kantola ja Asta 
Mari Kaarina Kunnari.
karjasilta: Juhani Henrikki 
Katajamäki ja Sirkku Susan-
na Komulainen, Matti Justus 
Hanni ja Henna Marika Pa-
jala, Antti Ilari Honkanen ja 
Minna Hannele Autio, Miik-
ka Juhana Tervonen ja Anna 
Matleena Liukkonen.
Tuira: Christian Alatalo ja 
Paula Hannele Lujala, Vesa 
Kari Aulis Ek ja Marjo Birgit-
ta Komulainen, Sami Jaakko 
Lambert Lintulahti ja Ven-
la Elisa Penttilä, Miika Sa-
kari Johannes Pokela ja Anu 
Marika Niemi, Matti Juha-
ni Ahola ja Anna Riitta Eli-
na Kurttila, Risto Antero Mä-
ki ja Satu Maarit Ristolainen, 
Matti Sakari Pöyskö ja Susan-
na Tuulia Siurua. 
oulujoki: Mikko Johannes 
Vaara ja Kati Wilhelmiina 
Häyrynen, Henri Antero Tik-
kanen ja Asta Johanna Palo, 
Jukka Olavi Puolakanaho ja 
Beerit Kristiina Arvola, Tom-
mi Samuli Männistö ja Jaa-
na Marika Kervinen, Juhani 
Jaakko Tapani Hyrkäs ja Tei-
ja Tuulikki Hyvärinen.

Kuolleet
karjasilta: Aino Annikki Kar-
jalainen s. Pernu, 84; Anna 
Maija Kuorikoski s. Piri, 81; 
Arvo Antero Silvén, 74; Han-
na Irene Lämsä s. Kangas, 95; 
Irma Helga Valpuri Vallo s. 
Soini, 86; Jani Antero Holap-
pa, 30; Toini Eveliina Sand-
ström s. Karen, 77; Yrjö Kus-
taa Laitinen, 90.
Tuira: Anita Kyllikki Lind-
berg s. Joenväärä, 67; Erkki 
Vilhelm Mantere, 62; Helli 
Maria Kemppainen s. Väänä-
nen, 93; Kalevi Aukusti Tör-
mälä, 83; Olga Sanelma Käs-
mä s. Karjalainen, 96; Pent-
ti Johannes Juola, 68; Seppo 

Henrikki Äijälä, 71.
Oulujoki: Ritva Tuulikki Saa-
ri s. Töyräs, 69; Sirkka Sylvia 
Hepokangas s. Seilonen, 81.

keskustelu- ja 
raamattupiiri 

To 2.10. klo 18.30
Tuiran kirkossa

Joka toinen torstai. 
Lisätietoja pastori 
Riitta Louhelainen 
p. 040 5850 818.

"Yhdessä koimme pienen hetken elämää.
Jumalan rakkaus sydämiä lämmittää.
Hetki haihtuva on, mutta muuttumaton
Jeesus Kristus aina vierellemme jää."
Anna-Mari Kaskinen

Lämmin kiitos 
kaikille, joiden kanssa olen saanut elää – laulaa, itkeä ja 
nauraa 20 vuotenani Tuiran seurakunnan kanttorina.

Terveisin
Anu Vuorenmaa

Vanhustenviikon juhlaa 
vietetään teemalla Viisas vanhuus 

perjantaina 10.10. kello 13 
Oulun yliopiston Saalastinsalissa. 

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-autokuljetus. 

Lisätietoja saat 2.10. ilmestyvästä Rauhan 
Tervehdyksestä, oman alueesi diakoniatyöntekijöiltä ja 
Oulun kaupungin Aino-neuvontapalvelusta. 

Sururyhmä alkaa

Sururyhmä kokoontuu 
Tuiran kriisikeskuksessa, 
Tuirantie 1, 90500 Oulu, 
8.10. alkaen. 

Kokoontumiskertoja on 
7 peräkkäistä keskiviik-
koa 1,5 tuntia kerralla.
Vetäjinä toimivat sairaa-
lapastori Hannele Pihka-
koski ja kriisityöntekijä 
Marjo Männistö. 

Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset Hannele Pihka-
koskelle 044 3161 566.

Siivousapua
Tuiran seurakunnan Missionuoret tarjoavat siivous-
apua. Hinta on 10 € tunti / 2 nuorta. 
Lisätietoja Anna-Leena Ylänne 040 5747 082, 
anna-leena.ylanne@evl.fi.

Sotainvalidien 
kirkkopyhä

Su 28.9. klo 10 
Tuiran kirkossa 

Aloitetaan jumalanpal-
veluksella klo 10, toi-
mittaa kirkkoherra 
Hannu Ojalehto. 
Tilaisuus jatkuu seura-
kuntasalissa.

Sanan äärellä

Torstaisin klo 18.30
Huonesuon seurakuntakodissa

Sanan äärellä – tutkimista ja keskustelua osallistujien 
aiheista. Vastuuhenkilöt Merja Anundi ja Marja-Liisa 
Lehtonen. 

”mihin 
istutan toivoni, 

uskoni”
Suomalaista naislyriikkaa 

kautta aikain
su 5.10. klo 15

Kaukovainion kappelissa

Oulujoella aloittaa uu-
si aikuisten puuhakerho. 
Tule tekemään käsillä mi-
tä osaat ja oppimaan uut-
ta. Tuotteet myydään dia-
koniatyön hyväksi.

Puuhakerho 
ti 30.9. klo 10, 

Myllyojan seurakuntatalo, 

ystävänkamari. 

Torstaisin klo 10–14 
Keskustan  

seurakuntatalossa 

Uudet kahvinkeittäjät, 
leipojat, käsitöiden taita-
jat ja myyjät, sydämelli-
sesti tervetuloa mukaan 
toimintaan!
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eurakunnissa tapahtuu 25.9.–2.10.2008

Kirkkovaltuustoko-
koukset ovat julki-
sia, kaikille avoimia 
tilaisuuksia. Vaik-

ka tarjolla on aina kahvia 
ja pullaa, kokouksissa käy 
harvoin ulkopuolisia kuun-
telijoita.

– En muista, että tämän 
lähes kuuden vuoden aika-
na yksikään seurakuntalai-
nen olisi tullut kuuntele-
maan valtuuston kokousta, 
kertoo Siikalatvan kirkko-
herrana toimiva Erkki Pi-
ri.

– Viimeisten vuosien ai-
kana meillä Kiimingissä 
on käynyt vain yksittäisiä 

kuuntelijoita, tietää seura-
kunnan kappalainen Saija 
Kronqvist. 

Kiimingissä kirkkoval-
tuusto kokoontuu 1. loka-
kuuta, jolloin esityslistalla 
ovat muun muassa tulove-
roprosentti vuodelle 2009, 
suositussopimus toimitus-
palkkioista 2008–2010, lei-
rikeskuksen rakennustoi-
mikunnan nimeäminen ja 
uusista leirikeskusjärjeste-
lyistä aiheutuneet talousar-
vion määrärahamuutokset. 
Myös Muhoksen kirkkoval-
tuusto pitää kokouksen sa-
mana päivänä kello 18 Mu-
hoksen seurakuntatalossa.

esityslistat 
nähtävillä

Vaikka kokouksissa val-
tuuston jäsenistöön kuu-
lumattomilla ei ole puhe-
oikeutta, Kronqvist kokee, 
että värikkään keskustelun 
kuuleminen olisi monesti 
hyödyllistä. 

– Kokouksissa muka-
na oleminen olisi suositel-
tavaa etenkin heille, jotka 
ovat mukana seurakunta-
toiminnassa. 

Hän peräänkuuluttaa 
etenkin seurakunnan työn-
tekijöiden aktiivisuutta.

Valtuustot kokoontuvat 
yleensä 2–4 kertaa vuodes-

sa. Kirkkoneuvosto päättää 
kokousajat ja kokouskut-
sut ja esityslistat ovat näh-
tävillä seurakuntien ilmoi-
tustaululla. Esityslistat ja 
pöytäkirjat ovat luettavissa 
myös useimpien seurakun-
tien ja seurakuntayhtymi-
en internet-sivuilta.

Piri kokee, että syyt ole-
mattomiin kuuntelijamää-
riin ovat silti tietämättö-
myys, mutta myös se, ettei 
asia kiinnosta ulkopuoli-
sia. Piri olisikin valmis uu-
distamaan ja keventämään 
seurakuntahallintoa.

– Yksi porras jäisi vä-
hemmälle. 

Ylin 
päättävä elin
Kirkkovaltuusto on itse-
näisten evankelis-luteri-
laisten seurakuntien ylin 
päättävä elin. Seurakun-
tayhtymissä päätösvaltaa 
käyttää vastaavasti yhtei-
nen kirkkovaltuusto, jossa 
kullakin seurakunnalla on 
omat kiintiöt ja edustajat.

Kirkkovaltuustojen pää-
tökset näkyvät konkreetti-
sesti seurakuntalaisten ar-
jessa, esimerkiksi seura-
kuntatalon peruskorjauk-
sessa tai kirkollisveropro-
sentissa. Kokonaisuudes-

saan kirkkovaltuuston teh-
täviin kuuluu toiminta-
suunnitelman, talousarvi-
on ja tilinpäätöksen vah-
vistaminen, seurakunnan 
rakennushankkeista päät-
täminen sekä virkojen pe-
rustaminen ja lakkautta-
minen. Valtuusto valitsee 
myös jäsenet kirkkoneu-
vostoon kahdeksi vuodek-
si kerrallaan.

Kirkkovaltuustot vali-
taan seurakuntavaaleilla 
joka neljäs vuosi. Nykyi-
nen valtuustokausi päät-
tyy 2011.

MarJo HäKKiNeN

Kokoukset 
ovat vailla kuulijoita

Re i j a  H aa p a la in e nw w w.sxc . hu /  S a ra h C asha

Saarenkartanon hartaus to 
25.9. klo 14.30.
Saaren Sirkut to 25.9. klo 16. 
kirkkokuoro to 25.9. klo 
18.30.
konsertti su 28.9. klo 16 kir-
kossa. Duo Palla & Pallas; Vir-
pi Räisänen-Midth, mezzo-
sopraano ja Timo Kinnunen, 
harmonikka. (15 / 8 €).
Raamattu- ja rukousilta ti 
30.9. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25. 

Päiväkerhot ke 1.10. klo 9.30 
ja klo 13.
Päiväpiiri ke 1.10. klo 13 Saa-
renkartanossa.
kaikenikäisten kerho to 
2.10. klo 10 kirkolla.

lahtivajan käyttöönsiunaa-
minen ja hartaus hirvijah-
din alkaessa pe 3.10. klo 19 
Lahtivajalla, Viinikantie. Ti-
mo Juntunen ja Matti Kes-
kinen. 

Matalakynnys-ilta su 5.10. 
klo 16 Korsuhovilla. 
Päiväkerhot: 3A ma klo 
10–11.30, 3B ti klo 10–11.30, 
5A ke klo 10–12 ja 5B klo 
12.45–14.45, 4-v. pe klo 
10–12. Sisaruskerhot: Ryh-
mä A ti klo klo 12.30–14.15, 
B to klo 10–11.45. Perhe-
kerho to klo 10 srk-talos-
sa. kokkikerho to 25.9. klo 
14–16. huom, to 2.10. ei 
kerhoja, vaan Laulaa enke-
lien kanssa -ilta srk-talol-
la klo 18.30. keskipäiväker-
ho ke 1.10. klo 12 srk-talolla, 
Matt.18:1–6, 10.
kAIkkI kesän 2009 rippi-
koululaiset: aloitustilai-
suus srk-talolla to 9.10. klo 
18–19. Olethan paikalla.
Partio: Poikapartio Met-
sähanhet ke klo 18–19.30 
Naskun laavulla. Muut tie-
dot ks. Liminka.
Varhaisnuorten ja nuor-
ten ilta pe 3.10. klo 19 Kor-
suhovin kerhohuoneella. 
Varhaisnuorilla loppuu klo 

20.30, nuorilla jatkuu.
nuortenleiri 27.–28.9. Me-
rijärvellä. Tehdään samal-
la jonkin verran talkoohom-
mia leiripaikan hyväksi. Ilm. 
mahd. pian Juha Härköselle 
044 092 7825 tai juhaharko-
nen@luukku.com.
hartaushetki keskiviikoisin 
klo 14 Lumilyhdyssä
Raamattupiiri to 25.9. klo 18 
Ylilaurilla. Karintie 35. Mailis 
Janatuinen.
Ilta eron kokeneille Tule tu-
tustumaan mielenkiintoiseen 
henkilöön – itseesi Tupok-
sen Vanamossa ke 1.10. klo 
18.30–20.30. Lastenhoito on, 
tilaisuus on ilmainen. Järj. ro-
vastikunnan diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Pe 26.9. klo 
19 raamattuluokka Lääköl-
lä, nuortenilta klo 19 Niemi-
korvella. Su 28.9. klo 12 pyhä-
koulu I Altti Aspegreenillä II 
Holmilla III Ari Viinikalla, seu-
rat ry:llä klo 17 Ilpo Sippola ja 
Esko Oksa. Päiväkerho ry:llä ti 
30.9., to 2.10. klo 17.30–19 ja 

ke 1.10. klo 17–18.30.
Vihitty: Jukka Jari Tapio Ma-
tela ja Kaisa Kyllikki Ylilauri.
kuollut: Paavo Elias Jakku-
la, 55.

Seurakunnan musiikkiryhmät:

kirkkokuoro harjoittelee torstaisin kel-
lo 18.30–20 kirkolla. Mieslaulajia tarvitaan 
useita jos aiotaan saada kuorosta seka-
kuoro. Tervetuloa innolla mukaan!

Saaren Sirkut kokoontuu torstaina 25.9. 
kello 16 kirkolle alkusuunnitteluun ja ker-
holaisille sopivimman päivän ja ajankoh-
dan etsimiseen. Kerhossa on laulamista, 
soittamista, yhteistä puuhailua ja musiik-
kiesitysten valmistelua. 

“L a u l a a
e n k e l i e n
k a n s s a”

     – enkelilauluilta
        kaikenikäisille

to 2.10. klo 18.30
Lumijoen seurakuntatalol-
la. Aloitamme yhteisen il-
lan piparikahveilla ja pipa-
rimehuilla. 
Ei pääsymaksua!

tervetuloa laulamaan!

Saaren Sirkut kävivät pyöräretkellä 
keväällä 2008.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Juttukahvila to 25.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Seurakuntakerho to 25.9. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri pe klo 15 pienryhmä-
tilassa, Kirkkotie 10 C. 
nuoret: Avoimet ovet ke klo 
18–20 Kellon srk-kodissa ja to 
klo 18–20 Martinniemen srk-
kodissa. Syyslomalla (vko 43) 
ei ole avoimia.
Perhekerhot ma klo 10–11.30 
Jokelan vanhakoulu, to 
9.30–11 ja 12.30–14 Kellon 
srk-kodissa, pe klo 10–11.30 
kirkonkylän Vakkurilassa ja 
Martinniemen srk-kodissa.
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 26.9. klo 19 Helluntaisrk:n 
rukoushuoneella Kellossa.
Rovastikunnan diakoniapäi-
vä su 28.9. Kiimingissä. Klo 10 
messu, ruokailu srk-keskuk-
sessa. Teemana lapsidiakonia. 
Ilmainen. Kaikille kiinnostu-
neille. Tied. p. 040 5819 316.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 

haukiputaan kirkon korjausurakkaa suunnitellaan 

Ensi keväänä alkaa Haukiputaalla kirkon, tapulin ja kirkko-
pihan korjaus. Kirkko on suljettu 15.4.–20.10.2009. 

Korjaushanke on kirkon historian suurin, alustava kustan-
nusarvio on 2,3 miljoona euroa. Pääpaino on suojeltujen 
rakennusten, kirkon ja tapulin, säilyttämisessä. Suojeltua 
kirkkotarhaa ja sitä ympäröivää aitaa korjataan myös. 

Samalla parannetaan toiminnallisuutta: Kirkon pääpor-
taiden yhteyteen tehdään luiska. Sisätiloihin tulee lattia-, 
kynnys- ja penkkimuutoksia. Lisäksi kirkkoon tulee pieni-
muotoinen kirkkomuseo, uudet kuorokorokkeet sekä pesu-
mahdollisuus ehtoollisvälineille. 

Kirkon noin 100 vuotta vanhan savitiilikatto korvataan 
uudella. Ikkunat, luukut, ulko-ovet ja ulkoseinät korjataan, 
alapohja puhdistetaan, vesikaton sadevedenpoistojärjes-
telmä uudistetaan. Myös sähköt uusitaan ja valaistusta pa-
rannetaan. Lämmityksessä siirrytään kaukolämpöön. Van-
hoja vesi- ja viemärikalusteita uusitaan. 

Turvallisuutta parannetaan uusimalla kirkon ja tapulin 
ukkosjohtimet sekä varmistamalla sumusprinkleri- ja paloil-
moitinjärjestelmän ja rikosilmoitus- ja kameravalvontajär-
jestelmän toimivuus.

Kaikki korjaus- ja muutostoimet tehdään kirkkohallituk-
sen ja museovirastonvalvonnassa. Hankkeen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Jorma Teppo 
Oy.  Rakennuttajatehtävistä ja konsultoinnista huolehtii 
diplomi-insinööri Matti Antikainen Rimako Oy:stä. 

29.9. klo 14.30–16 Kellon srk-
kodissa.
urkuvartti ke 1.10. klo 12.15 
srk-keskuksessa. Kanttorina 
Katri Niskakangas.
eläkeläisten musiikkipiirin 
syyskauden 1. kokoontumi-
nen srk-keskuksen monitoi-
misalissa to 2.10. klo 13. 
Raamattupiiri ke 1.10. klo 
18.30 srk-keskuksen monitoi-
misalissa.
Vanhusten kirkkopyhä su 
5.10. Lions Club tarjoaa il-
maista kirkkokyytiä. Kyytiva-
raukset p. 5472 636 perjan-
taisin klo 9–11.
Apua Arjen Askareisiin: Tilaa 
kotiisi pari reipasta nuorta sii-
voamaan, hoitamaan lapsia, 
leikkaamaan nurmikkoa ym. 
Hinta 5 € / h / apulainen. Va-
raukset 045 6576 122 / Katri 
tai 040 8245 861 / Tarja.
kotiseurat su 28.9. klo 16 
Marja-Liisa ja Arvo Alaperäl-
lä. Pekka Siljander ja Pekka 
Välitalo.
kellonkartanon toimintaa: 

Mitä mies? -miestenilta pe 
26.9. klo 18–20, Uskon harjoi-
tusta – oppina Kirkon Isät ja 
Äidit 27.–28.9. Varhaisen kris-
tillisyyden lähteillä prof. Jou-
ko Martikainen, Pohdintoja 
kuolemasta ja ikuisesta elä-
mästä la klo 14, kuin lintu pe-
säkolossa – lohdutuksesta 
klo 16 ja suuren salaisuuden 
edessä klo 18.30. Kartanon 
kirkko su 28.9. klo 13, saar-
na Martikainen, liturgia Veijo 
Koivula, musiikki Tuomo Nik-
kola, klo 15.30 toimintakau-
den päätösjuhla.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Pe 26.9. klo 18.30 raa-
mattuluokka Kropsulla, Sii-
kasaarentie 59, la 27.9. klo 18 
kirkkoseurat, järj. Kello, su 
28.9. klo 16 seurat hoivaosas-
tolla, V. Jokitalo, ja klo 18 
kirkkoseurat, järj. Kello. kel-
lo: to 25.9. klo 18.30 sisarilta 
Lohen mökillä, pe 26.9. klo 
17.30 raamattuluokka ja klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä, 
la 27.9. klo 18 seurat kirkos-

sa, T. Liikanen, K. Teppola, su 
28.9. klo 13 seurat kirkossa, 
E. Piri, S. Saarikoski ja klo 18 
Piri, A. Leskelä, ma 29.9. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Joki-
kylä: pe 26.9. klo 17.30 raa-
mattuluokka ry:llä, la 27.9. 
klo 11–13 myyjäiset Patenie-
messä, klo 18 ohjelmallinen 
iltatilaisuus, su 28.9. klo 12 
pyhäkoulut: Asemakylä ete-
lä E. Taavitsaisella, Asemaky-
lä pohj. T. Hanhisuannolla, 
Keskikylä T. Koivukankaal-
la, Vänttilänperä P. Leppäsel-
lä, Taipaleenkylä H. Heikka-
lalla, ke 1.10. ja to 2.10. klo 
17.30–19 päiväkerho ry:llä. 
Ti 30.9. klo 11 ry:n eläkepii-
rin retki Kempeleeseen. Läh-
tö Martinniemestä klo 10.40, 
Seolta klo 11 ja Kellosta klo 
11.10. Ilm. p. 5471 086.
kastettu: Elian Oskari Turu-
nen, Topi Arvo Elias Rauha-
la, Sofia Josefiina Helinä Hil-
tunen, Aatu Kauno Vihtori 
Rehu, Vertti Eemeli Markus, 
Neea Annika Simojoki.

Tasaus-lipaskeräys to 25.9. 
klo 16–19 Zeppelinissä. Tasa-
us-info ja Kambodzha-näyt-
tely kauppakeskuksen kap-
pelissa keräyksen ajan. Tuot-
to Suomen Lähetysseuran 
kautta Kambodzhaan.
lähimmäispalvelukoulutus 
ma 29.9. klo 17.30 Kirkonky-
län srk-kodin salissa. Koulu-
tuksen viimeinen kokoontu-
miskerta; todistukset ja pa-
laute.
Alfa-kurssi ma 29.9. klo 
18–20.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ti 30.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 2.10. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Mukana vie-
railija Kempeleen apteekista.
Vapaaehtoisten vierailu-
käynti ti 30.9. klo 13 Kempe-
leen Caritas-kotiin, os. Suo-
latie 4. Talon esittely ja päi-
väkahvit.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 

Perhekerhot keskiviikkoisin 
Kirkonkylän srk-kodissa ja Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa klo 9.30–11 sekä tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja keskiviik-
koisin ja torstaisin klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa. 
kirkkokuoroa ei ole ke 1.10.
Varhaisnuorten kuoroja ei-
kä mukulakuoroa ole viikol-
la 40 (2.–3.10.) 
oma hetki -omaishoita-
jaryhmä to 2.10. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Vieraana Leena Aunio-
la Cajanus-kodista.
Terveyskeskuksen vuode-

osaston hartaus to 2.10. 
klo 13.
naisten piiri to 2.10. klo 
18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Mukana Seija He-
lomaa.
Miesten piiri to 2.10. klo 
18.30 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 12–15 Kir-
konkylän srk-kodissa.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
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: Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. nuori-
soseura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30 ja Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Gos-
pelmessu to 25.9. klo 19 kir-

kossa. Yöpappila pe 26.9. klo 
20–24 VP.
kempeleen ry: Raamattuluo-
kat pe 26.9. klo 18 nuorem-
mat: Silver, Tanttutie 3. Van-
hemmat: Englanninkielinen 
raamattuluokka ry:llä. Myy-
jäiset la 27.9. klo 11 ry:llä, al-
kaen ruokailulla klo 11. Pyhä-
koulut su 28.9. klo 12  Kok-
kokangas: Pyhtilä, Mesikäm-

menentie 16. Keskusta-Ollila: 
Kurkela, Vihiluoto 9. Santa-
mäki: Myllylä, Niittyrannantie 
91. Paituri: Pulkkinen, Pulkki-
sentie 15,  seurat klo 16 ry:llä.
Murron ry: Syysmyyjäiset la 
27.9. klo 11 ry:llä, yhteinen 
pyhäkoulu ja iltapala klo 18 
ry:llä. Seurat su 28.9. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Onni Elia Erkkilä, 
Sara Helena Risto, Venla He-
lena Olivia Peltomäki, Lau-
ri Johannes Ollikainen, Nea 
Anette Bask, Kaapo Valtte-
ri Perttula.
Vihitty: Jouni Tapani Veste-
rinen ja Johanna Maria Pent-
tilä, Mika Kalevi Kärkkäinen 
ja Saija Sinikka Sumén, Janne 
Eerik Seppänen ja Henna Eli-
na Oikarainen, Pertti Henrik 
Vedman ja Paula Sofia Kol-
monen.
kuollut: Maila Hellevi Kau-
ranen s. Raappana, 76; Eila 
Mirjami Turunen s. Lumijär-
vi, 71; Lauri Johannes Marja-
maa, 62. 

 
Rukousilta 
Ti 7.10. klo 18.30 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Pirkko Jalovaara. 
Järjestää Kempeleen seu-
rakunta & Rukousystä-
vät ry.

 

koskas kuulet kalahuksen, riennä herran huoneeseen 
– näytelmä kiimingin seurakunnan alkuajoista

Kiiminkiläisen Mirja Aatsingin käsikirjoittama näytelmä on lämminhenkinen ja opetta-
vainen kertomus seurakunnan alkuajoista. 

Seurakuntaan odotettiin ensimmäistä kirkkoherraa. Montinin saapuessa Kiimingissä 
taisteltiin keuhkotautia vastaan. Kirkossa käytiin perhekunnittain ja kinkereillä tarkistet-
tiin perhekunnan lukutaito ja kristinopintuntemus. 

Koskas kuulet kalahuksen, riennä Herran huoneeseen on virren säe, joka oli kirjoitettu-
na kirkonkelloon. Näytelmässä on mukana liki kolmekymmentä kiiminkiläistä näyttelijää 
alakouluikäisistä eläkeläisiin. 

Esitykset ovat Kiimingin seurakuntakeskuksessa 14.–16.10. kello 18. Koululaisnäytökset 
ovat päiväaikaan. Näytöksiin on vapaa pääsy. 

Mikkelinpäivän perhemes-
su ja vanhusten kirkkopy-
hä su 5.10. klo 10 kirkossa ja 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa. Kuljetuspyynnöt 
viimeistään 2.10. virastoon p. 
040 5844 406.
Pyhäkoulu su 28.9. klo 12 
Kirkkopirtillä.
hartaus to 25.9. klo 13 Koti-
rinteellä. Ulla Junttila.
Raamattu- ja rukouspiiri 
2.10. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Poikakuoron harjoitus to 
25.9. klo 17 seurakuntakes-
kuksessa.
kantaattikuoron harjoituk-
set to 25.9. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa ja la 27.9. 
klo 10 Jäälin seurakuntako-
dissa. 
Projektikuoron harjoitus ke 
1.10. klo 18.30 Kirkkopirtillä.
lähetyspiiri ti 30.9. klo 12 
Lähimmäisentuvalla.
kodinhoitaja Toini haapa-
lan päivystys arkisin klo 8–9 
p. 044 5760 019.

Diakoniatyöntekijä Jaana 
kontio Jäälissä. Ajanvaraus 
p. 040 5793 248.
Yhteisvastuu-CD:n myynti 
kirkkoherranvirastossa.
Diakoniapiiri ma 29.9. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
omaishoitajien ryhmä ma 
29.9. klo 14–15.30 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 30.9. klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Jäälin perhekerho ulkoilee 
2.10. Huom, säävaraus.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
kirkkovaltuuston kokous ke 
1.10. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa.
nuorisotyö: Isoskoulutuk-
seen ilmoittautuminen vii-
meistään 3.10. joko Sepolle 
p. 040 7431 903, Aulikille p. 
040 7431 904 tai Sannalle p. 

040 5770 628.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
28.9. klo 17 ry:llä.
Lauluseurat pe 26.9. klo 19 
kyläpiireittäin. Raamattu-
luokka pe 26.9. klo 18 ry:llä.
Pyhäkoulut su 28.9. klo 12 
Alakylä 1 R. Peltokorpi, Ala-
kylä 2 T. Kaisto, Huttukylä  J. 
Ollila, Jääli (ry:llä) P. Lukka, 
Kirkonkylä 1 O. Tyni, Kirkon-
kylä 2 V. Palokangas, Kirkko-
pirtti, Tirinkylä J. Käkelä.
kastettu: Milla Maaria Ke-
ränen, Kaapo Matias Tölli, 
Adele Elli Maria Smith.
Vihitty: Antti Tapani Hän-
ninen ja Katja Susanna Hei-
nikoski.

kirpputori lähetyspisara 

Avoinna maantaista per-
jantaihin kello 9–17. 

Osoite Tuohimaantie 12, 
puhelin 050 3224 664.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 25.9.–2.10.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kirkkoherranvirasto ja 
toimistot suljettu to 
2.10. suunnittelupäivän 
vuoksi.

hartaus to 25.9. klo 13.15 
vuodeosastolla.
kuorot: Tähdet to 25.9. ei 
harjoituksia. Kirkkolaulajat 
ke 1.10. klo 18 srk-talolla. 
herännäis-siioninvirsiseu-
rat ti 30.9. klo 18 Aulikki ja 
Matti Maarannolla, Kesäran-
ta 5, Tupos.
lähetys-ja kansainvälisyys-
tapahtuma ke 1.10. klo 9-14 
srk-talolla. Tapahtuman esit-
telijöinä toimivat lukiolaiset. 
Aamupäivä varattu oppilas-
ryhmille. Seurakuntakerholle 
varattu aika klo 12–13. Kier-
ros päättyy kahvitarjoiluun, 
ota kahviraha mukaan. 
Ilta eron kokeneille ke 1.10. 
klo 18.30–20.30 Tupok-
sen Vanamossa. Tule tutus-
tumaan mielenkiintoiseen 
henkilöön – itseesi -aihees-

ta alustaa aluepäällikkö Ulla 
Sauvola Yksin- ja Yhteishuol-
tajien liitosta. Lastenhoito 
on. Iltapala maksuton. Järj. 
rovastikunnan diakoniatyö.
Vapaaehtoistyöhön valmen-
tava kurssi kaikenikäisille la 
4.10. klo 10–15 ja ma 13.10. 
klo 18–20.30 Limingan srk-
talolla sekä Tupoksen Vana-
mossa ma 27.10. klo 18–20.30 
(kyyti). Kesto 10 tuntia. Mak-
suton kurssi antaa valmiuk-
sia erilaisiin vapaaehtoisteh-
täviin mutta ei sido sinua mi-
hinkään. Järj. seurakunta, 
kunta ja SPR. Ilmoittautu-
minen viimeistään ma 29.9. 
Marja-Liisa Hautamäki 044 
7521 227 ja Sinikka Ilmonen 
044 7521 226.
Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille neljä kertaa syk-
syllä ja ainakin kerran tam-
mikuussa. To 9.10., 23.10., 
6.11., 27.11. klo 18.30. Kellon-
aikaa voidaan muuttaa aikai-
semmaksi. Ilm. viim. 3.10. Ai-
no Pieskä 044 7521 224 tai Si-

nikka Ilmonen 044 7521 226.
Vanhustenviikon juhla Vii-
sas vanhuus ke 8.10. klo 
11–14 srk-talolla kaikille 
ikäihmisille. Juhlapuhe kan-
sanedustaja Kyösti Karjula, 
ruokailu ja kahvi.
Pyhäkoulu su 28.9. klo 12 
Kotikololla.
nuoret: Nuortenilta ja yö-
kahvila la 27.9. klo 18–23 Va-
namo 2.krs Olkkari.
Perhekerhot: Kirkonkylällä 
Kotikolo ti 30.9. klo 9.30–11 
ja Tupoksessa Vanamo ke 
1.10. klo 9.30–11. 
Partio: To 25.9. Make päivys-
tää klo 15–17 Tupoksen Va-
namossa. 26.–28.9. Rover 
08 Hossan retkeilyalueella 
13-v./2008 ja sitä vanhemmil-
le nuorille. Tied. ja ilm.Makel-
le. Su 28.9. kirkkopalvelussa 
Pihlajanmarjat. Pe 3.10. Ma-
ke päivystää partiotoimistos-
sa klo 15–17. Heimopäälliköi-
denneuvosto partiotoimistos-
sa klo 16.30–17.30. Lippukun-
nan hallitus partiokämpällä 

klo 18–20. Su 5.10. kirkkopal-
velussa Kanervat. Uudet jä-
senet tervetulleita mukaan 
partioon. Tiedustelut partio-
toimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.kor-
honen@evl.fi, 044 7521 223, 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 26.9. 
klo 18.30 nuortenilta Satu ja 
Matti Kiurulla. La 27.9. klo 11 
Espoon ry:n myyjäiset Limin-
gan ry:llä sekä iltaohjelmaa. 
Su 28.9. klo 11.30 pyhäkoulut, 
klo 14 ja 18.30 seurat ry:llä.
kastettu: Nikolas Onni Oli-
ver Alatalo, Eevi Olivia Heik-
kinen, Joona Santeri
Hyrynkangas, Aaron Matias 
Leinonen, Unna Maria Pek-
karinen, Matias Miro Kristian
Pinnonen,  Joni Valtteri Pit-
käaho, Anton Mikko Matias 
Poropudas, Juho Jaakko
Johannes Rantsi, Jennika 
Leena Elina Sääskilahti.
kuollut: Hymy Vuokko An-
samaa e. Kauranen, 82; Sulo 
Arvo Kaarteenaho, 80.

nuoret: Nuori Suomi -liikun-
nanohjaajakoulutus kerhon-
ohjaajille lauantaina 27.9. klo 
10–17 palloilusalissa. 
Seurakuntapiiri tiistaina 
30.9. klo 12.30 Kylmälänky-
län kappelissa. Syksyn aloi-
tuksessa mukana Sari Mus-
tonen. Piiriin kaivataan uu-
sia kerholaisia, lämpimäs-
ti tervetuloa mukaan. Kyyti 
lähtee seurakuntatalolta klo 
11.45, paluukyyti kappelilta 
on klo 14. 
hartaus tiistaina 30.9. klo 
13.30 palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala.
hartaus tiistaina 30.9. klo 14 
Sinisiivessä, Pekka Kyllönen.
hartaus keskiviikkona 1.10. 
klo 15 Rantakodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri keskiviikkona 
1.10. klo 17.45 seurakuntata-
lon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen.
kirkkovaltuuston kokous 
keskiviikkona 1.10. klo 18 
seurakuntatalossa.

kuorot: keskiviikkona 1.10. 
klo 10.30 päiväkuoron, klo 
17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntatalossa. Torstaina 
2.10. klo 18.30 äänenhuolto-
koulutus seurakuntatalossa, 
Mari Klemettilä. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
perjantaina 26.9. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Lauan-
taina 27.9. klo 11 syysmyyjäi-
set ry:llä ja klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä S. 
Hannukselalla. Sunnuntai-
na 28.9. klo 12 pyhäkoulut: 
kk1 Mertaniemi, kk2 S. Han-
nuksela, Korivaara Kiviah-
de, Pälli Hanhisuanto, Suoky-

lä Kämäräinen ja klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 seurat ry:llä. Maanantai-
na 29.9. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. www.muhoksenrau-
hanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: perjantaina 26.9. klo 
18.30 raamattuluokka ja klo 
19 ompeluseurat ry:llä. Lau-
antaina 27.9. klo 11 päiväker-
ho ry:llä ja klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä S. 
Hannukselalla. Sunnuntai-
na 28.9. klo 12 pyhäkoulut 
Hyrkki Jari Mehtälällä, Laita-
saari Markus Töllillä, Huovila 
Ossi Kajavalla ja klo 17 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Varpu Maaria Han-
nula ja Joona Mikael Pikka-
rainen.
Vihitty: Ville Petri Juhani 
Nissi ja Mirva Sini Susanna Ti-
monen.
kuollut: Esko Heikki Pelko-
nen, 58 ja Mikko Ronkai-
nen, 58.

hartaudet

Tiistaina 30.9. klo 13.30 
palveluasunnoilla, 
Simo Pekka Pekkala.

Tiistaina 30.9. klo 14 Sini-
siivessä, 
Pekka Kyllönen.

Keskiviikkona 1.10. klo 15 
Rantakodissa, 
Simo Pekka Pekkala.

Siionin virsiseurat pe 26.9. 
klo 18 seurakuntakodissa.
kuorot: Lapsikuoro to 25.9.  
klo 17, nuorisokuoro to 
25.9. klo 16.30 ja to 2.10. klo 
16.30, kirkkokuoro to 18.9. ja 
25.9. klo 18 ja Sarakylän kuo-
ro to 25.9. klo 18.45.
Ystävänkammarin retki Ait-
tojärvelle Pontolle ti 30.9. 
lähtö omin kyydein seura-
kuntakodilta 11.30.
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 19.10. klo 10 Tai-
valkoskella. Meno omin kyy-
dein. Ilmoittautuminen Tai-
valkosken kirkkoherranviras-
toon 8204 200.
näkövammaisten leiripäivä 
ke 15.10. Taivalkoskella, al-
kaa klo 10. Lähtö seurakun-
takodilta 8.30. Ilmoittautu-
minen Hennalle 0400 866480 
pe 3.10. mennessä.
Varhaisnuorten telttalei-
ri hänen Majesteettinsa 
salaisessa palveluksessa 
26.–28.9. Kangasjärvellä, Pin-
tamolla.

lähetyksen kirpputori avautuu

Lähetyksen kirpputori on 1.10. lähtien jälleen auki keski-
viikkoisin kello 10–13. 

Myytävänä on muun muassa tuoretta pullaa, kahvia ja 
arpoja. Kirpputorille otetaan vastaan lahjoituksena puh-
taita, ehjiä vaatteita ja arpapalkintoja. 

Järjestelytalkoot pidetään tiistaina 30.9. kello 17. Enti-
set talkoolaiset ja emännät sekä kaikki toiminnasta kiin-
nostuneet olette tervetulleita suunnittelemaan talven 
toimintaa.

Varhaisnuorten kerhot ovat 
alkaneet. Maanantaina Puu-
hakerho Hirvaskosken kou-
lulla klo 17–18, Puuhaker-
ho 0–2.-luokkalaisille seu-
rakuntatalolla Rönössä klo 
16.30–18. Tiistaina Kokkiker-
ho 0–2.-luokkalaisille seura-
kuntatalossa kirpparilla klo 
17.30–19. Keskiviikkona Puu-
hakerho 3.–6.-luokkalaisil-
le seurakuntatalolla Rönös-
sä klo 16.30–18. Lisätieto-
ja kerhoista saa Tiinalta 040 
571 4636 / tiina.inkeroinen@
evl.fi.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € / tunti / apulai-
nen. Varaukset Tiinalta 040 
571 4636. 
Iltakahvila Rönö avaa oven-
sa pe 3.10. klo 18–22.
Pyhäkoulu su 28.9. klo 13 
Kuressa Marja Lantolla.
Perhekerho to 25.9. ja to 

2.10. klo 10–13 ja ma 29.9. 
klo 10–13 seurakuntakodissa. 
lapsiparkki ke 1.10. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Muskari alkaa to 2.10. klo 
16–17 Sarakylän koululla. Tu-
tustumme yhdessä erilaisiin 
soittimiin, laulamme uusia ja 
vanhoja lastenlauluja. Ryh-
mä esiintyy eri tilaisuuksis-
sa Sarakylässä. Tule mukaan 
kokemaan musiikillisia elä-
myksiä.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakyläs-
sä Jaakko Jurmulla pe 26.9. 

klo 19. Lauluseurat Saraky-
län kappelissa su 28.9. klo 19. 
Seurat Kollajalla Pauli Pähti-
lällä su 28.9. klo 13 L. Ylisiu-
rua ja A. Mikkonen. Seurat 
Kurenalla rauhanyhdistyk-
sellä su 28.9. klo 17 T. Kauha-
nen, T. Kujala.
kastettu: Ossi-Matias Alek-
santeri Kettunen ja Jeri Ju-
han Koivisto.
Vihitty: Juha Markus Tervo 
ja Elina Tuulikki Partanen.
haudattu: Martta Sarala, 80; 
Emma Takarautio, 88; Anna 
Heikkilä, 96.

Rippikoululaiset, huomio!

Rippikoulujen ryhmäjaot ovat nähtävillä Rimmin ilmoi-
tustaululla. Leireissä on tapahtunut muutoksia. 

Kaikki kesän 2009 rippileirit pidetään kesäkuun 1. ja 2. 
viikolla.

Juukalainen baritoni Hannu Musakka pitää Suomalaisen 
rukous -konsertin Limingan kirkossa sunnuntaina 28.9. kel-
lo 19. Tilaisuus liittyy laulajan 25-vuotisen uran juhlakon-
serttien sarjaan.

Konsertissa kuullaan tuttuja ja rakastettuja suomenkieli-
siä hengellisiä yksinlauluja sekä lauletaan yhdessä muuta-
mia virsiä. Säestäjänä toimii kanttori Mika Kotkaranta.

Hannu Musakka on opiskellut yksinlaulua sekä yksityi-
sesti että Joensuun konservatoriossa. Lisäksi Musakka on 
osallistunut muun muassa Tom Krausen laulukurssille. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelmalehtinen maksaa 7 
euroa.
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srk-kodissa.
Pihkalanrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 2.10. klo 11 
Leena ja Leevi Kiiskisellä.
kerhot: Perhekerho to 2.10. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10, 
Aarrearkku to klo 15.30 ja 
Salaisuuksien kaivos to klo 
17.30 kerhokodissa.
nuortenilta pe 3.10. klo 19 
kerhokodissa.
Rippikoulua la 4.10. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Maaseutuväen kirkkopy-
hä su 5.10. klo 10 messun jäl-
keen ruokailu ja ohjelmaa 
srk-kodissa. 

PIIPPolA
Seurat su 28.9. klo 15 ry:llä.
Rippikouluinfo ja rippikou-
luun ilmoittautuminen ma 
29.9. klo 19 srk-kodissa, kos-
kee kaikkia rippikoulun aloit-
tavia piipposia, myös muual-
le leireille menijöitä.
Vanhustenviikon kirkko 
7.10. klo 13 kirkossa. Kulje-
tukseen ilm. viimeistään pe 

25.9. Saila Karppiselle 0207 
109 856 tai virastoon 0207 
109 860. 
Veteraanien lauluryhmä 
ma klo 11 ja kirkkokuoro klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to 25.9. klo 16.30 ja per-
hekerho pe 26.9. klo 10 srk-
kodissa. Piippolassa ei las-
ten päiväkerhoa osallistuji-
en vähyyden vuoksi, lisätie-
toja Mervi Leinonen p. 0207 
109 877.
kastettu: Reetta Liisa Kaari-
na Toppinen.

PulkkIlA
kuoroharjoitukset to 25.9. 
klo 10 Rantsilan srk-talolla.
kerhot: Päiväkerho pe 26.9. 
klo 13 ja perhekerho ma 
29.9. klo 10 srk-talolla.
Pyhäkoulu ti 30.9. klo 9.15 
esikoululaisille ja klo 9.45 
päiväkodilla.
kuolleet: Taavi Valde Aap-
raham Visuri, 78; Heino Vil-
helm Rantonen, 79; Irja An-

hautausmaiden 
siivoustalkoot

Pe 26.9. 
alkaen klo 9 Pyhännällä.
to 2.10. 
alkaen klo 9 Piippolassa 
ja Pulkkilassa. 
Ma 6.10. alkaen klo 9 
Kestilässä ja Rantsilassa. 

Kahvi- ja voileipä- tai 
hernekeittotarjoilu.

nikki Kilpelänaho, 85; Vilho 
Henrik Aamuvuori, 101.

PYhänTä
kerhot: Perhekerho to 25.9. 
klo 11, päiväkerho ti klo 10 
ja Salaisuuksien kaivos ke klo 
15 kerhohuoneessa.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17 
ja kirkkokuoro to klo 18 se-
kä nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Seurat ja lauluilta la 27.9. 
klo 19 ja lauluseurat ke 1.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Mll:n perhekahvila ma 
29.9. klo 17.30 kh:ssa.
Seurakuntakerhon bussi 
lähtee Pulkkilaan 1.10. klo 
9.20. srk-talolta.
Pyhäkouluväen kirkkopyhä 
Mikkelinpäivänä 5.10.
kastettu: Meri Adele Mika-
ela Lohi.
kuollut: Kalervo Rimpeläi-
nen Tavastkengältä, 77.

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 25.9. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neella. 
kodin- ja koulunilta pe 26.9. 
klo 19, seurat su 28.9. klo 
18.30 ja pe 3.10. klo 19 opis-
toilta ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talolla. Lapsikuoro 
Stellat ke klo 15 srk-talolla, 
to klo 13.30 Mankilan kou-
lulla ja pe 3.10. klo 13 Hovin 
koululla. Pulkkilan ja Rant-
silan kirkkokuorojen yhteis-
harjoitus to 25.9. klo 10 srk-
talossa.
kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma klo 10 Nuppulassa. Hovin 
nuppukerho ti klo 10 Hovin 
koululla. Pikku nuput ke klo 
11 Nuppulassa. Isot nuput to 
klo 13.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koululla. Ho-
vin varhaisnuoret ke klo 14 
ryhmä I ja klo 15.30 ryhmä II 
Hovin koululla. Tyttökerho 
to klo 17 Nuppulassa.

kastettu: Nelly Sofia Anttila
kuollut: Eeva Eliina Keränen 
s. Häkkilä, 88.

RuukkI
Diakonissa tavattavissa 
Ruukin srk-talolla keskiviik-
koisin klo 10–12 p.050 4694 
774.
Perhekerho tiistaisin klo 
9.30–11.30 Paavolan srk-ta-
lolla. Tiistaina 30.9. Paavo-
lan perhekerhossa muka-
na Jonathan-lastenvaate-
esittelijä. Keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja torstaisin klo 9.30–11.30 
Revonlahden srk-talolla. 
Kaakaokerho to 25.9. klo 

12 Revonlahden srk-talolla 
1.–2.-luokkalaisille.
lapsikuoro to 25.9. ja 2.10. 
klo 15 Ruukin srk-talossa ja ti 
30.9. klo 16 Paavolan srk-ta-
lolla. Yrjö Nissinen. 
kirkkokuoro to 25.9. ja 2.10. 
klo 16.30 Ruukin srk-talossa. 
Yrjö Nissinen.
kaakaokerho ti 30.9. klo 12 
Paavolan seurakuntatalossa 
1.–4.-luokkalaisille.
Tyttökerho ti 30.9. klo 17 
Ruukin srk-talolla alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille.

Peli-ilta to 2.10. klo 18–20 
12–19-vuotiaille Ruukin srk-
talolla.
Tulevaa: kehitysvammais-
ten perheilta pe 3.10 klo 17 
Paavolan srk-talolla. Sukka-
piiri torstaisin Ruukin srk-ta-
lolla klo 13–14 alkaen 9.10. 
Kudotaan sukkia ja muuta 
lämmintä. 
Rauhanyhdistykset: Pe 26.9. 
klo 19 ompeluseurat Paa-
volan ry:llä. Klo 18 ompelu-
seurat Revonlahden ry:llä. 
Klo 19 ompeluseurat Ruu-
kin ry:llä. Klo 19 Opistoilta 
ja myyjäiset Luohuan ry:llä. 
Vesa Tahkola. La 27.9. klo 19 

Veteraanien ja vanhusten leiri Rokualla 

10.–12.11. Oulun seurakuntien leirikeskuksessa

Mikäli tarvitset liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnois-
sa apua, tulee sinun pyytää omaa avustajaa mukaan lei-
rille. Leirikeskuksen tilat ja piha-alue soveltuvat myös lii-
kuntarajoitteisille. 
Ilm. viimeistään 23.10. kirkkoherranvirastoon p. 010 4250 
270. Linja-autokyydityksen aikataulu ja reitti ilmoitetaan 
viikon 44 kirkollisissa tiedoissa.

seurat Luohuan ry:llä. Eero 
Mankinen. Su 28.9. klo 12 py-
häkoulu Tarja ja Jouni Ran-
talalla. Klo 12 ja 18.30 seurat 
Paavolan ry:llä, Kalevi Haa-
palahti, Kari Kainua. Ti 30.9. 
klo 13 Ruukin ry:n aikuisten-
kerho Tirillä.

SIIkAJokI
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla. Torstai-
na 25.9. perhekerhossa mu-
kana Jonathan-lastenvaate-
esittelijä. 
Virsihetki ti 30.9. klo 13 Puis-

tolassa.
nuorten peli-ilta ti 30.9. klo 
18 srk-talolla.
lapsikuoro ke 1.10. klo 15 
Siikajoen srk-talossa. Yrjö 
Nissinen 
Rauhanyhdistys: To 25.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 26.9. klo 19.30 raamattu-
luokka Janne Käkelällä. La 
27.9. klo 19.30 nuorten il-
takylä Timo Jaakolalla. Su 
28.9. klo 12 pyhäkoulut Han-
nu Kurtilla ja Ari Klaavolla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. To 
2.10. klo klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.

VIhAnTI 
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
kirkkokuoro to 25.9. ja 2.10. 
klo 16.30 Ruukin srk-talossa. 
Yrjö Nissinen.
Raamattupiiri ma 29.9. klo 
19 srk-talolla. 
hartaushetki ke 1.10. klo 12 
Vanhainkodilla. 
lumimetsän diakonia-lähe-

tyspiiri to 2.10.klo 12 koulun 
kerhohuoneessa. 
Rauhanyhdistykset: Su 28.9. 
klo 13 seurat Alpuan ry:llä, 
Jukka Karhumaa ja Teuvo 
Timlin.
kastettu: Anna Magdalena 
Riihimäki.

 
Iloksi ihmiselle 
– lähimmäispalvelu-
koulutus
Siikasalon seura-kun-
nassa 

Koulutusillat 17.–19.11. klo 
18.30–20.30 Revonlah-
den srk-talolla ja 22.11. klo 
9–13.30 Ruukin srk-talolla. 

Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen viimeistään 6.11. 
diakonissa Lahja Rautiolal-
le p. 050 4694 774. 

Ilmoittaudu rohkeasti mu-
kaan – Sinua tarvitaan!

 
Mikkelinpäivän 
konsertti 

Su 5.10. klo 19 Vihannin 
kirkossa 

Joni Jarkko, laulu ja Mika 
Jaakola, urut.

Vuokatin ja 
katinkullan retkiauton 
aikataulu 
la 4.10. Vihannin kappelin 
työntekijöille ja talkoo-
laisille perheineen. Lähtö 
kirkon parkkipaikalta klo 
9.00, Kuusiradin kautta 
Alpuaan, jossa 9.15. Virsi-
kirja ja uintivälineet mu-
kaan. Tervetuloa!

Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 28.9. klo 16 Tyrnävän 
seurakuntatalossa.
Seurakuntakerho ti 30.9. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talossa.
hartaus to 2.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Ilta eron kokeneille ke 1.10. 
klo 18.30–20.30 Tupoksen 
Vanamossa. Lastenhoito jär-
jestetty.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 2.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
kuorot: Kirkkokuoro ke 1.10. 
klo 19 Tyrnävän seurakunta-
talossa. Lapsikuoro to 2.10. 
klo 16 Temmeksen seurakun-
tatalossa.
Varhaisnuorten kerhot ala-
kouluikäisille: tiistaisin klo 
17–19 tyttö-poikakerho Mur-
ron kerhotilassa. Keskiviik-
koisin klo 18–20 kokkikerho 
Murron kerhotilassa ja klo 
17–18.30 Raamiskerho Tyrnä-
vän seurakuntatalossa.

Tulossa: Perhekirkko 5.10. 
klo 12 Tyrnävän seurakunta-
talossa, kirkon jälkeen lou-
nasseurakuntatalossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 27.9. klo 11 ruokailu ja klo 
12 myyjäiset ry:llä, järj. Es-
poon ry. Su 28.9. seurat klo 
14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
La 27.9. klo 11 syysmyyjäiset 
ry:llä ja klo 18 yhteinen py-
häkoulu ja iltapala ry:llä. Su 
28.9. klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Aada Helmi So-
fia Jussila, Jami Oskari Kes-
ki-Korpi.
kuollut: Sisko Pesonen s. Ha-
kala, 76.

TeMMeS
hartaus pe 26.9. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen seurakuntatalossa.

A r k i s to
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kappeleitten seura-
kuntakerhojen yh-
teinen tapahtuma 
ke 1.10. Pulkkilassa. Klo 
10 viikkomessu kirkos-
sa. Ruokailu ja ohjelmaa 
srk-talossa. Ilm. viimeis-
tään pe 26.9. oman kap-
pelin diakoniatyönteki-
jälle kuljetusta ja ruokai-
lua varten. Kestiset Lee-
na Räsäselle 0207 109 869 
tai srk-tsto 0207 109 865, 
piipposet Saila Karppisel-
le 0207 109 856, pulkkiset 
Kirsti Hakkaraiselle 0207 
109 853, pyhäntäset Enna 
Junnolle 0207 109 874 ja 
ranttiset Eeva-Liisa Kek-
koselle 0207 109 733.

keSTIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
26.9. ja 3.10. klo 13 Pihlajis-
tossa.
Seurat su 28.9. klo 19 ry:llä, 
Alpo Pikkarainen.
kirkkokuoro ti 30.9. klo 19 
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Tupoksessa kokataan keskiviikkoisin

1. kivi

Suomettuminen on jälleen alka-
nut. Yhdestä jos toisesta lehdestä 
on voinut lukea hyssytteleviä jut-
tuja ja pelkurimaisen varovaisia 
lausuntoja Venäjästä. 

Hölmöyteen ovat syyllistyneet 
monet 1970-luvulla kannuksensa 
ansainneet. Hölmöys on sukupol-
velle luontevaa, sillä kyyristely on 
sen verissä. Hirmuvalta Neuvosto-
liitto painosti sukupolven edusta-
jat aikoinaan niin koukkuun, et-
tä he  eivät ole vieläkään suoristu-
neet. Onneksi ikäluokassa on suo-
raselkäisiä ihmisiä, joita ajat eivät 
nitistä.

Uudet sukupolvet ovat rohkei-
ta. Kunpa heitä olisi enemmän tär-
keissä tehtävissä. Vanhojen olisi-
kin syytä väistyä uusien tieltä. Pe-
lokkaiden ukkojen ja akkojen joh-
dossa Suomelle käy huonosti, sil-
lä he eivät uskalla puolustaa maan 
etua.

Onneksi suomettuminen ei ole 
vielä traagisen pitkällä. Lehdis-
tömme parhain osa,  kuten euro-
parlamentaarikko Lasse Lehtinen 
luonnehti, ei pidä kynttiläänsä va-
kan alla.

Karhua kutsutaan karhuksi, 
vaikka karhu olisikin Venäjä.

Kivenheittäjä pelkää kuitenkin, 
että suomalaisten kantti ei kestä 
voimistuvaa painetta. Se ei kestä-
nyt neuvostovyörytyksen aikana 
eikä kenties kestä nytkään.

Suomalainen samaistuu sorta-
jaansa, koska hänellä ei ole rohke-
utta ymmärtää, että häntä kohdel-
laan väärin. Samoin kävi keskitys-
leireillä, jossa uhri samaistui kiu-
saajaansa. Pahuus oli niin kauhe-
aa, että ihmisen heikko luonne se-
litti asiat parhain päin. Toivotta-
vasti suomalaisille ei käy näin. 

Neuvostoliittolaiset kutsuivat 
suurvallan valheita uskoneita suo-

malaisia paskansyöjiksi. Luonneh-
dinta oli oikeaan osunut. 

Jos lehdistö ja koko kansa suo-
mettuvat, voi vain kysyä, mitä se 
merkitsee kansakunnan sielul-
le. Omassa maassa ei saisi puhua 
Venäjän röyhkeästä käytöksestä. 
Ja röyhkeähän Venäjä on. Selvästi 
maan johtajilla ja kansalaisilla on 
noussut kusi päähän.

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

Suomi suomettuu jälleen

Jaana lisää pitsataikinaan ruokaöljyä.

Puuhakerho, näytelmäkerho, 
liikuntakerho, kokkikerho. 
Limingan seurakunta, kunta 

ja 4H-yhdistys järjestävät yhdessä 
kerhotoimintaa varhaisnuorille.

Keskiviikkoisin kokataan. En-
sin on 1.– 3.-luokkalaisten ja sit-
ten 4.– 6.-luokkalaisten vuoro ko-
kata. Kerhotilat ovat toimintakes-
kus Vanamossa. Mukaan kerhoon 
voi tulla ilman ilmoittautumista 

milloin vain.
Innokkaita kerholaisia ilmaan-

tuu 4.–6.-luokkalaisten kerhoon 
paikalle hyvissä ajoin. Kerho-oh-
jaajat, yhdeksäsluokkalaiset Ni-
na Virpi ja Tia Snellman ostavat 
viereisestä kaupasta tarvikkeet, ja 
kokkikerho alkaa.

Nimenhuudossa selviää, et-
tä kerholaisia on peräti 25, jois-
ta suunnilleen puolet on tyttöjä 

Vastaantulija

rebeKKa aHola, 4.lK

– Pitsa. – Pirtelö. – Pannukakku. – Pitsa.

Mikä on suosikkiruoka, 
jota olet oppinut laittamaan kokkikerhossa?

KaiSa KiVioJa, 6.lK JuuSo luoKKaNeN, 6.lK Joel VirPi, 6.lK

ja puolet poikia. Porukka jaetaan 
kahteen ryhmään keittiön pienuu-
den vuoksi. Tytöt leipovat ensin 
pitsaa. Pojat pelailevat keittiön vie-
ressä olevassa liikuntasalissa. Suo-
sikkipelejä ovat hedelmäsalaatti, 
rapujalkapallo ja polttopallo.

– Siskoni on pitänyt aiemmin 
kokkikerhoa. Siitä sain idean alkaa 
itsekin kerho-ohjaajaksi, Tia Snell-
man muistelee.

–  Pidämme kerhoa nyt jo toista 
vuotta. Olemme käyneet viikonlo-
pun mittaisen kerhonohjaajakou-
lutuksen. Saamme itse päättää, mi-
tä täällä kokataan, tytöt kertovat.

Pitsa valmistuu yhteispelillä
Kaikki saavat osallistua ruoan-
valmistukseen. Tunnelma on in-
nostunut. Jokainen tekee jonkin 
työvaiheen: yksi sekoittaa ruo-

kaöljyn veteen, yksi lisää jauho-
ja, yksi juustoraastetta. 

Roosa Lehto on käynyt kok-
kikerhoa jo ainakin vuoden. Nyt 
kerho alkoi kesäloman jälkeen 
syyskuun alussa, ja meneillään 
on kolmas kokoontuminen.

– Täällä on ihan hauskaa. En-
simmäisellä kerralla suunnitte-
limme kerhoja, toisella kerralla 
teimme pirtelöä. Kokkailen koto-
nakin silloin tällöin, Roosa ker-
toilee ja sekoittaa pitsataikinaa.

Kun tyttöjen kinkkupitsa on 
saatu uuniin paistumaan, pojat 
siirtyvät areenalle. Nuorukaiset 
ovat selvästi viihtyneet keittiös-
sä aiemminkin, sen verran sutja-
kasti jauhelihapitsa alkaa valmis-
tua. Välillä keitetään kahvia. Läp-
pä lentää ja huumori kukoistaa.

Lopussa nautitaan itse teh-
dyistä herkuista ja siivotaan pai-
kat. Ohjelmaan kuuluu myös lop-
puhartaus. Seuraavalla kerralla 
leivotaan muffinsseja.

PäiVi MartiKaiNeN

Tupoksen kokkikerho 1 –3.- luok-
kalaisille on keskiviikkoisin 16.00– 
17.30 ja 4–6.-luokkalaisille 17.30 – 
19 toimintakeskus Vanamossa.

Ku va t :  Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Markus (vas.) ja Ville ruskistavat jauhelihaa. Lopuksi päästään herkuttelemaan itse valmistetulla pitsalla.


