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Ei arvaisi, että tähän maailmanaikaan Pohjois-

Pohjanmaan seurakunnissa on käynnissä lei-

rikeskusten rakentamisryntäys. Rauhan Ter-

vehdyksen levikkialueen seurakunnista neljäsosa 

rakentaa parhaillaan omaansa.

Rakentamispäätöksiä on tehty eri syistä. On ollut 

kosteusvaurioita, korjaamistarpeita ja tulipaloja.

Leirikeskukset ovat seurakunnille ja varsinkin nii-

den päättäjille ongelmallisia.

Myydäkö, purkaako, rakentaako vai vuokratako? 

Kirkkohallituksen viesti on selvä: vuokratkaa.

Se kuulostaa yksinkertaiselta ja järkevältä. Seura-

kuntien leirikeskusten käyttöasteet jäävät helposti 

mataliksi, jos niille ei löydy riittävästi ulkopuolisia 

käyttäjiä. Rippileirit saisi järjestettyä halvemmalla 

kuljettamalla ryhmät eri puolilta Suomea vuokrat-

tuihin leirikeskuksiin.

Rahanpuute saattaa ajaa seurakunnat supista-

maan rippikoulujen ja -leirien kestoa. Silloin leiri-

keskusten käyttöasteet putoavat edelleen.

Jos talouslama olisi iskenyt vuotta tai kahta aikai-

semmin, seurakunnat olisivat tehneet rakentamisen 

suhteen kokonaan toisenlaisia päätöksiä. 

Ilmaista ratkaisua ei kuitenkaan ole. Vuokraami-

nen ja kuljettaminenkin maksavat. Sesonkiaikoina 

hinnat nousevat entisestään ja tiloja on vaikeam-

paa löytää.

Leirikeskuspäätöksiin vaikuttavat rahan lisäk-

si muut seikat. Leirikeskusrakennuksiin ja niiden 

ympäristöihin liittyy voimakkaita tunteita. Moni 

kantaa rippikoulumuistoja läpi elämän.

Jos leirit joudutaan järjestämään joka vuosi eri 

paikassa, niistä katoaa joidenkin mielestä tietty 

pysyvyys.

Ehkäpä meilläkin kannattaisi harkita jonkinlaista 

omaa sovellusta Saksan ja Ruotsin mallista, jossa lei-

rikeskukset ovat hiippakunnan seurakuntien yhtei-

sessä omistuksessa.

Pääasia on, että rippikoulut pysyvät seurakuntien 

toiminnassa tärkeällä sijalla. Niille on löydyttävä riit-

tävästi rahaa investointipäätöksistä huolimatta.

Leirikeskukset olisivat oivia paikkoja vihkimistilai-

suuksille. Avioitujat eivät kuitenkaan suosi niitä 

eräästä käytännön syystä.

Useat seurakunnat eivät nimittäin hyväksy leirikes-

kuksiin sellaista tarjoilua kuin Jeesus aikoinaan Kaa-

naan häihin järjesti.

Aatoksia

Leirikeskus seurakunnan tekee?

Mausteita
Uskonto tarjoaa harrastusmahdolli‑
suuden siinä missä urheilu, taide ja 
politiikka. Jalkapallofanien, ooppe‑
ranystävien tai puoluejäsenten kes‑
kuudessa asiaa harrastamaton tuntee 
olonsa helposti orvoksi. Ja toisaalta 
voi syntyä käsitys, että vain heidän 
tapansa harrastaa on oikea. 

Ihmiselle on hyväksi olla yhtey‑
dessä samanhenkisten kanssa. Pel‑
kästään jo mielenrauhan takia kan‑
nattaa välttää täysin päinvastaises‑
ti ajattelevia. Uskonnon yhteydessä 
kannattaisi mieluummin puhua sa‑
manmielisistä, ettei sotketa henkeä 
Henkeen. 

Kirkko on monenlaisista aineksis‑
ta tehty keitto; paljon lientä, joitain 
sattumia sekä mausteita. Liemek‑
si kelpaavat mielestäni suuri kirkko‑
kansa, kirkon jäsenet, kirkossa jos‑
kus käyvät ja käymättömät. Sattu‑
mia ovat vihannekset ja luut, joiden 
ympärillä voi olla lihaakin. 

Kaikkia mausteita ei käytetä yhtä 
aikaa. Niinpä kirkkoamme voisi pi‑
tää samasta kattilasta ammennettuna 
soppana, joka maustetaan vasta lau‑
tasella. Aina ei voi maistamatta tie‑
tää, mitä kattaus sisältää.

Suola on mausteista raamatullisin, 
koska Jeesus kutsuu uskovia maan 
suolaksi. Herätysliikkeet kutsuvat it‑
seään kirkkomme suolaksi. Ne pyr‑
kivät pitämään huolen maun säily‑
misestä. 

Mikä niistä on se Jeesuksen tar‑
koittama suola? Onko kyseessä me‑
risuola, pansuola, yrttisuola? 

Herätysliikkeiden perustajat 
ovat jääneet historiaan, koska olivat 
omintakeisia uskonnollisia ajatteli‑
joita. He tunsivat toisensa, olivat kir‑
jeenvaihdossa, jopa tapailivat, mutta 

olivat myös, yllätyksettömästi, han‑
kalia luonteita. Yleensä kävi, kuten 
voimakastahtoisten ihmisten kesken 
usein käy, ettei sopu säilynyt kauaa. 
Vastapuolen suunnan katsottiin joh‑
tavan kuumimpaan mahdolliseen 
paikkaan. 

Nykytilanne ei aina ole toisenlai‑
nen. Herätysliikkeet eivät edusta yk‑
sin edes enemmistöä kirkkokansas‑
ta, mutta ongelmista ne aiheuttavat 
suuren osan, ehkä jopa enemmistön. 
Eivät kaikki, eikä aina äänekkäästi. 
Enemmistö on niissäkin hiljainen.

Herätysliikkeitä, omaa tai kaikkia, 
saa pitää mausteina tai vaikka suo‑
lana. Siitä, sopivatko kaikki samaan 
keittoon, voi olla monta mieltä, ku‑
ten makuasioista yleensäkin. Uudet 
mausteseoksetkaan eivät yleensä hel‑
pota valintaa. Aika moni kaipaa vain 
arkista perusruokaa, mutta riittää‑
kö se?

On tehtävä selväksi, että uskonnon 
harrastaminen ei tee ihmisestä pa‑
rempaa eikä Jumalalle rakkaampaa. 
Luther neuvoi, että ihmiselle riittää 
iltaisin uskontunnustus, isämeitää ja 
ristinmerkki. Seuroissa käymisestä 
hän ei sanonut mitään. 

Joskus suolaakin vain on liikaa.

KlauS KuuriNmaa-myllymäKi
Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja

8.10.2009

Tarpeeton toiminta 
lakkautettava
Kappalainen Arto Köykkä kuuluttaa lisää 
yhteisöllisyyttä kirkon toimintaan.

”Yhteisöllisyydestä pitäisi tulla kaik‑
kea kirkollista elämää ohjaava toiminta‑
periaate. Ainakin kymmeneksi vuodeksi 
voitaisiin lakkauttaa sellainen toiminta, 
joka ei ota huomioon elämän me‑ulot‑
tuvuutta. Sen kuluttua voitaisiin sitten 
miettiä, vieläkö niitä toimintoja johon‑
kin tarvittaisiin.

Emme tee mitään virsillä, joita seu‑
rakunta ei yhdessä laula. Rippikoulu on 
jokseenkin tarpeeton rituaali, jos siinä 
syntyvää dynamiikkaa ei kyetä suuntaa‑
maan nuoren seurakunnan toiminnak‑
si. Liian usein rippikoulu on kuin hy‑
vään vauhtiin kiihdytetty polkupyörä, 
joka heti leirin jälkeen ajetaan pehme‑
ään hiekkaan. 

Eri alojen mestareiden sijasta tarvit‑
semme ennen muuta pappeja, jotka tun‑
nistavat seurakuntalaisensa ja muistavat 

heidät vuosien kuluttua ja sillä tavoin to‑
distavat heille, että he ovat elävä osa suu‑
rempaa kokonaisuutta.”

Kuopion hiippakunnan Capitol-lehti 3/2009

Piispa 
pätkätyöläiseksi
Kotimaan pääkirjoituksessa ehdotetaan 
piispanviran muuttamista määräaikai‑
seksi.

”Määräaikaisuus saattaisi arkipäi‑
väistää piispuutta raikkaalla tavalla. 
Lisäksi piispanvuosien tuomaa koke‑
musta ja näkökulmia olisi hyödyllistä 
jalkauttaa takaisin paikallisseurakun‑
tiin, kirkon keskuksiin ja kristillisiin 
järjestöihin. Vuosikymmeniä jatkuva 
piispuus saattaa vieraannuttaa arjesta. 
Määräaikaisuutta perustelisi myös teh‑
tävän raskaus.”

Kotimaa 1.10.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Tutkimuksen mukaan 
oppimistulokset ovat 
sitä paremmat, mitä 
pidempi leirijakso on.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a

Rippileirien pituus syynissä

Vaikka rippikoulua on ahkeras‑
ti kehitetty viime vuosina eikä 
sen pitäisi enää muistuttaa vuo‑
sikymmenien takaista ”uskon‑
koulua”, ovat rippikoulun ope‑
tusmenetelmät yhä varsin opet‑
tajajohtoisia. Helsingin yliopis‑
ton teologisen tiedekunnan us‑
konnondidaktiikan yliopiston‑
lehtori, TT Lassi Pruuki har‑
mittelee, ettei opetus ole riittä‑
vän vuorovaikutuksellista.

Tällä viikolla julkaistuun 
Rippikoulun todellisuus ‑tutki‑
mukseen artikkeleita kirjoit‑

”Opettajavetoisuudesta päästävä irti”

Seurakunnissa kaavaillaan 
rippikoululeirien lyhentä‑
mistä yhtenä keinona sääs‑
tää rahaa talouden ala‑

mäessä. Kirkkohallituksen seu‑
rakuntakasvatussihteeri Jarmo 
Kokkonen on huolissaan saamis‑
taan viesteistä ja toivoo, etteivät 
seurakunnat toteuttaisi lyhentä‑
misaikeitaan ”edes pakkoraossa”. 

Kirkon tutkimuskeskuksen 
tuoreen julkaisun Rippikoulun 
todellisuus ‑tutkimuksen mukaan 
oppimistulokset ovat sitä parem‑
mat, mitä pidempi leirijakso rip‑
pikouluun sisältyy. 

Siikalatvan seurakunnassa 
rippikouluun kuuluvat leirit ovat 
tästedes vain kolmen päivän mit‑

taisia. Kirkkoherra Erkki Piri pe‑
rustelee muutosta paitsi säästö‑
syillä myös tarpeella yhtenäistää 
leirikäytäntöjä Pyhännän, Piip‑
polan, Pulkkilan, Rantsilan ja 
Kestilän kappeliseurakunnissa.

Piri kertoo, että Kestilässä on 
vanha koulu leirikeskuskäytössä, 
mutta rakennuksen huono kunto 
ei houkuttele pitämään siellä pi‑
tempiä leirejä. 

Siikalatvassa on kokeiltu leiri‑
en järjestämistä muualla, mutta 
rippikouluryhmien kuljettami‑
nen ja keskuksen vuokraaminen 
leirejä varten oli kallista seura‑
kunnalle.

Kirkkoherra on tyytyväinen 
muuttuvaan käytäntöön eikä pi‑

dä pahana lyhyttä leirijaksoa.
– Rippikoulu kestää puoli 

vuotta, eli se on paljon muutakin 
kuin leirillä olemista. Minä tie‑
dän, etteivät kaikki nuoret edes 
halua leirille. Heitä saattaa olla 
jopa yllättävän paljon, Piri sanoo.

rippikoulumaksut pois
Lumijoen kirkkoherran Markku 
Töllin mukaan heidän viisi vuo‑
rokautta kestävistä leireistään ei 
voi nipistää enää yhtään päivää, 
vaikka talous onkin tiukalla. 

Säästöpaineisiin liittyen Tölli 
perää, etteivät seurakunnat läh‑
tisi talouden puristuksessa ai‑
nakaan nostamaan rippikoulu‑
maksuja.

– Jos on pakko säästää rippi‑
koulukuluista, mieluimmin sit‑
ten leirien pituudesta kuin ko‑
rottamalla maksuja. Rippikou‑
lun kuuluisi olla il‑
mainen vastineeksi 
kirkollisverosta.

Töllin mielestä 
maksua ei saisi periä 
siitä, että joku tulee 
mukaan seurakun‑
nan toimintaan. 

– Emmehän pe‑
ri maksua juma‑
lanpalvelukseen osallistuvilta tai 
toimituksistamme, kuten kasteis‑
ta ja hautajaisista.

Lumijoella 35 euron suurui‑
sesta rippikoulumaksusta luovu‑
taan aina kun se on taloudellisesti 
mahdollista.

Paineita on 
myös lisätä leirivuorokausia
Oulussa on ensi vuonna ennätyk‑
sellisen paljon rippikouluikäisiä 
nuoria, mikä tarkoittaa, että jo 
ennestään täyteen buukatut lei‑
rikeskukset ovat aiempaakin ko‑
vemmalla käytöllä kesällä. 

Tämän vuoksi Karjasillan seu‑
rakunnan kappalainen Petri Sa-
tomaa pitää keskustelua rippi‑
leirien kestosta ajankohtaisena, 
mutta toteaa, ettei Oulun seura‑
kuntayhtymässä ole suunniteltu 
leirijaksojen lyhentämistä.

– Yritämme vekslata niin, että 
leirit voidaan pitää edellisvuosi‑

en tapaan seitsemän päivän mit‑
taisina. Niin tilat kuin työnteki‑
järesurssit tahtovat vain loppua 
kesken kesän, Satomaa tuskailee.

Jos joissakin 
seurakunnis‑
sa harkitaan ni‑
pistämistä leiri‑
en pituuksista, 
Satomaa tuntee 
myös paineen 
lisätä leirivuo‑
rokausia muun 
muassa siksi, 

että rippikouluun voitaisiin ot‑
taa lisää päivänpolttavia teemo‑
ja. Onhan esimerkiksi ajatus ta‑
lousneuvonnan antamisesta rip‑
pikoulussa saanut kannatusta si‑
tä mukaa kuin yhä useampi nuori 
sotkeutuu pikavippeihin.

Satomaan mukaan Oulus‑
sa muutetaan parhaillaan lei‑
rien iltaohjelmakulttuuria uu‑
teen suuntaan siten, että perin‑
teisten, pääasiassa isosten esit‑
tämien sketsien lisäksi illoissa 
käsiteltäisiin myös vakavampia 
aiheita. 

– Tällainen kulttuurinmuu‑
tos mahdollistaisi, että lisäämät‑
tä leirivuorokausia – mikä on 
mahdotonta tällä hetkellä – pys‑
tyisimme työstämään rippikou‑
lussa aiempaa enemmän nyky‑
nuorten elämään kuuluvia tär‑
keitä aiheita. 

riitta HirvoNeN  

tanut Pruuki hämmästelee op‑
pituntien opettajavetoisuutta. 
Hän selittää luentokeskeisyyt‑
tä sillä, että nykyisessä teologi‑
koulutuksessa kiinnitetään lii‑
an vähän huomiota vuorovai‑
kutus‑ ja opetustaitoihin.

Pruuki kertoo oman tutki‑
muksensa paljastavan myös, et‑
tä useat seurakunnat lipsuvat 
rippikoulun kokonaistuntimää‑
rästä eli 80 tunnista. Kaikki seu‑
rakunnat eivät pidä myöskään 
tiukasti kiinni piispainkokouk‑
sen ohjeistamasta ryhmäkoosta. 

Rippikouluryhmissä saattaa olla 
enemmän kuin 25 nuorta.

– Pitäisikö tuomiokapitu‑
leiden valvoa nykyistä tarkem‑
min seurakuntien rippikoulu‑
käytäntöjä. Ovatko nykyoh‑
jeistukset liian väljiä? Pruuki 
miettii.

Hänen tietojensa mukaan 
rippileirijakson lyhentämistä 
säästösyistä harkitsevat erityi‑
sesti isot seurakunnat, joissa on 
useita rippikouluryhmiä.

riitta HirvoNeN

Rippikoululaisista yli 90 prosenttia kävi leirillä, mutta seurakuntien ei ole pakko järjestää leiriosuutta. 
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Väkivalta on Israelissa myös us‑
konnollista. Joskus pahantekijöi‑
nä ovat juutalaiset ääriortodoksit 
kohteenaan kristityiksi kääntyneet 
juutalaiset. Heitä kutsutaan messi‑
aanisiksi juutalaisiksi. 
Ukrainasta Israeliin vuonna 
1996 muuttanut Lena Grush-
ko on messiaaninen juutalai‑
nen. Grushko Oulun hiippa‑
kunnan lähetysjuhlilla Kempe‑
leessä kertomassa Shalhevetja‑
hin seurakunnan ja keskuksen 
toiminnasta Jerusalemissa.

Joskus 
jopa tuhopolttoja
Ääriortodoksien rabbit eli opetta‑
jat saattavat rohkaista laumaan‑
sa tihutöihin. Ääriortodoksit ovat 
joskus polttaneet seurakuntatalo‑
ja ja Uusia testamentteja ja osoit‑
taneet mieltään seurakuntaraken‑
nusten edessä. 

Ääriortodoksit eivät voi Grush‑
kon mukaan antaa anteeksi, mitä 
kristityt ovat aikojen saatossa juu‑

Jeesukseen uskovat juutalaiset 
ovat Israelissa ahtaalla

talaisille tehneet. 
– Heidän on vaikea hyväk‑

syä anteeksipyyntöä, Grushko 
sanoo.

Useimmat rabbit eivät ole kan‑
sanvillitsijöitä. Eivätkä kaikki ää‑
riortodoksit suinkaan syyllisty us‑
konnolliseen väkivaltaan.Grush‑
ko kertoo, kuinka eräät rabbit oli‑
vat lohduttaneet kirkonmiestä, 
jonka seurakuntatalon ääriorto‑
doksit olivat polttaneet. 

Poliisi 
ei aina piittaa
Poliisi auttaa messiaanisia juu‑
talaisia, mutta ei aina. Grushko 
kertoo tarinan jerusalemilaises‑
ta pastorista, jonka poliisipääl‑
likkö pyysi luoksensa. Grush‑
ko epäili pahaa ja pyysi pasto‑
ria soittamaan hänelle tapaami‑
sen jälkeen, jotta Grushko voisi 
tukea häntä.

Poliisipäällikkö olikin kysynyt 
pastorilta, tarvitseeko tämä apua. 
Jos jotain ikävää tapahtuisi, pas‑

tori voisi aina soittaa. Pastori yl‑
lättyi. Poliisi teki työtään ja aut‑
toi ihmisiä.

– On paikkoja, joissa poliisi 
ei auta, Grushko kuitenkin huo‑
mauttaa.

Israel on yleisen arvion mu‑
kaan turmeltunut maa. Maan 
parhaiden päivien sanotaan lop‑
puneen kuuden päivän sotaan 
vuonna 1967, jolloin Israelista 
tuli entistä leimallisemmin val‑
loittaja.

Grushkon mukaan maa on 
kehittynyt huonompaan suun‑
taa 1990‑luvulta lähtien. Maa 
on kuin keikkuva vene myrskys‑
sä. Pääministeri Ariel Sharonin 
jälkeen ei ole ilmaantunut ka‑
rismaattista kansanjohtajaa, jo‑
ka pitäisi ohjat yhtä lujalla kuin 
kiistelty Sharon.

israelin arki 
on usein ruma
Suomen Lähetysseura perusti 
1950‑luvulla Shalhevetjahin seu‑

rakunnan ja keskuksen. Keskus on 
hepreankielinen ja luterilainen.

Lena Grushko on Shalhevet‑
jahin diakoniatyöntekijä ja on 
nähnyt Israelin arjen. Joiltakuilta 
puuttuu ruokaa ja vaatteita. Kes‑
kuksella on asuntoja, joissa avun‑
tarvitsijat voivat asua vuoden tai 
kaksi.

– Autamme kaikkia, ortodok‑
sijuutalaisia, arabimuslimeja, 
messiaanisia juutalaisia, Grush‑
ko toteaa.
Messiaaniset juutalaiset pyrkivät 
olemaan rauhanrakentajia niin 
juutalaisten kuin arabien välillä. 
Toivo rauhasta elää Israelissa.

Yksi auttamistapaus nousi 
julkisuuteen. Egyptinkoptilai‑
nen nainen raiskattiin luostaris‑
sa. Kristittyjen koptilaisten pas‑
torien hyväksikäyttämää naista 
ei auttanut kukaan paitsi Shalhe‑
vetjahin keskus.

– Luterilainen kirkko on ar‑
mon kirkko, Grushko hymyilee. 

muoto juutalainen, 
sisältö Kristus
Israelissa arvellaan asuvan 6000–
15 000 messiaanista juutalaista. He 
eivät ole hylänneet juutalaisuutta 
vaan löytäneet sen uudella tavalla 
Jeesuksessa. Heidän kirkkokalen‑
terinsa on juutalainen. Messiaani‑
set juutalaiset viettävät muun mu‑
assa perinteistä lehtimajan juhlaa 
ja sapattia.

– Ilmaisemme uskoamme 
oman kansan kulttuurin kautta. 
Muoto on juutalainen, mutta si‑
sältö Kristus.

Myös Lena Grushko on koh‑
dannut Kristuksen. Grushko ero‑
si Israelissa miehestään ja joutui 
neljän lapsen yksinhuoltajaksi.

– Kohtasin Jumalan yksin. 
Huusin apua. Yhtäkkiä Jeesus 
sanoi sydämeeni: Minä rakas‑
tan sinua iankaikkisesti, Grush‑
ko muistelee.

– Tunsin, että minulla oli rauha.

PeKKa HeliN

Pe k ka H e l i n
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

Seurakuntamestari 
opettelee talon tavoille
Tapani Raappana on työsken‑
nellyt Kempeleen seurakunnassa 
seurakuntamestarina syyskuun 
alusta lähtien. 

– Mitä enemmän työpaik‑
kaan ja työkavereihin tutustuu, si‑
tä paremmalta vaikuttaa, hän sa‑
noo. Kempele on mieleinen paik‑
ka muutenkin. Oululaisen Raap‑
panan isovanhemmat ovat asu‑
neet Kempeleessä ja hänen isänsä 
on sieltä syntyisin.

Raappana työskenteli aiem‑
min Oulussa Karjasillan seura‑
kunnassa. Siellä hän opiskeli op‑
pisopimuksella seurakuntames‑
tariksi. Opinnot alkoivat syksyl‑
lä 2007, töihin Karjasillan seura‑
kuntaan hän meni helmikuussa 
2008 ja opinnot päättyivät tämän 
vuoden helmikuussa.

Aiemmin hän on työsken‑
nellyt myyntitehtävissä lähes 20 
vuotta ja neljä vuotta yrittäjä‑
nä. Suntioksi Raappana olisi voi‑
nut ryhtyä jo ennen kaupallisel‑
le alalle lähtemistään: seurakun‑
talaisten palveleminen kiinnosti 
jo nuorempana. Tuolloin myynti‑
hommat kuitenkin voittivat. 

– Suntioksi harva ryhtyy nuo‑
rena. Moni vaihtaa vanhempana 
tähän ammattiin, sanoo Raappa‑
na eikä pidä vaihtoehtoa ollen‑
kaan hassumpana. Raappanan 
ammatinvaihtoon vei asioiden 
laittaminen elämässä tärkeysjär‑
jestykseen. Myyntityö ei tuntu‑
nut enää mielekkäältä.

Huoltotöistä hautajaisiin
Pitkästä kokemuksesta asiakas‑
palvelutehtävissä on suntion 
työssä etua. Raappanan mukaan 

suntiokin on palveluammatissa. 
– Työssä on osattava kohda‑

ta erilaisia ihmisiä erilaisissa elä‑
mäntilanteissa.

Työtehtävät ovat pääasiassa sa‑
manlaisia kuin Karjasillan seura‑
kunnassa, mutta toimitusten osal‑
ta hautaan siunaamisia on Kempe‑
leessä enemmän. Oulussa suntioi‑
den työpäiviin niitä kuuluu har‑
voin, koska siellä valtaosa siunauk‑
sista toimitetaan Intiön kappelissa.

Raappanan toimenkuvaan kuu‑
luu monenlaista hankintojen teke‑

misistä nurmikoiden haravoimi‑
seen ja pensaiden leikkaamiseen. 
Toimistossaan hän ei paljon is‑
tu, vaan tekee työtään keskustas‑
sa seurakuntatalolla, Pyhän Kol‑
minaisuuden kirkossa, Vanhassa 
kirkossa, Vanhassa pappilassa tai 
Kokkokankaan seurakuntakes‑
kuksessa.

Suntiot tekevät myös pieniä 
huoltotöitä, joten peukalo ei saa 
olla keskellä kämmentä. Käden 
taitoja Raappanalle on karttu‑
nut aikoinaan rakennusalan töi‑

tä tehdessä. Laaja‑alaisessa ja mo‑
nenlaista osaamista vaativassa 
työssä ei tuoreen suntion mukaan 
ainakaan pääse pitkästymään.

Raappana asuu perheineen 
Oulussa. Perheeseen kuuluvat 
vaimo, 8‑vuotias tytär ja 11‑vuo‑
tias poika. Vapaa‑aika kuluukin 
pääasiassa kotona perheen pa‑
rissa. Mieluista puuhaa Tapani 
Raappanalle on myös luonnossa 
liikkuminen ja retkeily.

Päivi mäKiNeN

Seurakuntamestarin työtehtävät ovat vanhoja tuttuja, mutta talon tavoille oppimisen Tapani Raappana arvelee kestävän vielä 
kuukauden verran.

Pä i v i  Mä k in e n

Oma ilta 
murkkujen 
vanhemmille
Murrosikäisen vanhemmille 
tarkoitetut teemaillat jatkuvat. 
Tiistaina 13.10. kello 18 pohdi‑
taan, mitä lapset ja nuoret te‑
kevät netissä ja millaiset rajat 
heille olisi syytä asettaa. Vii‑
saasti verkossa ‑aiheeseen joh‑
dattaa kouluttaja Anna-Maria 
Raukovaara MLL:stä. 

Teemaillat pidetään ODL:n 
projektikulmassa Kauppuri‑
enkatu 8 B, kolmas kerros.

Tilaisuuteen ei ole pääsy‑
maksua eikä ennakkoilmoit‑
tautumista. Järjestäjinä ovat 
ODL Säätiön Hope‑projekti 
sekä Oulun NNKY:n Kamalat 
äidit ‑projekti.

Anna lahja 
merimiehelle
Suomen merimieskirkko ke‑
rää jälleen joululahjoja tunte‑
mattomille merenkulkijoille. 
Jo 134 vuotta toteutettu kerä‑
ys välittää lahjapaketteja Suo‑
messa, Alankomaissa, Belgias‑
sa, Isossa‑Britanniassa, Krei‑
kassa ja Saksassa sijaitsevissa 
toimipisteissä vieraileville me‑
rimiehille.

Lahjat voi toimittaa 23. 
lokakuuta mennessä osoit‑
teella Vuosaaren merimies‑
kirkko Provianttikatu 4, 
00980 Helsinki. 

Kempeleessä 
tutustutaan 
Tasaukseen
Kempeleessä järjestetään 
Tasaustapahtuma perheille 
torstaina 15. lokakuuta kello 
17–19 Kokkokankaan seura‑
kuntakeskuksen takana. 

Lapset ja aikuiset pääsevät 
yhdessä ulkoilemaan ja tu‑
tustumaan Tasaus‑keräyksen 
ajatukseen: me, joilla asiat on 
hyvin, voimme antaa omas‑
tamme niille, jotka eniten 
tarvitsevat. Tarjolla on toi‑
mintarastien lisäksi hartaus‑
polku. Tasauksen hyväksi voi 
juoda kahvit ja mehut ja syö‑
dä makkaraa sekä vohveleita. 

Vuoden 2009 Tasaus tukee 
ihmisoikeuksia, kestävää kehi‑
tystä ja rauhaa muun muassa 
Kolumbiassa.

Yhdysvalloissa yli kaksikym‑
mentä uskonnollista yhteisöä 
on sopinut yhteisistä käytän‑
nöistä, joita noudatetaan kata‑
strofiapua annettaessa. Muka‑
na on yhteisöjä laidasta laitaan 
kuten skientologeja, buddhalai‑
sia ja katolisia.

Yhteisöt ovat laatineet kym‑
menkohtaisen luettelon menet‑
telytavoista, joita sovelletaan 
annettaessa hengellistä apua 
suurista onnettomuuksista elos‑
sa selvinneille ihmisille. Ohjeita 
sovelletaan myös pelastustyön‑
tekijöiden kohtaamisessa.

Ohjeissa varoitetaan harjoit‑
tamasta sopimattomalla taval‑
la evankeliointia onnettomuus‑

Oppilaalle  
annettava rukoushetki
Berliiniläinen tuomioistuin on 
päättänyt, että koulun täytyy 
antaa vakaumukselliselle mus‑
limioppilaalle aikaa rukoushet‑
kiä varten. 16‑vuotias lukiolais‑
tyttö oli halunnut aikaa ja tilan 
rukoilemiseen. Koulu oli tytön 
toiveista kieltäytynyt.

Päätös perustuu Saksan us‑
konnonvapauslakiin. Tuomi‑
oistuin piti voimassa väliaikais‑
päätöksen, jonka mukaan kou‑
lun on annettava kerran päiväs‑
sä vähintään yksi rukoushetki, 
mutta ei oppitunnin aikana.

Oikeus katsoi, että oppilaan 
uskonnonvapauteen kuuluu 
mahdollisuus harjoittaa usko‑
aan. Oppilas vetosi siihen, että 

hän oli tehnyt myönnytyksen 
luopuessaan alkuperäisestä vii‑
den rukoushetken vaatimukses‑
taan. Oikeuden mielestä oppi‑
laan toive voitiin hyväksyä, kos‑
ka se ei häiritse hänen oppimis‑
taan luokassa.

Koulu puolestaan vetosi tasa‑
vertaiseen kohteluun. Sen mie‑
lestä valtion tiloissa ei voida an‑
taa erityiskohtelua millekään 
ryhmälle uskonnollisin perus‑
tein. Oikeus vastasi tähän, että 
tasavertaisuuden vaatimus ra‑
joittaa vain suuremmalle oppi‑
lasjoukolle järjestettävää orga‑
nisoitua toimintaa. Yksittäis‑
ten henkilöiden uskonnonhar‑
joittamista se ei koske.

Uskontokunnat sopivat 
katastrofiavun etiikasta

alueilla. Samoin muistutetaan, 
että uhreja ei saa asettaa eri‑
arvoiseen asemaan kulttuurin, 
sukupuolen, seksuaalisen suun‑
tautumisen tai vaikkapa invali‑
diteetin perusteella.

Hengellisen avun antajat ei‑
vät saa manipuloida, suhtautua 
epäkunnioittavasti tai käyttää 
hyväkseen avuttomassa tilas‑
sa olevia, ohjeissa sanotaan. Li‑
säksi uhrien oikeutta kieltäytyä 
kaikesta uskonnollisesta kirjal‑
lisuudesta, symboleista ja saar‑
nan kuuntelemisesta on kunni‑
oitettava.

rNS
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Herättäjän kirkkopyhä: Su 11.10. klo 10. messu Rantsilan kirkossa 
ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 11.10. klo 15. Herännäisseurat Kas-
tellin kirkossa, Oulu. Su 11.10. klo 17.30. Herännäisseurat seurakunta-
keskuksessa Montin-salissa, Kiiminki. Su 11.10. klo 18.30 seurat Outi ja 
Vesa Äärelällä, Pensastie 5 A 1, Oulunsalo. Ti 13.10. klo 18. Siioninvirsi-
seurat Rita Erikssonilla, Kaivokatu 10 B 2, Kemi. Ti 13.10. 18.30 Siio-
ninvirsiseurat Väinölässä, Piippola. Ti 13.10. klo 18.30 Herättäjänseurat 
seurakuntatalolla, Utajärvi. Ti 13.10. klo 19. Siioninvirsiseurat seurakun-
tatalolla, Muhos. 
Opiskelijat: To 15.10. klo 19 seurat Anna-Leena Peltoniemellä osoittees-
sa Torikatu 57 A 2.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta 
 TERVETULOA! 

Ev.lut. Kansanlähetys,
Oulu
OULU Su 11.10. alk. 

klo 10 Tuiran kirkko, Ekumee-
ninen lähetyspyhä, Saarna Keijo 
Vikman, Lähetystilaisuus. 
Su 11.10. klo 16 Akkuna Sanasta 
maailmaan, Hintan srk-talo, 
Gospel-messu: Jumala on rak-
kaus ja totuus, Vikman. 
Ma 12.10. klo 12 lähetyksen 
puoti SIIPI, miniseurat klo 12, 
Vikman. Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 9.10. klo 19 LIFT – ilta. La 10.10. klo 19 
Breikki. Su 11.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Eero 
Pokela, Janne Peltoniemi. Su 11.10. klo 17.30 
International Service (in English), Luke Barnes. 
Ke 14.10. klo 19 Sana ja rukous (ehtoollinen), 
Anja Nousiainen, Ahti Kurki. To 15.10. klo 12 

Päiväpiiri. La 17.10. POHJOIS–SUOMEN ISRAEL – SEMINAARI. TERVETU-
LOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Jack Mott USA:sta,
www.raphaministries.com

vier. ti-ke 13.-14.10. klo 18.
www.oulunlahetyssrk.net

Olet sydämellisesti tervetullut!

www.oulunpienkuljetus.fi
040 5151 200

Kuljetuspalvelut PAKETTI-
ja KUORMA-AUTOILLA.

Henkilökuljetukset kahdella LINJA-AUTOLLA
(1+16 istumapaikkaa). Molemmissa invavarustus.

To 8.10. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta Harri Joensuu. 
Su 11.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 14.10. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

ELÄMÄSI HELPOIN 
REMONTTI

Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Merikoskenk. 8, p. 344 731
Auki: ma-pe 9.30-18, la 10-15

Tilavalestiset kengät 
löytyy meiltä!

palveleva

Seurat su 11.10. klo 15 Martti 
Lintula, Jukka Marjakangas.
Raamattupiiri ti 13.10. klo 15 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 15.10. klo 19. Kerttu Nygren: Kiu-
saus. Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

To 8.10. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Tauno 
Jurvelin. Pe 9.10. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 11.10. 
klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, 

Sirpa Saarela. Ti 13.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi ja miten rukoi-
len? Ke 14.10. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 15.10. klo 19 LÄHDE-ilta, kaste-
juhla, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

Oulujoen kirkossa sunnuntaina 11.10.2009 klo 16.00
Johtaa Ahti Sepp, urut Maija Tynkkynen,

tenori Petrus Schroderus,

KIRKKKIRKKKIRKKKIRKKKIRKKOKOKOKOKOKONSERONSERONSERONSERONSERTTITTITTITTITTI

OULOULOULOULOULUN NMKYUN NMKYUN NMKYUN NMKYUN NMKY:N:N:N:N:N
MIESLAMIESLAMIESLAMIESLAMIESLAULAJULAJULAJULAJULAJAAAAATTTTT

Liput 15,- € ovelta ja ennakkoon Pukumies ja Oulun Koru

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan

rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

TILAISUUTEMME:
Su 11.10. klo 11.00 EHTOOLLIS-

KOKOUS
Ke 14.10. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 11.10. Jumalanpalvelus+pyhäkoulu klo 11.00. Ma 12.10. Kotiliitto klo 
13.00 + Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

W S OY /  I r m e l i  J u n g

– Minulla on surullinen ja hai‑
kea olo suuren kirjailijan pois‑
menon johdosta, Suomussalmen 
kirkkoherra Risto Kormilainen 
sanoo vuorokausi kirjailija Veik-
ko Huovisen kuoleman jälkeen. 

Risto Kormilainen tunsi Huo‑
visen henkilökohtaisesti. Kai‑
nuulaismiehet tapasivat ja soitte‑
livat toisilleen silloin tällöin.

– Kun Veikko oli tehnyt kir‑
jan maailmanhistorian suurista 
veijareista Hitleristä, Stalinista ja 
Pietari Suuresta, ehdotin puheli‑
messa, että hän kirjoittaisi seu‑
raavaksi kirjan Lutherista. Veik‑
ko totesi olevansa niin suureen 
urakkaan liian vanha.

– Minusta Huovisen tyyli kir‑
joittaa olisi sopinut hyvin Luthe‑
rin räiskyvään persoonaan, it‑
sekin useita kirjoja kirjoittanut 
Kormilainen pohtii.

Huovisen teksteistä 
antia saarnoihin 
Risto Kormilainen on saanut 
Huovisen kirjoista sanottavaa 
saarnoihinsa. Esimerkiksi Ha-

Veikko Huovinen  
opetti nöyryyttä kirkonmiehelle

vukka-ahon ajattelijasta löytyy 
oivallisia viisauksia hartauspu‑
heisiin. Kormilaisen mielestä jo‑
kaisen kirkon työntekijän pitäisi 
lukea Huovisen romaani Koiran-
kynnen leikkaaja, koska kirjassa 
on taitavasti kiteytettynä ajatus 
toisen ihmisen huomioimisesta.

Kormilainen muistaa hyvin 
Huovisen Muina miehinä ‑muis‑
telmateoksesta nappaamansa aja‑
tuksen ”tottapahan pärjäävät”.

– Veikon ajatus oli, että van‑
hempien on päästettävä aikuis‑
tuvat lapset siipiensä suojista len‑
toon ja toivottava vain, että ”tot‑
tapahan pärjäävät”. Niinhän se 
taitaa olla, lapset ottavat ajallaan 
vastuun itsestään.

Kormilainen nauttii Huovi‑
sen ilmaisusta ”muina miehinä”. 
Hänen mielestään sanonta kuvaa 
loistavasti kirjailijan omaa roolia 
elämän arjessa.

– Hän oli huomaamaton ja sy‑
vällinen tarkkailija, Kormilainen 
luonnehtii.

Hän uskoo, että suomalais‑
kirjailijoiden, myös hänen itsen‑

sä, tulisi oppia Huoviselta viisas‑
ta nöyryyttä. 

– Se oli tapa, jolla Veikko oli 
ihmisten keskellä, ja se on perin‑
tö, jonka hän jätti meille opetel‑
tavaksi. 

riitta HirvoNeN 

Kirjailija Veikko Huovinen kuoli viime 
sunnuntaina kotiseudullaan Sotkamossa.
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Vuonna 1979 Pohjois‑
Pohjanmaalle perustet‑
tiin kehitysvammaistyön 
pastorin virka. Sunnun‑

taina 11.10. juhlitaan viran kol‑
mekymppisiä Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa Oulussa. 

– 26 vuotta kaikki 41 seura‑
kuntaa olivat yhden teologin hoi‑
vissa, kertoo kehitysvammais‑
työn pastori Elina Hyvönen. 

Hän on itse ollut virassa 23 
vuotta. Ennen Hyvöstä ensim‑
mäisenä kehitysvammaisten 
teologina toimi Leena Tuomo-
la, jota kuullaan myös lauantai‑
sessa juhlassa. Oikeastaan viran 
historia menee vieläkin kauem‑
mas, sillä ennen Tuomolaa Ris-
to Pontela kartoitti siviilipalve‑
lusvuotensa ajan tarvetta teolo‑
gisille palveluille. 

Viisi vuotta sitten alueel‑
le perustettiin toinen virka ja 
Hyvönen sai rinnalleen toiseksi 
kehitysvammaistyön pastoriksi 
Jonna Kalliokosken. 

– Minulla on suurin osa Oulua 
ja seitsemän ympäristöseurakun‑
taa, Jonnalla hiukan vähemmän 
Oulua ja isosti maakuntaa, Hy‑
vönen kertoo reviirijaosta. Virat 
ovat alueen seurakuntien yhtei‑
siä ja jokainen maksaa niiden ku‑
luista kokonsa mukaan.

Koko 
suvun pappeja
Kehitysvammaistyön pastorin 
virka voisi olla vanhempikin. 
Erityisryhmiin keskittyvän työn 
tarve on tullut ajan myötä ja se on 
vaatinut myös jonkinlaista kult‑
tuurinmuutosta. 

– Sosiaalineuvos Eila Olli-
kaista Laukaasta on kiittäminen 
siitä, että hän alkoi 1970‑luvul‑
la vaatia teologia kaikkiin maan 
erityishuoltopiireihin. Nykyisin 
Limingassa asuva Kirkkohalli‑
tuksen kehitysvammaistyön työ‑
alasihteeri Kerttu Inkala teki 
myös paljon asian hyväksi, Hy‑

Pappina tuttujen keskellä
vönen kertoo. 

Hyvösen ja Kalliokosken työ‑
viikko pitää sisällään muun mu‑
assa vierailuja osastoille ja kotei‑
hin, erilaisten ryhmien pitoa ke‑
hitysvammaisille ja heidän per‑
heenjäsenilleen, päivänavauk‑
sia kouluilla, palavereja muiden 
työntekijöiden kanssa ja jopa yk‑
sityisrippikouluja. 

– Täällä Tahkokankaan palve‑
lukodeissa käydään säännöllises‑
ti ja pyydettäessä. Kerran kuus‑
sa vietämme omaa jumalanpal‑

velusta, Hyvönen kertoo.
Kehitysvammaistyön pasto‑

rit ovat siis olemassa paitsi ke‑
hitysvammaisia, myös heidän 
perheitään ja heidän parissaan 
työskenteleviä varten. 

– Kun perheeseen syntyy ke‑
hitysvammainen lapsi, pärjää‑
minen aiheuttaa paljon kysy‑
myksiä. Vanhemmat mietti‑
vät miksi näin tapahtui ja mi‑
kä kaikki on nyt mahdollista. 
Lapsi taas pohtii kasvaessaan, 
miksi juuri minä synnyin kehi‑
tysvammaisena ja onko minul‑
la samat oikeudet kuin muilla? 
On ilo nähdä, kun perhe selviää 
miksi‑kysymyksistä ja lapsi kas‑
vaa nuoreksi aikuiseksi ja löytää 
oman paikkansa. 

Kehitysvammaistyön pasto‑
reista tulee usein ydinperhettä 
laajemmin joukon perhepappeja.

– Kohtaamme vanhempia per‑
hekirkoissa ja kevätjuhlissa ja usein 
meitä sitten pyydetään perheen 
muihinkin juhliin kastamaan, vih‑
kimään ja hautaamaan. 

ihanteellinen 
yhteisö
Vaikka toiminta on pysynyt pit‑
kälti samanlaisena, sitä myös ke‑
hitetään tarpeen mukaan. 

Oulussa sijaitseva Tahkokan‑
kaan palvelukeskus perustettiin 
vuonna 1969, kun maassa säädet‑
tiin laki kehitysvammaisten eri‑
tyishuollosta, ja se on ollut alusta 
alkaen kehitysvammaisten ”pää‑
kaupunki” alueella. Nykyisin sen 
laitososastoilla ja ryhmäkodeissa 
asuu 200 henkeä. 

Ensi vuoden alusta Pohjois‑
Pohjanmaan erityishuoltopiirin 
kuntayhtymä jää historiaan ja 
siitä ja sen lippulaivasta Tahko‑
kankaan palvelukeskuksesta tu‑

lee osa Pohjois‑Pohjanmaan sai‑
raanhoitopiirin kuntayhtymää.

– Yhteiskunnan taholta tulleet 
säännökset ovat vuosien varrella 
vaikuttaneet toimintaan paljon. 
Aiemmin asukkaat asuivat täällä 
pitkät ajat, mutta kun valtio alkoi 
maksaa tukea 1990‑luvulla suo‑
raan kunnille, alkoi muuttoliike 
kuntiin, Hyvönen kertoo.

Tahkokangas on hänen mie‑
lestään ihanteellinen yhteisö. 

– Täällä voi kulkea ja tavata ih‑
misiä, tämä on hyvin kotoinen 
raitti. Joka päivä järjestetään myös 
erilaisia työ‑ ja päiväryhmiä. 

Hyvönen muistelee naura‑
en, kuinka pitkäaikaiset asuk‑
kaat kävivät usein hallintoraken‑
nuksessa päivittäin jututtamassa 
kaikki johtajasta alkaen. 

– Siinä käytiin aina kaikki 
kuulumiset läpi, kuka on soitta‑
nut ja mitä kenellekin kuuluu.

Kylässä 
puolin ja toisin
Alusta asti arkeen ovat kuulu‑
neet seurakunnista Tahkokan‑
kaalle tehdyt vierailut. Ne olivat 
osa sosiaalista yhteydenpitoa ko‑
tiseurakuntaan. Tutut diakonis‑
sat, kanttorit ja papit olivat odo‑
tettuja ja tervetulleita. 

Kootusti järjestetyt vierailut 
ovat muuttaneet luonnettaan 
kun työntekijät ovat vaihtuneet 
ja molemminpuolinen tuttuus 
on hävinnyt. Vuoden alusta vie‑
railut muuttuvat kerran kuussa 
järjestettäviksi Tainan tahdeik‑
si erityisryhmien oman kantto‑
rin Taina Voutilaisen mukaan. 

– Taina käy laulattamassa 
porukkaa Tahkokankaalla ja 
lopuksi pidetään hartaushet‑
ki. Mukana on aina joku meis‑
tä kolmesta, Hyvönen kertoo 

viitaten itseensä, Jonna Kallio‑
koskeen ja kehitysvammaistyön 
diakoniin Kaisa Jaakkolaan.

Tapahtumiin toivotetaan ter‑
vetulleiksi myös vierailijat seura‑
kunnista.

Hyvönen toimi lukionopettaja‑
na ennen yli 20‑vuotista taivaltaan 
kehitysvammaisten parissa. Val‑
mentaminen ylioppilaskirjoituk‑
siin on vaihtunut kokonaisvaltai‑
seksi elämän kohtaamiseksi.

– Työn luonne on sellainen, 
että painopistealuetta voi siirtää 
niin kehitysvammaisten, van‑
hempien ja työntekijöiden suh‑
teen. Sillä tavalla tämä ei ole 
puurtamista. 

Tulevaisuudessa painopiste 
siirtynee nuorten toimintaan.

– Olisi tosi hienoa, jos kehitys‑
vammaiset nuoret voisivat tul‑
la jonnekin kohtaamaan muita 
nuoria. Kun erityskoulutkin ovat 
nykyään tavallisten alakoulu‑
jen yhteydessä, niin erilaisuuteen 
kasvetaan yhä enemmän.  

elSi HuttuNeN

Perustyö on pysynyt hyvin samana vuosien aikana. Kuvassa kehitysvammaistyön 
pastori Jonna Kalliokoski pitämässä hartaushetkeä Tahkokankaalla.

Diakoniatyöntekijä Auli 
Parkkinen pitämässä 
leirihartautta Rokuan 
leirikeskuksessa joskus 
1980-luvulla.

Elina  Hyvönen on toiminut kehitys-
vammaistyön pastorina vuodesta 1986.

S anna K r o o k

A r k i s to

Kehitysvammaistyön pastorin virka täyttää 30 vuotta
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Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§
• 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

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

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

Perhe 
joka kohtasi pelkonsa

Vuodenaika on ainakin oi‑
kea, kun elokuva Väärät juu-
ret levittäytyy valkokankaal‑
le, se tuo mukanaan kuluneen 
viikon märän loskaiset näky‑
mät. Itse elokuva on kuiten‑
kin lämmin. 

Pääosin Oulussa vuosi sitten 
kuvattu tarina päästää katso‑
jan sisälle Kuuran perheen elä‑
mään. Pertti Sveholmin tul‑
kitseman isän ote on alkanut 
kirjaimellisesti herpaantua. 
Perinnöllinen Huntingtonin 
tauti saa miehen tärisemään, 
näkemään harhoja, menettä‑
mään muistinsa ja eksymään 
kotimatkalla. Vanheneva mies 
pohtii, mitä hänestä jää jäljelle.

Oulun Toivoniemessä asuva 
nelihenkinen perhe kasvaa vii‑
sihenkiseksi, kun Milka Ahl-
rothin esittämä äiti kutsuu 
paikalle miehensä vanhimman 
lapsen Sakarin (Niko Saarela). 
Hän on lähtenyt vuosia sitten 
turvaamaan rauhaa maailmal‑
le, pakoon sanattomia vaati‑
muksia jatkaa perheen sata‑

vuotiasta yritystä. 
Perheen tyttäret, teini‑ikäi‑

nen Pihla ja Kiinasta adoptoi‑
tu tokaluokkalainen Lumi ko‑
kevat isän sairauden omalla ta‑
vallaan. He eivät pääse pake‑
nemaan fyysisesti yhtä kauas 
kuin veljensä aiemmin, mut‑
ta etsivät itseään ja pakenevat 
omalla tavallaan. 

Koska isä ei saa aikaiseksi 
kertoa lapsille sairaudestaan, 
äiti ottaa ohjat käsiinsä ja tuo 
perheen yhteen. Ratkaisuja on 
tehtävä. 

Lasten suusta kuulee useim‑
miten suurimmat viisaudet, 
niin nytkin. Ja viisaus kuuluu, 
on tehtävä juuri se, mikä eni‑
ten pelottaa. Niin tekevät myös 
Kuuran perheen jäsenet. 

Selja Ahava-Fosterin ja 
Saara Saarelan käsikirjoittama 
tarina ei jää junnaamaan pai‑
kalleen. Elokuvassa upotaan 
jokaisen perheenjäsenen maa‑
ilmaan hetkeksi, eletään hei‑
dän kanssaan muutamien sy‑
dämenlyöntien ajan. 

Näyttelijäsuoritukset ovat 
ehjiä ja uskottavia. Varsin‑
kin perheen nuoria naisia, ai‑
kuistuvaa Pihlaa esittävä Em-
ma Louhivuori ja valokuvien 
maailmaan uppoavaa Lumia 
esittävä Silva Robbins kertovat 
tarinaa jo pelkillä katseillaan.

Vaikka maisemat ovat enim‑
mäkseen alkutalven harmaata 
loskaa, kuvaus on onnistunut 
tekemään siitä kauniin pehme‑
än. Oululaisille tutut maisemat 
tuovat katsomiseen myös haus‑
kan tunnistuselementin. Eloku‑
van loppu ei – onneksi – ole pe‑
rinteisen onnellinen, mutta sii‑
tä jää hyvä mieli. Elämä jatkuu.

elSi HuttuNeN

Väärät juuret / Suomi 2009.
Käsikirjoitus Selja Ahava-

Foster ja Saara Saarela, ohjaus 
Saara Saarela. Pääosissa Pert-
ti Sveholm, Milka Ahlroth, Ni-
ko Saarela, Emma Louhivuori, 
Silva Robbins.

Ensi-ilta 9. lokakuuta.  

KiNoKulma

Milka Ahlrothin esittämä Mirjami Kuura avantouinnilla 
Oulujoen rannassa.

Diagnoosin Huntingtonin sairaudesta saanut Mikko 
Kuura (Pertti Sveholm) lääkärin vastaanotolla.
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On lokakuinen lauantaiaamu. Tie 
Siikajoelle on liukas ja mutkainen, 
mutta matkanteko kannattaa. Hir‑
velän ekumeeninen hirvikirkko on 
elämys, varsinkin kun heti kirkon 
jälkeen päästään ampumaan hir‑
viä. Perinteisen hirvikirkon järjes‑
tävät Siikajoen eräkaverit ja Siika‑
salon seurakunta. 

Hirvelän tuvassa on hämärä, 
vaikka liekit leiskuvat tulisijas‑
sa. Päivä on vasta kirkastumas‑
sa, sillä hirvikirkko alkaa aamu‑
kahdeksalta. 

Tapahtuman hyvänä henke‑
nä hyörii kappalainen Reijo Tan-
junen, jolla on mukavaa sanotta‑
vaa kaikille. Hän kehottaa otta‑
maan pullan, jos toisenkin ja kah‑
vit päälle. 

Tupaan on pakkautunut lähes 
70 osanottajaa.

Hutun perhe on tullut hirvi‑
kirkkoon kotoaan Siikajoenky‑
lästä. Anu ja Tomi ja heidän lap‑
sensa Siiri ja Iina eivät ole moksis‑
kaan aikaisesta herätyksestä, sillä 
lapsiperhe herää muutenkin aina 
kuudelta. 

– Hirvikirkossa lapset eivät 
pitkästy. Heillä on paljon katsot‑
tavaa eikä tilaisuudessa puhuta 
paljon. Mummukin on saatu mu‑
kaan, Anu Huttu kertoo.

Hirvikirkossa on tällä kertaa 
kaksi hiippakunnallista kaitsijaa. 
Piispa Samuel Salmi lausuu muu‑
taman sanan ja metropoliitta Pan-
teleimon rukoilee ortodoksisin 
menoin. 

Piispa ampuu kohta hirven
Siikajoen eräkavereihin kuuluva 
piispa Salmi on innokas metsissä 
koluaja. Hän kantaa aina ylpeäs‑
ti mukanaan eräkavereiden jäsen‑
korttia ja on menossa mukana, jos 
ei välttämättä paikan päällä, niin 
ainakin hengessä.

Metsästäjätutkinnon piispa 
suoritti jokin aika sitten, mut‑

Metsästäjät hartaina hirvimetsälle

ta hirvikoeammunta vielä puut‑
tuu. Sen hankittuaan Salmi pää‑
see passimieheksi, jonka tehtävä 
on ampua hirvi ajomiesten ajet‑
tua eläimen ammuntasektorille.

Hirvi on ovela eläin
Hirvijahdissa huomaa, että päiväs‑
tä tulee kirkas ja aurinkoinen. Met‑
sässä näkee tarkasti ja tarkenee hy‑
vin, vaikka lämpöä on vain muuta‑
ma aste. Sää on alkusyksylle tyypil‑
linen, kuulas ja raikas. Puolukoita 
voi poimia vihreän aluskasvillisuu‑
den joukosta.

Eräkaverien puheenjohtaja Erk-
ki Kivimäki jää tarkkailemaan 
noin sadan metrin päässä ole‑

vaa hahmoa. Kivimäki arvioi, et‑
tä se on joko hirvi tai kuusenkan‑
to. Vaikka hahmo ei liiku, se saat‑
taa silti olla hirvi, joka osaa vaaran 
aistittuaan olla liikkumatta. 

Kanto se on, päättelee Kivimäki 
ja jatkaa seuraavalle passipaikalle. 

– Hirvi on ovela eläin, kun se 
joutuu jahdatuksi. Se ei näe hyvin, 
mutta kuulee ja haistaa sitäkin pa‑
remmin. Hirvi liikuttelee korvia 
nopeasti, vaikka muu osa ruumiis‑
ta on liikkumatta. 

– Se ei halua kuolla. Sillä on 
elämisen halu niin kuin meillä 
muillakin, Kivimäki sanoo.

Ajo epäonnistuu. Metsästäjät 
lähtevät nuotiolle, jonka ääressä 
syödään ja juodaan pikkuhiukaan.

Tanjunen on jälleen metsän hy‑
vänä henkenä ja huolehtii kaikil‑
le makkarat ja leivät sekä hörpättä‑
väksi kahvia. Kohta tuleekin tieto: 
hirvi on sittenkin kaadettu kaukai‑
sella passipaikalla ja sitä tuodaan 

nuotiopaikalle.
Pian auto saapuu metsätietä 

pitkin. Auton lava aukaistaan.
Siinä se on. Valtavan iso eläin. 

Vasta‑ammuttuna. Suupielis‑

sä verta. 160 kiloa makoisaa vä‑
härasvaista lihaa. Tätä juhlitaan 
peijaisissa.

PeKKa HeliN

Ku va t : Pe k ka H e l i n

Piispa Samuel Salmi (vas.), metropoliitta Panteleimon ja kappalainen Reijo Tanjunen huolehtivat tapahtuman hartauspuolesta.

Tomi Huttu (vas.), tyttäret Siiri ja Iina, isoäiti Liisa Kaijankoski sekä Anu Huttu 
löysivät paikan täyteen ahdetusta tuvasta.
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Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi 
Su 11.10. klo 10 messu Ou‑
lun tuomiokirkosta. Saarnan 
pitää Yrjö Vilhunen, liturgi‑
na on Juha Sarkkinen ja avus‑
tavana pappina Tiina Kinnu‑
nen. Kanttorina on Henna‑
Mari Sivula ja urkurina Mai‑
ja Tynkkynen. Tuiran kamari‑
kuoro laulaa.
Su 11.10. klo 11.25 radiopyhä‑
koulu. Lapsityönohjaaja Aila 
Valtavaara puhuu rakkauden 
kaksoiskäskystä.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 14.10. klo 15.40 Naisen al‑
lakka. Saila Kukkohovi‑Jäm‑
sän pakina.
To 15.10. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Osaammeko kohda‑
ta ja riittääkö armollisuutta 
päihdeongelmaisille? Päih‑
detyön diakoni Riku‑Mat‑
ti Järveä haastattelee Marja 
Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 11.10. klo 9.45 radiopyhä‑
koulu. Lapsityönohjaaja Aila 
Valtavaara puhuu rakkauden 
kaksoiskäskystä.
Su 11.10. klo 10 jumalanpalve‑
lus Kemin kirkosta. Jumalan‑
palveluksen jälkeen uusinta‑
na edellisen maanantain Etap‑
pi‑ohjelma, jonka aiheena on 
Suomen Lähetysseuran Tasa‑
us‑keräys. Ohjelmassa on mu‑
kana muun muassa muusikko 
ja Suomen Lähetysseuran Ta‑
saus‑lähettiläs Kristian Meur‑
man. Etapin toimittaa Risto 
Parttimaa Raahesta.
Ma 12.10. klo 17.05 Etappi‑oh‑
jelman toimittaa Jussi Leppä‑
lä Ylivieskasta. Hänen vieraa‑
naan on Jaana Yrttiaho, joka 
on julkaissut ensilevynsä ni‑
meltä Elämän edessä.
Ke 14.10. klo 17.05 Perhevartti. 
Mikä auttaa mököttämiseen, 
eli kuinka hoitaa parisuhdet‑
ta? Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 11.10. klo 10 messu Ou‑
lun tuomiokirkosta. Saarnan 
pitää Yrjö Vilhunen, liturgi‑
na on Juha Sarkkinen ja avus‑
tavana pappina Tiina Kinnu‑
nen. Kanttorina on Henna‑
Mari Sivula ja urkurina Mai‑
ja Tynkkynen. Tuiran kamari‑
kuoro laulaa.

Eetterissä

Kristittyjen yhteistä ekumeenista 
lähetyspyhää vietetään 11. loka-
kuuta. Yli  240 saarnaajaa osal-
listuu jumalanpalveluksiin eri 
seurakunnissa kaikkien hiippa-
kuntien alueella. Joukossa on lä-
hetystyöntekijöitä ja muita työn-
tekijöitä kaikista kirkon lähetys-
järjestöistä. 

Teemana on rakkauden kak-
soiskäsky: Rakasta Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi. 

– Lähetyspyhä korostaa yh-
teistä rukousta Kristuksen anta-
man ja kaikille kristityille kuu-
luvan lähetystehtävän toteutta-

Lähetystyöntekijät 
äänessä kirkoissa

misen puolesta. Samalla paikka-
kunnalla toimivat eri kirkkokun-
tien seurakunnat voivat rukoilla 
jumalanpalve-
luksissaan tois-
tensa lähetys-
työn puolesta. 
He voivat myös 
kutsua toisten-
sa jäseniä ti-
laisuuksiin ja-
kamaan koke-
muksia lähetys-
työstä. 

Lähetyspyhän yhtenä tavoit‑
teena on, että kristityt yhdessä 
kertovat Kristuksen maailman‑

laajan kirkon nykyisestä lähe‑
tystyön tilanteesta. Toteutukse‑
na esimerkiksi jumalanpalvelus, 

jossa on saarna 
lähetysteemas‑
ta, rukous lä‑
hetystyön puo‑
lesta ja tilai‑
suus, jossa saa‑
daan katsauk‑
sia lähetystyös‑
tä. Tällöin voi‑
daan jakaa ko‑
kemuksia ja aja‑

tuksia yhteisen globaalin lähetys‑
työn monista haasteista ja mah‑
dollisuuksista.

Lähetyspyhää on vietetty vuo-
desta 1999 alkaen ja taustavoimi-
na ovat Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto, Suomen Lähetysneu-
vosto ja Suomen vapaakristilli-
nen neuvosto. Tänä vuonna vie-
tetään myös suomalaisen lähetys-
työn alkamisen 150-vuotisjuhlaa. 

Oulun seurakunnissa lähetys-
pyhää vietetään yhteensä 11 kir-
kossa. Rauhan Tervehdyksen le‑
vikkialueella lähetit saarnaavat 
myös Limingan, Kiimingin, Mu‑
hoksen, Haukiputaan ja Oulun‑
salon seurakunnissa.

rauHaN terveHDyS

Kokemuksia kivusta Radio Deissä
Torstaina 8.10. kello 15.40 kuul‑
tavassa Kasvun Paikalla ‑sarjas‑
sa haastateltavana on Iistä ko‑
toisin oleva Pasi Rantakokko. 
Hän kertoo, millaista on elää 
päivittäin kovan kroonisen ki‑
vun kanssa. 

Idols‑tähti Kristian Meurman 
on viikon vieraana Radio Deissä 
12.–16. lokakuuta.

Lähetykset kuullaan joka arki‑
päivä kello 15.20. Keskustelemme 
parisuhteesta, musiikista, uskos‑
ta ja kokemuksista Tasauslähet‑
tiläänä.

Molemmissa ohjelmissa haas‑
tattelijana on Marja Blomster.

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Teemana on rakkauden 
kaksoiskäsky: Rakasta 
Jumalaa yli kaiken ja 
lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi. 

Mir jam i  R i t o la
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Sydämen ääni
Hallitus antaa näinä aikoina eduskunnalle esityksen siitä, että tupakointi kielletään 
autoissa, joissa matkustaa alaikäisiä. Lain on määrä tulla voimaan keväällä. Ajatus on 
kannatettava: eihän lapsia toki saa altistaa tupakansavulle pienessä, suljetussa tilassa. 

Minä suren sitä, että esitys tehdään. Se paljastaa meistä suomalaisista surullisia 
asioita. 

Meidät on vallannut yhä vahvempi usko siihen, että yhteiskunnassamme asiat ovat 
järjestyksessä, kun kaikenlaisista pienistäkin asioista on yksityiskohtainen sääntö tai 
ohje. Onko tosiaan niin, että hyvä ja oikea ei toteudu ilman? 

Jeesus kävi aikoinaan mielenkiintoisen keskustelun erään oppineen kanssa. Kyse oli 
elämän säännöistä ja ohjeista, ja tuota pikaa päästiin kysymykseen siitä keskeisimmästä. 
Jeesus kiteytti lain rakkauden kaksoiskäskyyn: Jumalaa pitää rakastaa koko sydämes-
tään ja lähimmäistään samaan tapaan kuin itseään. Oppinut totesi yksikantaan, että 
tämä peruslinjaus peittoaa alleen kaiken maailman nippelisäännöt. 

Jeesuksen oppineen keskustelukumppanin tavoin meidän suomalaisten olisi sään-
töjenrakentamisintomme keskellä syytä pohtia sitä, mikä on aidosti tärkeää. Hyvä ja 
oikea ei asu yksityiskohtaisissa kielloissa ja käskyissä. Jos niin kuvittelee, ei näe puita 
neulasilta. 

Lasta autossa kuljettaessaan yksikään rakastava äiti tai isä ei polta. Niin ei tee aikui-
nen ihminen, jolla on sydän paikallaan. Jos polttaa, on hukassa paljon muutakin kuin 
terve järki. Silloin on hukassa sydän ja sen ääni. Ääni, jossa puhuu meidän tekijänoi-
keuksiemme haltija. Ääni, jota sopisi kuunnella herkällä korvalla – erityisesti silloin, 
kun on sotkeutua lillukanvarsiin. 

JuKKa HeliN
Merivoimien johtava pappi

Rakkauden kaksoiskäsky on aiheena 19. sunnuntaina helluntaista. Tämä käsky 
kiteyttää lain sisällön, evankeliumikirjan sanoin: ”Se, joka rakastaa Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rak‑

kaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain.” Näin rakkau‑
den kaksoiskäsky saa universaalit mittasuhteet.

Kolmannen vuosikerran mukaista evankeliumitekstiä (Johannes) ei varsinaisesti voi 
sanoa rakkauden kaksoiskäskyksi. Sen alkupuolta on tutkimuksessa kuvailtu eräänlai‑
seksi hymniksi – aivan samaan tapaan kuin evankeliumin 1. luvussa oleva Sana‑hymni:

”Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä. Ja kun Jumala 
on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen 
aivan pian.” On mahdollista, että tätä hymniä on laulettu seurakunnissa kristinuskon 
ensimmäisten vuosisatojen aikana.

Tekstin tapahtumissa Juudas on juuri jättänyt opetuslasten joukon. Jeesus ilmaisee 
totuuden hetken koittavan ”nyt” ja ”aivan pian”. Kyseessä ei siis ole apokalyptinen lo‑
punajan Jeesus, vaan pelastushistoriaa tässä hetkessä toteuttava Jumalan uhrikaritsaksi 
suostuva Jeesus. Hän otti vapaaehtoisesti vastaan oman tehtävänsä.

Tätä tehtäväänsä, ”ristille korottamistaan”, varten Jeesus tempaistaan irti opetuslap‑
sistaan. Hän ennustaa opetuslasten hämmingin ja hädän. Tähän eron hetkeen Jeesus 
tuo uuden rakkauden käskyn, josta Jeesuksen seuraajat tullaan tuntemaan. Yhteisölli‑
nen kristinusko etenikin nopeasti ja sosiaalisesti hyvin tiiviinä uskontona. Keskinäisen 
rakkauden teemaa terästettiin esimerkiksi Paavalin kirjeissä hyvin usein.

Rakkauden käskyn ominaisuus oli myös se, että Jeesus tarkoitti sen pysyväksi. Ope‑
tuslapsille rakkauden pitäminen ei siis ollut satunnainen kotiläksy, vaan kesto‑ohje ko‑
ko elämää varten. Jeesus puhuttelee seuraajiaan lapsiksi. Se on rakkaudentäyteinen il‑
maus läheisistä oppilaista.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 119:1–8 
Ensimmäinen lukukappale 
2. Moos. 20:1–7 
Toinen lukukappale Room. 10:1–3 
Evankeliumi Joh. 13:31–35 

Rakas taivaallinen Isä, 

sinä olet antanut meille pyhät käskysi 

elämän omaksi laiksi. 

Ilman apuasi emme kuitenkaan 

taivu tahtoosi 

eikä meistä ole täyttämään rakkautesi lakia. 

Pyydämme Pyhää Henkeäsi oppaaksi, 

että rakastaisimme sinua yli kaiken 

ja löytäisimme tien lähimmäisen luo. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  G r i s zka N ie w ia d o msk i
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Kodin siunaamisen voi 
halutessaan yhdistää 
kastetilaisuuteen tai 
avioliittoon vihkimi‑

seen, tai sen voi tehdä kuten ou‑
lunsalolaiset Nina Gröndahl ja 
hänen kymmenvuotias poikan‑
sa Aleksi Karvosenoja. Heillä 
kodin siunaaminen korvasi ko‑
ko perheen tupaantuliaiset.

Kodin siunauksen toimitti Ni‑
na Gröndahlin lapsuudenystävä, 
Kiimingistä kotoisin oleva Heli 
Ojalehto. Hän työskentelee Van‑
taalla pappina.

Kodin siunaus on yksi kirk‑
kokäsikirjassa olevista rukous‑
hetkistä. Siinä kiitetään kodis‑
ta ja pyydetään siunausta sen 
asukkaille. Samalla rukoillaan, 
että kodissa vallitsisi rakka‑
us. Useimmiten koti siunataan 
muuton jälkeen tai ensimmäis‑
tä yhteistä kotia perustettaessa, 
mutta toimitus ei ole sidoksis‑
sa kodin tuoreuteen tai mihin‑
kään muuhun ulkoiseen seik‑
kaan. Myös vapaa‑ajan asunto 
voidaan siunata.

Kodin siunaaminen on Oja‑
lehdon arvion mukaan kirkolli‑
sista toimituksista harvinaisin. 

Kodin siunaaminen on arjen juhla
Hän toimittaa niitä kuitenkin 
vuosittain, useimmiten kotikas‑
teen yhteydessä.

– Kodin siunaamiset kuulu‑
vat työhöni, koska muistutan 
ihmisiä toimituksen olemas‑
sa olosta, eli markkinoin kodin 
siunausta.  

Kaava 
on minimi
Kodin siunaamisen kaava löy‑
tyy myös virsikirjan loppuosas‑
ta. Kaavaa voi Ojalehdon mukaan 
tarvittaessa soveltaa. 

– Ajattelen kodin siunaamisen 
kaavaa runkona, jota voi muokata. 
Herran siunaus, alussa tehtävä ris‑
tinmerkki ja Raamatun teksti ovat 
luovuttamattomia, ne ovat muka‑
na aina. Muita osia muokkaan ti‑
lanteen mukaan.

Joskus hän ottaa virsien tilal‑
le muuta musiikkia, toisinaan 
muokkaa esirukousta ja sopii, 
kuka lukee Raamattua. Esimer‑
kiksi tuohus voi antaa osallis‑
tujille sanattoman rukouksen 
hetken. 

Mikäli toimitusta varten teh‑
dään erillinen käsiohjelma, voi 
joku talonväestä piirtää kanteen 

kuvan. 
Ojalehto pyrkii toimitusta 

suunnitellessaan miettimään, mi‑
ten eri‑ikäiset ihmiset voivat osal‑
listua tilaisuuteen. 

– Jos perheessä on muusikoi‑
ta, voivat he esittää jotain. Lap‑
set voivat muovailla alttarille 
koristeen tai piirtää jotain, ku‑
ten Aleksi teki. Myös esirukous‑
kiviä käytän usein, etenkin, jos 
paikalla on lapsia. Tosin koke‑
mus on opettanut, että jos lap‑
set ovat teletapin kokoisia, pitää 
varoa sekä kynttilöiden että ki‑
vien kanssa. 

Valmiin kaavan muokkaami‑
nen sopivaksi vaatii papilta enem‑
män työtä. Se on kuitenkin hänen 
mielestään vaivan arvoista.

– Kyllä kodin juhliin kannat‑
taa seurakunnan työntekijöiden 
satsata. Vaikka papille olisi ky‑
seessä 507. tilaisuus, on se läs‑
näolijoille yleensä ainutkertai‑
nen. Ihminen voi muuttaa elä‑
mänsä aikana useinkin, mutta 
ei niin usein, että kodin siunaa‑
misesta tulisi arkinen toimitus.

Ojalehdolle kirkkokäsikirjan 
kaava on minimi, jota voidaan 
tarjota. Silti hän korostaa, ettei 

kirkollista toimitusta suoritta‑
van henkilön tarvitse olla show‑
mies tai ‑nainen. 

itsekin 
voi siunata
Ihmiset mieltävät, että kodin 
siunaamisen voi toimittaa vain 
pappi, mutta kirkkokäsikir‑
ja antaa mahdollisuuden muu‑
hunkin: ”Kodin siunaamisen 
voi toimittaa pappi, muu seu‑
rakunnan työntekijä tai seura‑
kuntalainen.” 

Opiskellessaan teologiaa 
Ojalehto oli joskus mukana ti‑
laisuudessa, jossa hänen opiske‑
lukaverinsa siunasi toisen opis‑
kelijan kodin. Samaa hän suo‑
sittelee nyt: perheet voisivat 
toimittaa kodin siunaamisen 
myös keskenään, ilman pappia, 
samoin kuin virsikirjan lopus‑
sa olevan ilta‑ ja aamurukouk‑
senkin. 

Myös tutun seurakunnan 
työntekijän, esimerkiksi nuori‑
sotyönohjaajan tai lastenohjaa‑
jan, kutsuminen kotia siunaa‑
maan on mahdollista eikä mak‑
sa mitään.

Ojalehdon oma kotikin on 

siunattu. Siunauksen toimitti 
hänen perhepappinsa. Samalla 
tavalla hän toimittaa kodin siu‑
naamisen usein sellaisille per‑
heille, joissa hän on ehkä kasta‑
nut jo lapsia tai vihkinyt parin 
avioliittoon.

– Kodin siunaamista voisi 
käyttää myös silloin, kun kodis‑
sa on vakavia vaikeuksia, esimer‑
kiksi perheväkivaltaa. Jos halu‑
taan elämälle uutta suuntaa, voi‑
si kodin siunaaminen auttaa sii‑
nä, olla alku asioiden syvälliselle 
käsittelylle ja ulkopuolisen avun 
hakemiselle.

Kotona oleminen on ihmisille 
tärkeää, siellä levätään ja ladataan 
akkuja. Siksi on hyvä pyytää kodil‑
le siunausta. Samalla siunausta voi 
pyytää myös ihmisille, joita siellä 
käy, Ojalehto muistuttaa.

– Kodeissa syödään usein yh‑
dessä vieraiden kanssa ja siksi 
on luontevaa siunata paikka, jo‑
hon kutsutaan ihmisiä aterialle. 
Kodin siunaaminen on tavallis‑
ten ihmisten arjen juhla. Ei tar‑
vitse odottaa häitä tai hautajai‑
sia voidakseen juhlia.

Satu laPiNlamPi

Osalle vieraista kodin siunaaminen on entuudestaan tuttu tilaisuus etenkin kasteen yhteydestä. Silloin se on vain osa kastetoimitusta ja koti siunataan esirukouksen yhteydessä.

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i
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Gröndahlin perhejuhlaan on kutsuttu äidin ja pojan yhteisiä ystäväperheitä. Kutsussa 
jokaista vierasta oli pyydetty tuomaan mukanaan kukka. Kukat on koottu maljakkoon 
alttarina toimivalle pöydälle. 

– Yhteiseen kimppuun on tuotu kukkia, joiden välityksellä te kaikki osallistutte jo 
Ninan ja Aleksin kodin siunaamiseen, pappi aloittaa kodin siunaamisen.

– Olen niin onnellinen siitä, että olen löytänyt meidän näköisen kodin ja asiat ovat järjestyneet näin hyvin. Halusin järjestää 
juhlat rakkaimmille ihmisille ja halusin, että kotikin siunataan samalla. On hyvä pysähtyä ja juhlistaa välillä, miettiä asioita, jotka 
ovat oikeasti tärkeitä, kertoo Nina Gröndahl.

Olohuoneen toisella pöydällä on kulhollinen monenvärisiä lasikiviä ja paperilappu. 
Paperiin on kirjoitettu millaisen rukouksen kukin kivi sisältää. Toimituksen loppupuolella 
pappi käy poimimassa kiven käteensä ja vie sen lautaselle. Sen jälkeen hän kehottaa 
muita tekemään samoin: poimimaan kiven tai vaikka useamman sen mukaan, millaisen 
rukouksen haluaa Ninalle ja Aleksille välittää.  Kivet jäävät muistoksi perheeseen. 

Tanja Sankala (oikealla) tutkii kiviä yhdessä tyttärensä Linnean kanssa. Linnea tekee 
valintansa huolella. Hän lukee kuhunkin kiveen liittyvän tekstin ennen kuin ottaa 
oikean kiven. 

– Halusin valita Ninalle ja Aleksille parasta, hän perustelee kiven huolellista 
valitsemista.

– En ole ennen ollut kodin siunaamisessa, mutta tämä on mukavaa. Saa syödä karkkia, 
sipsejä ja keksejä. Rukouskivet jäävät mieleen, samoin Laulu oravasta, joka laulettiin. Ei 
kai kodin siunaamista olisi niin tarvinnut olla, mutta ihan hyvä kuitenkin että se oli, kertoo 
Aleksi Karvosenoja.

Alttaritauluna toimii Aleksi Karvosenojan piirtämä kuva syksyn lehdistä. Alttarimaisuutta ja syksyistä tunnelmaa lisää lehden 
muotoinen kynttilä. Alttarilla on maljakon ja kynttilän lisäksi tyhjä valkoinen lautanen.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Viittomakielinen messu pe 
9.10. klo 12 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Urpo Luok-
kala, kanttorina Taina Vouti-
lainen. 
Messu su 11.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Yrjö Vil-
hunen, avustaa Tiina Kinnu-
nen. Kanttori Henna-Mari Si-
vula ja urkuri Maija Tynkky-
nen. Tuiran kamarikuoro. Ra-
diointi radio Dei. www.vir-
tuaalikirkko.fi. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalos-
sa, tuomiorovasti Matti Pik-
karainen kertoo matkastaan 
Etelä-Tansaniaan ja siellä teh-
tävästä lähetystyöstä.
Messu su 11.10. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Juha Sarkkinen ja kant-
tori Maija Tynkkynen.
Sanajumalanpalvelus Mes-
su su 11.10. klo 17 Heinäto-
rin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila ja Sa-
muel Korhonen. 
 
Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 8.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
tavat Kimmo Kieksi ja Mik-
ko Salmi, kanttorina Juha So-
ranta. Höyhtyän suuralueen 
yhteistapahtuma.
Messu su 11.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Martti 
Pennanen, saarna Juha Män-
tymaa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Ekumeeninen lähetyspy-
hä. Kirkkokahvit. 

Juhlamessu su 11.10. klo 
12 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Elina Hyvönen, saar-
naa Leena Tuomola, avusta-
vat Jonna Kalliokoski ja Kai-
sa Jaakkola, kanttorina Taina 
Voutilainen, Tahkokankaan 
orkesteri. Kirkkokahvit. Juh-
la Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa. Kehitysvammais-
työn teologin viran 30-vuo-
tisjuhlamessu. Huom, klo 10 
messua ei ole.
Messu su 11.10. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
saarnaa Leena Lehmuspuu, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Sari Wallin. Eku-
meeninen lähetyspyhä. Kirk-
kokahvit.
Messu su 11.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, saar-
naa Elvi Lounela ja Veikko 
Suorsa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Ekumeeninen lähetyspy-
hä. Kirkkokahvit. 
Messu su 11.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, saarnaa Vilho Vai-
nionpää ja Irmeli Aho-Still, 
kanttorina Riitta Piippo. Eku-
meeninen lähetyspyhä. Kirk-
kokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.10. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 15.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 11.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, saarna Keijo 
Vikman, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit. Lähe-
tyspyhä.

Messu su 11.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro. Kirk-
kokahvit. Lähetyspyhä.
Messu su 11.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, keskustelusaar-
na Kirsti Fiskaali, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuiran Kir-
kon Naiskuoro. Kirkkokahvit. 
Lähetyspyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
11.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, keskustelusaarna 
Kaija Lahtinen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. Lähetys-
pyhä. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 11.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 14.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 14.10. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Ekumeenisen lähetyspy-
hän messu su 11.10. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Mervi Viuhko, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus pappi-
lassa.
Messu su 11.10. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.

Gospelmessu su 11.10. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
saarna Keijo Vikman. Musiik-
ki Esa Rättyä ja bändi. Kirk-
kokahvit. 

YlIkIIMInkI
Ekumeenisen lähetyspy-
hän messu su 11.10. klo 10 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, saar-
naa Ulla Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko. Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus seurakun-
tatalossa.

Hailuoto
Messu su 11.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 11.10. klo 10 seu-
rakuntakeskuksessa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na hiippakunnan lähetyssih-
teeri Matti Laurila, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro. 
Kirkkokahvit, Matti Laurila 
kertoo Nepalin vammaisten 
parissa tehtävästä työstä. Ne-
palilainen lounas klo 13 seu-
rakuntakeskuksen monitoi-
misalissa lähetystyön hyväksi.
Perhejumalanpalvelus su 
11.10. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Juhani Pitkälä, kanttori-
na Hannu Niemelä, Martin-
niemen perhekerholaiset lau-
lavat. Kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 11.10. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Pekka Re-

humäki, avustaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Emilia Soran-
ta. Mukana Kempeleen kirk-
kokuoro ja varhaisnuorten 
kuoro. Valtakunnallinen ra-
diojumalanpalvelus, suora lä-
hetys Radio Yle 1:llä.

Kiiminki
Messu su 11.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist,  
saarnaa Mika Pouke, avustaa 
Aulikki Rinta-Säntti, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo. Isos-
ten lauluryhmä. Valtakunnal-
linen lähetyspyhä ja isoskou-
lutuksen aloitusviikonloppu.
Messu su 11.10. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, saar-
naa Mika Pouke, avustaa Ar-
ja Rajala, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Kirkkokahvit 
ja lähetystuokio salissa, Isra-
elin lähetti Mika Pouke ker-
too tekemästään työstä. Val-
takunnallinen lähetyspyhä.

Liminka
Messu su 11.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, saar-
naa nuorisotyönohjaaja Aki 
Mäki-Leppilampi, joka on per-
heineen ollut Suomen Lähe-
tysseuran lähettinä Tansanias-
sa, kanttorina Mika Kotkaran-
ta, lähetysväki avustaa. Val-
takunnallinen lähetyspyhä. 
Oman seurakunnan lähetys-
työn esittelyä. Kirkkokahvit.

Lumijoki
kiviaitajumalanpalvelus 
su 11.10. klo 12 hautausmaal-
la. Toimittaa Markku Tölli ja 
saarnaa lääninrovasti Ilkka 
Tornberg, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen juhla-
ateria seurakuntatalossa.

Muhos
Messu su 11.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa seurakunnan 
entinen Etiopian lähetti, kap-
palainen Hannu Huttunen, 
kanttorina Ossi Kajava. Elä-
keliiton lauluryhmä, johta-
jana Eila Oksa. Valtakunnal-
linen lähetystyöntekijöiden 
saarnasunnuntai, ekumeeni-
nen lähetyspyhä Ruokailu ja 
juhla seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 11.10. klo 10 kirkos-
sa. Lähettien saarnasunnun-
tai. Toimittaa Vesa Äärelä, 
saarna Väinö Simojoki, kant-
torina Tuomo Kangas. Seura-
kuntatalolla kirkkokahvit ja 
lähetysnäyttely Aila ja Väinö 
Simojoen kokoelmista. 

Pudasjärvi
Messu su 11.10. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Jaakko Sääskilahti, Oska-
ri Holmström, avustaa Juha 
Kukkurainen kanttori Kei-
jo Piirainen, Vox Margarita. 
Jaakko Sääskilahden, Mar-
ja-Liisa Kuosan, Miia Tör-
mäsen ja Irene Kortesalmen 
tehtävään siunaaminen.

Siikalatva
kEStIlä
Vanhusten viikon messu su 
11.10. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä.

PIIPPolA
Messu su 11.10. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Unto Määttä. Vanhusten 
kirkkopyhä. 

PulkkIlA
Messu su 11.10. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit sreurakuntatalossa. 
Vanhusten kirkkopyhä. 

PYhäntä
Messu su 11.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Pekka Kyöstilä, avustaa 
Enna Junno. Puuro ja sop-
pa seurakuntatalossa. Kyy-
tiä tarvitsevat ilmoittakaa 
Kari Piiponniemelle 0400 
124 963. Vanhusten kirkko-
pyhä. 

RAntSIlA
Messu su 11.10 klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat seurakuntata-
lossa. Herättäjän kirkkopyhä.
 
Tyrnävä
Messu su 11.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, saarnaa ro-
vasti Airi Huotari, kant-
torina Pentti Korkiakos-
ki. Kirkkokuoro. 70- ja 
75-vuotiaiden yhteinen 
syntymäpäiväjuhla mes-
sun jälkeen Tyrnävän seu-
rakuntatalossa. 

Elsi H
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8.–15.10.2009

Radiohartaus antaa asioille 
mittasuhteet

enot oulussa 

On aamu, kello on 7.50. Ylen Radio 
1:ssä alkaa hartausohjelma, ku‑
ten on alkanut jo 77 vuoden ajan. 

– Aamuhartaus antaa asioil‑
le mittasuhteet, kertoo päivänsä jo vuo‑
sien ajan hartaudella aloittanut uskolli‑
nen kuulija, kollega työyhteisöstä. 

Hänen mukaansa ajatukset pyörivät 
herkästi aamulla itsessä, selviämises‑
sä päivän työtehtävistä ja muista vaa‑
timuksista. Hartaus kääntää tervetul‑
leesti katseen itsestä poispäin. Aamu‑
hartauksissa voi viipyä hetken Jumalan 
sanan äärellä.

Uskollinen aamuhartauksien kuulija 
ei uskalla helposti suositella hartausoh‑
jelmia kenellekään, koska ihmiset koke‑
vat ne niin eri tavoin. 

– Hartaudet vaativat sinnikkyyttä. Jos‑
kus voi mennä monta aamua ennen kuin 
kohdalle osuu itseä puhutteleva hartaus. 
Niinä aamuina ajattelen, että hartauksi‑
en hengellisyys ravitsee varmaan vuoros‑
taan jotakuta toista ja itse kuuntelen sil‑
loin vain virren, kollega puhuu.

Yleisradion hartauksia saattaa 
kuunnella parhaimmillaan kaksisa‑

taatuhatta ihmistä.
Ylen ykkösen radiohartauksissa kuu‑

lee silloin tällöin myös pohjoissuoma‑
laisten puhetta. Tuiran seurakunnan 
kappalaisen Päivi Jussilan seuraava il‑
tahartaus on 15. lokakuuta.

Radiohartaudet ja jumalanpalve‑
lusradioinnit ovat kristillisten kirkko‑
jen ja yhteisöjen sekä Ylen yhteistyötä. 
Niitä on tekemässä yhdeksän yhteisöä 
evankelisluterilaisesta ja ortodoksises‑
ta kirkosta vapaisiin suuntiin ja katoli‑
seen kirkkoon.

rauHaN terveHDyS

Aamuhartaus on maanantaista lauantai-
hin kello 6.15 ja 7.50 Ylen ykkösen taajuu-
della 90,4 Mhz. Iltahartaus on arkisin kel-
lo 18.50, lauantaisin kello 18. 

15.10., 22.10. ja 20.10. Päivi Jussilan ilta-
hartaus. 7.11. Kuusamon adventtikirkon 
pastorin Paavo Hautalan aamuhartaus. 
12.12. Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
metropoliitta Panteleimonin aamuhartaus. 

Hartauksia voi kuunnella myös interne-
tissä osoitteessa www.yleradio1.fi/uskonto.

Hartauselämä
hyvää postia Jobilta – Jo-
bin toivo ke 14.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Jobin kirjan monikerroksi-
suudesta tarkastelussa toi-
von teema. Aiheesta alustaa 
Heikki Kaikkonen. Tilaisuus 
on tarkoitettu diakonian va-
paaehtoisille, mutta kaikki 
muutkin ovat tervetulleita. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään 9.10. p (08) 3161340.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
8.10. ja 15.10. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.
hartaus to 8.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen.
Raamattupiiri to 8.10. ja 
15.10. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
hartaus to 8.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
ompeluseurat to 8.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 10.10. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
11.10. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujana on Hi-
mangan kirkkoherra Jorma 
Puhakka. Hän puhuu aihees-
ta Miksi rakkaus on suurin.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 13.10. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Erkki Piri 
ja Niilo Nissilä.
Päiväseurat ke 14.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 14.10. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo.
hartaus ke 14.10. klo 15, Se-
nioritalo. Ari-Pekka Metso.
keskiviikkoseurat ke 14.10. 
klo 18, Vanha pappila. Pek-
ka Siljander.
hiljaisuuden rukoushetki ke 
14.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Järj. myös Si-
napinsiemen ry, Oulun NNKY.
hartaus to 15.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 8.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 8.10. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Raamattupiiri to 8.10. ja 
15.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 9.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 9.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
herännäisseurat su 11.10. 
klo 15, Kastellin kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
14.10. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
14.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 15.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.
Raamattupiiri to 8.10. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ystä-
vänkammarissa. Lisätietoja 
Pasi Kurikka p. 040 5747 139.
Miestenpiiri ti 13.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka 
alustaa rakkauden kaksois-
käskystä.
Raamattupiiri ti 13.10. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Raamattupiiri to 15.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Arja 
Suomela.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.10. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsitaitaja-virsilaulutilai-
suus to 8.10. ja 15.10. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Lauletaan virsikirjan 
vieraimpia virsiä.
Musiikkihartaus su 11.10. 
klo 16, Oulun tuomiokirk-
ko. Tuomiorovasti Matti Pik-
karainen ja kanttori Henna-
Mari Sivula.
Eläkeläisten konsertti ma 
19.10. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Henna-Mari Sivula 
laulu, Maija Tynkkynen cem-
balo ja urut, Oulunsalo En-
semblen jousitrio. Ohjelmas-
sa mm. Händelin, Haydnin ja 
Mendelssohnin musiikkia.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 12.10. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Virsilaulutuokio ke 14.10. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
kirjavirtaa pappilassa ke 
28.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjat John Boynen Poi-
ka raidallisessa pyjamassa 
ja Marilynne Robinsonin Gi-
lead. 

Tuiran seurakunta
katsele merta, elämän mer-
ta -näyttely 11.10.–15.11. Py-
hän Luukkaan kappeli. Anni 
Lepistön retrospektiivinen 
näyttely. Akvarelleja, runo-
ja ja veistoksia.

Oulujoen seurakunta
onMkY:n mieslaulajien 
konsertti yhdessä Petrus 
Schroderuksen kanssa su 
11.10. klo 16, Oulujoen kirk-
ko. Mieslaulajia johtaa Ahti 
Sepp, urut Maija Tynkkynen. 
Tervehdyssanat Oulujoen tu-
leva kirkkoherra Jouni Riipi-
nen. Liput 15 €.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 12.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 12.10. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Juttutupa ma 12.10. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Aiheet nousevat ryh-
mäläisten tarpeista. Muka-
na diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen. Keskustelupiiri 
kahvikupposen ääressä työ-
ikäisille.
Ystävänkamari ti 13.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 12.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 12.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 12.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapii-
ri to 15.10. klo 12, Reino ja 
Sirkka Petäjäkankaalla, Py-
säkkipolku 12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEhItYSVAMMAISEt
nuortenilta pe 9.10. klo 18–
20, Öbergin talo, Pysäkki. 
kehitysvammaistyön teolo-
gin virka oulussa 30 vuot-
ta -juhlajumalanpalvelus su 
11.10. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus s.18.
Varttuneiden porinapiiri ti 
13.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 13.10. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

kuuloVAMMAISEt
Viittomakielinen ikäihmis-
ten juhla pe 9.10. Messu 
Oulun tuomiokirkossa klo 
12, toimittaa Urpo Luokka-
la, kanttorina Taina Vouti-
lainen. Klo 14 ohjelmallinen 
juhla keskustan seurakunta-
talossa.

näköVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
8.10. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
14.10. klo 13–14.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kirk-
komuusikko Taina Voutilai-
nen laulattaa. Opas vastas-
sa parkkipaikalla.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 9.10. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryh-
mä ma 12.10. klo 14.30–16, 
Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma-ke ja pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja sekä 
pajan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 9.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Lähetyssihteeri Minna 
Sorvala kertoo Suomen Lä-
hetysseuran Tasaus-kampan-
jalla toteutettavista hank-
keista Kolumbiassa.
Miniseurat ma 12.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Vieraana Keijo Vikman 
Kansanlähetyksestä.
lähetysteologinen luen-
tosarja ti 13.10. klo 18, Ou-
lun Diakin auditorio. Sisa-
ria, opettajia vai sielunhoi-
tajia? – naiset lähetystyössä, 
FT Seija Jalagin, kommentti 
Ulla Mäkinen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 8.10. ja 15.10. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 8.10. 
Matti Häkkinen ja 15.10. Jou-
ni Riipinen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
13.10. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista. Vas-
tuuhenkilöinä Elvi ja Jaakko 
Lounela. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 12.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMInkI
lähetysilta to 15.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Lähetysillassa vieraana pas-
tori Timo Juntunen ja lähet-
ti Liisa Kingma.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 11.10. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Pyhäkoulu su 11.10. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho to 8.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 13.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 15.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 11.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 11.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana. 
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Pyhäkoulu su 11.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 11.10. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Perhekerho ma 12.10. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Perhekerho ti 13.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 14.10. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
8.10. ja 15.10. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 8.10. ja 15.10. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu pe 9.10. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Pyhäkoulu la 10.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 11.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. 
Pyhäkoulu su 11.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 11.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 13.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
koskelan perhekerho ke 
14.10. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 14.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
14.10. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
14.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
14.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 11.10. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana lapsille pyhäkoulu. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 14.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 14.10. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

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

Karjasillan seurakunta
helmipäivä ti 13.10. klo 16. 
5.–6.-luokkalaisille tytöil-
le. Kokkaillaan jotain pien-
tä syötävää, tehdään muis-
to itselle ja hiljennytään hel-
mien äärelle. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 12.10. Han-
nalle p. 040 5747 147 tai Kat-
jalle p. 040 831 5932.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas, nuorten yö-
kahvila pe 9.10. klo 19–23, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
nuortenilta ti 13.10. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
8.10. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla imp-
ro-tekniikoihin, hullutellaan 
ja valmistellaan Majakkaa 
Oulugospeliin. 
tuiran seurakunnan isos-
koulutusleiri II 9.–11.10.  Ro-
kuan leirikeskus. Leiri on 
isoskoulutettavalle ilmai-
nen. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaajat Merja Oksman p. 
040 5245 944 ja Anna-Leena 
Ylänne p. 040 5747 068 sekä 
pastorit Helena Paalanne p. 
050 4334 097 ja Nanna He-
laakoski p. 050 5750 826. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 9.10. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Ylä-asteikäisille nuorille tar-
koitettu perjantai-illan viet-
topaikka. Kahvila on päih-
teetön ja siellä on tarjolla 
jotain pientä naposteltavaa.
tuiran seurakunnan 3. isos-
koulutus ke 14.10. klo 17–
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena on 30.9. tai 
14.10. Kuka olet Jumala? Voit 
valita kerroista sinulle pa-
remmin sopivan. 
nuortenilta ke 14.10. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Nuoret aikuiset 
takkailta ti 13.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 14.10. klo 18, 
Vanha pappila. Yhteyshen-
kilö pastori Juha Sarkkinen, 
p. 050 564 9070.

oPISkElIJAJäRJEStöt
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 9.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Petri Harju, Ihmeiden aika.
oPkon opiskelijailta la 
10.10. klo 19, Öbergin talo. 
Maria Jeesuksen äiti, Hanna 
Penttinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 12.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 14.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
körttiopiskelijoiden seurat 

to 15.10. klo 19. Anna-Lee-
na Peltoniemellä osoittees-
sa Torikatu 57 A 2.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 12.10. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Senioripäivässä on mah-
dollisuus diakonissan vas-
taanotolla verenpaineen-
mittaukseen sekä ruokai-
luun klo 12. Ruoan hinta on 
4 €. Päivä jatkuu Hopealan-
ka-kerholla.
hopealankakerho ma 12.10. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
Seurakuntakerho ma 12.10. 
klo 13, Sara Wacklin -koti. 
Sara Wacklinin hengellinen 
keskustelukerho.
tarinatupa ke 14.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 15.10. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kerhovierailu toimin-
ta- ja keskustelukerhossa 
Heinätorin seurakuntatalol-
la. Aiheena terveys. Vieraili-
ja sydänpiiriltä. Kuljetus pik-
kubussilla.
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 15.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 
12.10. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. Elä-
keläisten kohtaamispaik-
ka seurakunnassa. Keskus-
tellaan, lauletaan, juodaan 
kahvit. Kerhon alussa har-
taus.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 22.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lupiiri kokoontuu Tuiran kir-
kolla 22.10. ja 19.11. klo 13.30 
sekä Pyhän Tuomaan kirkolla 
29.10. ja 26.11. klo 13. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Porinapiiri ma 12.10. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 
12.10. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 12.10. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.10. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-

tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 14, Metolan Hovi. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 12.10. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
laulukerho to 15.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Lauletaan yhdessä, opetel-
laan myös uusia lauluja ja vir-
siä, kuunnellaan musiikkia. 
Monipuolista lauluun liitty-
vää toimintaa. Voi myös tul-
la kuuntelemaan.

Leirit ja retket
Veteraanien leiri 29.10.–
1.11. Rokuan leirikeskus. Lei-
rimaksu 64 €, sis. edestakai-
sen matkan, täysihoidon ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun  seurakuntien jäsenille. 
Ilm. viimeistään 14.10. p. 08 
3161 340. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Leiristä 
vastaavat veteraaneista Mir-
ja ja Jaakko Granlund ja Esko 
Laukkanen, seurakunnasta 
kappalainen Jyrki Vaaramo 
ja diakonissa Asta Leinonen.

Karjasillan seurakunta
Perheretki napapiirille ja 
Santapark-luolastoon la 
21.11. klo 8.30–20. Retki on 
tarkoitettu lapsiperheille ja 
yli 10-v. lapsille ilman van-
hempia. Lähtö klo 8.30 Kar-
jasillan kirkolta ja klo 8.40 
linja-autoaseman tilausajo-
laiturilta. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin ja 
keskiviikkoisin  klo 9, Intiön 
hautausmaan kasvihuoneen 
kellari. Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho 
ti 13.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 13.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
14.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
höyhtyän suuralueen yh-
teistapahtuma to 8.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. Kut-
sun Karjasillan kirkolle viime 
vuodan aikana Karjasillan ja 
Höyhtyän alueelle muutta-
neet ihmiset ja rotat. Illan 
ohjelma: Klo 18 puolen tun-
nin messu kirkkosalissa. Lap-
sille Kirkonrotan kiertoajelu. 
Klo 18.30 virsikaraokea ja il-
tapalaa seurakuntasalissa. 
Taitaa olla myös muutama 
puhe. Lapsille on tietenkin 
ongintaa ja muuta tekemis-
tä. Niin, ja aikuisille bingo. 
Terveisin Höyhtyän suuralu-
een virallinen kirkonrotta. 
naisten ilta to 8.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Myyjäiset la 10.10. klo 11–13, 
Myllyojan seurakuntata-

Raamatun ja lähetyksen iltapäivä 
Sunnuntaisin klo 16–18 Hintan seurakuntatalolla 
Samaan aikaan järjestetään lapsille pyhäkoulu. 

Jumala on…
Rakkaus ja totuus 11.10. Gospelmessu, saarna Keijo 
Vikman, Ilkka Mäkinen, Esa Rättyä & houseband

Suuri, mutta inhimillinen 18.10. Martti Arkkila

Salattu ja ilmoitettu 25.10. Tapio Pokka & Aitan perhe

Yksi ja kolmiyhteinen 1.11. Iltamessu, saarna Pekka 
Huhtinen, Ilkka Mäkinen & Sanna Leppäniemi

kiivas ja anteeksiantava 8.11. Pasi Kurikka & Taina 
Taskila

Elämä, mutta myös kamala 15.11. Liisa Kingma

Alku ja loppu 22.11. Hannu Uusmies & Nokelaisen 
perhe

kuningas ja palvelija 29.11. Iltamessu,  
saarna Pentti Kortesluoma, Ilkka Mäkinen

Järjestäjinä myös Kansanlähetys, Kylväjä ja SLEY.

Parin vuoden tauon jälkeen Virtaa välillämme 
‑parisuhdekurssille pääsee taas Oulun seurakun‑
nissakin. Parisuhteiden kiemuroihin keskitytään 
sunnuntaisin 18.10.–15.11. kello 16–19 vanhassa 
pappilassa.

Nuorille aikuisille suunnatulla kurssilla käsi‑
tellään parisuhteen tunnekuohuja, rakkautta, ris‑
tiriitojen ratkaisua, intohimoa ja seksuaalisuutta 
sekä sitä kaikkein arkisinta eli arkirakkautta. Vii‑
destä tapaamisesta koostuva kurssi on tarkoitettu 
avioliitossa, avoliitossa sekä parisuhteessa elävil‑
le pariskunnille.

Virtaa välillämme -toiminta alkoi vuonna 2004 
seurakuntien valtakunnallisena projektina. Sen 
lähtökohtana on tarjota 18–39-vuotiaille mahdol-
lisuus kehittää parisuhdettaan. Kurssien tehtävänä 
ei ole jakaa hengellisiä näkemyksiä vaan tarkoitus 
on antaa pareille käytännönläheisiä välineitä pa-
risuhteen hoitoon. Oulussa kursseille päästiin en-
simmäisen kerran vuonna 2007. Viime syksynä 
Kaakkurissa järjestettiin Virtaa välillämme -juh-
la, jossa käsiteltiin parisuhteessa elämistä myös 
musiikin keinoin.

 
rauHaN terveHDyS

Ilmoittautumiset viimeistään ti 13.10. Heikki Kaik-
koselle p. 040 502 5010 tai sähköpostilla heikki.kaik-
konen@evl.fi. 

Syyssunnuntait tuovat 
virtaa parisuhteeseen
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lo. Lihakeittoruokala ja voh-
velikahvila. Alkuhartaus klo 
11, Antti Leskelä. Myytävänä 
lihakeittoa, leivonnaisia, kä-
sitöitä ja arpoja. Kävijoiden 
kesken arvotaaan 50 euron 
lahjakortti. Tuotto Oulujoen 
seurakunnan diakonia- ja lä-
hetystyön sekä nuorten Mis-
sioklubin hyväksi.
Sanan ja rukouksen ilta ma 
12.10. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Lauluryhmä, rukous-
palvelua, mukana pastori 
Mikko Salmi, Martti Väyry-
nen ja Juha Tervaskanto, to-
distuksia.
Miesten saunailta ke 14.10. 
klo 16–18, Öbergin talo, 
Öbergin talo. 
Miesten piiri ke 14.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aikuisrippikoulu ti 20.10.–to 
12.11, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
tämän runon tahtoisin 
kuulla – runoilta toiveru-
noista su 1.11. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Mikä runo on kos-
kettanut sinua eniten? Kerro 
se viimeistään 12.10. juha.va-
hakangas@evl.fi tai kirjeessä 
Nokelantie 39, 90150 OULU, 
kuoreen merkintä ”Tämän 
tahtoisin kuulla”.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 8.10. ja 15.10. klo 
13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Are you a parent stay-
ing at home looking after 
children? Welcome to join us 
for refreshments, children’s 
activities and a chance for 
parents to get together on 
Thursdays from 1 pm to 2.30 
pm at Pyhän Luukkaan kap-
peli, Yliopistokatu 7, Linnan-
maa. There is no enrollment 
of fee. More info: Anu Mar-
den 044-3161 718.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 11.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Vanhustyön 
pastori Markku 

Palosaari
päivystää

Vanhustyön pastorin 
Markku Palosaaren 
päivystysaika on 
perjantaisin klo 9–12, 
p. 044 316 1420. 

Palosaaren kanssa voi 
sopia kotikäynnistä, 
jos vanhus kaipaa kes-
kustelua, rukousta, 
ehtoollista.

Vanhustenviikon juhla
perjantaina 9.10. klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

L I N JA- AU TO K U L J E T U K S E T

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtö-
paikalla klo 14.30. 

Auto 1, TUIRA
Klo 12.00 Toivoniemen pysäkki – 12.05 Tuiran kirkko 
– Valtatie – 12.10 Mäntykoti – 12.15 Tuiran palvelutalo 
– 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.
 
Auto 2, HERUKKA 
Klo 11.30 Raitotie, Teron pysäkki – 11.40 Pateniemen 
kirkko – 11.50 Palokan palvelukeskus – 12.00 Rajakylän 
seurakuntakoti – 12.10 Koskelan seurakuntatalon py‑
säkki Koskelantiellä – 12.15 Koskelan palvelutalo – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.
 
Auto 3, ALPPILA 
Klo 11.50 Merikoskenkatu – 11.55 Välivainio, K‑Super‑
marketin piha – 12.00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Is‑
kon pysäkki – 12.10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä 
– Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Auto 4, SANGINSUU 
Klo 11.15 Sanginsuun seurakuntakoti – 11.25 Lapinkan‑
gas, vanha Arina – Laukan silta – 11.40 Viskaalinmäki 
– Hangaskangas – Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä 
– Pikkaralan vanhaa tietä – 11.55 Madekoski th. – Kai‑
nuuntie – Oulunsuuntie – Erkkolansilta – Sangintie – 
12.15 palv. koti Metsolan Hovi, Mäkituvantie 1, pihalta 
– Hintantie – Hoikantie – 12.20 Hoikantien palvelutalo 
– Hoikantie – 12.35 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, 
Saalastinsali.

Auto 5, HÖNTTÄMÄKI 
Klo 11.10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11.40 
Timosenkoti – 11.50 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – 
Kaartintie – Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Park‑
kisenkankaantie, 11.55 Huonesuon kaupan pysäkiltä 
– Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie – Haapaleh‑
dontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 12.05 
Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12.10 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 
1, Saalastinsali.

Auto 6, MAIKKULA 
Klo 11.45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 
12.00 Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12.08 
Ratakatu, las pysäkki – Lintulammentie – 12.10 Caritas‑
kodin pysäkki – 12.15 Mäntylä, Snellmannintien pääte‑
pysäkki – 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu,
Saalastinsali.

Auto 7, KAUKOVAINIO 
Klo 11.45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11.50 
Karjasillan kirkko – Joutsentie – 12.00 Kairoskoti, Var‑
pushaukantie 7 – 12.10 Kaukovainion seurakuntakoti – 
12.20 Caritas‑koti – 12.35 Linnanmaa, Pentti Kaiteran 
katu 1, Saalastinsali.

Auto 8, KESKUSTA 
Klo 11.45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuri‑
ojantie – Palokankaantie – Limingantie – Puistokatu 
– Torikatu – 12.05 Keskustan palvelukeskus, Nummi‑
kadun kohdalla Torikadulla – Torikatu – Saaristonkatu 
– 12.15 Caritas‑kodin pysäkki, Lintulammentie – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Auto 9, HEINÄPÄÄ 
Klo 11.45 Ortodoksikirkon pysäkki, Torikatu – Tarkka‑
ampujankatu – 11.50 Aurinkokoti / Vesperkoti, Isokatu 
– Uusikatu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – 12.00 Sara 
Wacklin ‑koti, Heikinkatu (Heikinkadun ja Koulukadun 
kulmasta) – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttä‑
tie – 12.10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12.15 
Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12.30 Linnanmaa, 
Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Jäikö ripari nuorena käymättä, kolkuttaako kesähäät tai 
kummius? Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
ti 20.10. klo 17–19 startti Pyhän Andreaan kirkossa
su 25.10. klo 10 messu Karjasillan kirkossa
la 31.10. – su 1.11. leirijakso Pyhän Andreaan kirkolla 
(yövytään kotona, seurakunta tarjoaa ruoat, tarkempi 
aikataulu jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla)
to 12.11. klo 18 konfirmaatio ja mahdollinen kaste 
Karjasillan kirkossa.

Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautumiset Mikko Salmelle 
20.10. mennessä: mikko.salmi@evl.fi, 044 316 1580. 

Myyjäiset 

Lauantaina 10.10. klo 11–13 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Lihakeittoruokala ja vohvelikahvila 
Alkuhartaus klo 11 Antti Leskelä 

Myytävänä lihakeittoa, leivonnaisia, käsitöitä ja arpo-
ja. Kävijöiden kesken arvotaan 50 euron lahjakortti. 

Tuotto Oulujoen seurakunnan diakonia- ja lähetystyön 
sekä nuorten Missioklubin hyväksi.

 

 

MUHOKSEN KIRKOSSA klo 10.00 

Saarna: Muhoksen srk:n entinen Etiopian lähetti 

kappalainen Hannu Huttunen 

 

Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa 

 

TERVETULOA! 

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta 

oulun seurakunnissa saarnaavat 

Oulun tuomiokirkossa klo 10 Yrjö Vilhunen 
Tuiran kirkossa klo 10 Keijo Vikman
Oulujoen kirkossa klo 10 Mervi Viuhko
Kastellin kirkossa klo 10 Juha Mäntymaa
Ylikiimingin kirkossa klo 10 Ulla Mäkinen
Pyhä Luukkaan kappelissa klo 10 Ilkka Mäkinen
Pyhä Tuomaan kirkossa klo 12 Kirsti Fiskaali
Pateniemen kirkossa klo 12 Kaija Lahtinen
Pyhän Andreaan kirkossa klo 12 Leena Lehmuspuu
Maikkulan kappelissa klo 12 Irmeli Aho-Still ja Vil-
ho Vainionpää
Kaukovainion kappelissa klo 12 Elvi Lounela ja Veik-
ko Suorsa

Ylikiimingin 
toimiston 

aukioloaika 
muuttuu

Toimisto on avoinna 
jatkossa arkisin keski-
viikkoa lukuunotta-
matta klo 10–13.

Muina aikoina palve-
lee Oulujoen kirkoher-
ranvirasto.

Kastellin kirkossa kuullaan 1. marraskuuta toiveru‑
noja. Yksi runo on jo luvattu lausua. Se on Aleksis 
Kiven Laulu oravasta, jonka  ensimmäinen säkeis‑
tö kuuluu näin:

Makeasti oravainen
makaa sammalhuoneessansa;
sinnepä ei Hallin hammas 
eikä metsämiehen ansa 
ehtineet milloinkaan

Fantastinen säe!
Kivi on suuri. Hän on suomalaisen proosan suu‑

rin mestari, joka sivutöikseen on mestari myös ru‑
noudessa. Vai mitä sanotte siitä, että yllä siteerattu 
säe Oravan laulusta löytyy Seitsemästä veljeksestä?

Samasta opuksesta löytyy Sydämeni laulu, joka 
märisyttää jopa aikuisia miehiä, saati sitten toimittajia.

Minua itkettää pieni orava, joka torkkuu akkunalla 
pienoisella ja pääsee iltasella unien Kultalaan. 

Jatketaanpa Oravan laululla, sen toiseksi vii‑
meisellä säkeistöllä.

Mikä elo onnellinen
keinuvassa kehtolinnas
Siellä kiikkuu oravainen
armaan kuusen äitinrinnas:
Metsolan kantele soi

Silkkaa neroutta!
Neroutta ei ymmärretty vaan Kivi teilattiin. 

Teilaaja, runoilijanpuolikas August Ahlqvist keh‑
tasi pilkata Kiveä vuosia tämän kuoleman jälkeen.

Mutta loppupeleissä Kivi upotti Ahlqvistin kir‑
jallisuuden sameimpaan jorpakkoon. Kivi on Kivi ja 
Ahlqvist surkimus.

Laulu oravasta sopii  erinomaisesti ison miehen 
lausuttavaksi, sillä iso mies oli Kivikin. Korstous 
suorastaan paistaa hänen tekstistään. Sen vaistoaa. 

PeKKa HeliN

Kastellin kirkossa lausutaan toiverunoja marraskuun 
1. päivänä kello 18:sta alkaen. Mikä runo on mieliru-
nosi? Kerro se 12. lokakuuta mennessä  juha.vahakan-
gas@evl.fi tai kirjeessä Nokelantie 39, 90150 Oulu, kuo-
reen merkintä ”Tämän runon tahtoisin kuulla.”

Kastellin runoillassa 
kuullaan toiverunoja
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8.–15.10.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
‑ Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
‑ Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
‑ Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
‑ Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
tuomiokirkko:  Eevi Beata 
Katariina Jokelainen, Eeli Ila-
ri Jussinniemi, Lilian Aili Inari 
Lehtola, Eemil Kristian Mäki-
Leppilampi.
karjasilta: Kiira Elisabet 
Heikkinen, Nita Elena Hut-
tunen, Joosua Aleksanteri 
Jaakkola, Jade Juulia Kaar-
tinen, Noel Jeremia Kan-
gas, Alisa Anna Orvokki Ket-
tunen, Kaius Aake Aaprami 
Kivioja, Jedi Jaspar Kuoksa, 
Aapo Elias Oikarinen, Bea-
ta Linnea Partanen, Tiia So-
fia Alexandra Piekkola, Veea 
Lahja Linnea Tapanila, Roosa 
Emilia Vilppola.
tuira: Miika Erik Ilmari 
Brockman, Sofia Pirita Huo-
vinen, Jami Juhani Lasanen, 
Albert Joonatan Lohi, Mio 
Väinö Matias Miettunen, Eli-
as Onni Erkki Mikkola, Sii-
ri Emilia Ontero, Ilmari Onni 
Hermanni Pietarinen, Greeta 

Elisabeth Sivula, Riina Alek-
sandra Sivula.
oulujoki: Oskari Jaakko 
Verneri Tallgren, Vilja Joan-
na Karhumaa, Verneri Elias 
Kokkoniemi, Arttu Onni Ku-
jala, Roope Mikael Kuusira-
ti, Juho Johannes Lesonen, 
Tilda Josefiina Oinas-Panu-
ma, Samu Antti Juhani Tei-
vainen.

Vihityt
tuomiokirkko: Tuomo Aa-
ron Seppänen ja Suvi Tanja 
Maarit Seppänen.
karjasilta: Samuli Henrik-
ki Viitala ja Hjördis Johanna 
Töyrä, Jouni Antti Pietari Ke-
ränen ja Matleena Jaakko-
la, Jukka Tapani Piekkola ja 
Anu Sarita Keinänen, Timo 
Johannes Lukinmaa ja Mar-
jo Riitta Väärä, Hannu Pent-
ti Määttä ja Jonna Laura Kris-
tiina Kauppila, Tuomas Tapa-
ni Salonen ja Maarit Hilja Eve-
liina Moilanen, Harri Antero 

Elämän polku
Häll ja Milja Susanna Verro-
nen, Kari Olavi Pikkarainen ja 
Raija Sinikka Mäkelä.
tuira: Mikko Johannes Hau-
los ja Sini Marika Piippo, 
Henri Juhana Mätäsaho ja 
Tanja Terhi Marjaana San-
kalahti, Aki Johannes Sara-
järvi ja Jelena Mariia Snell-
man, Mikko Johannes Pieto-
la ja Sanna Marika Pokka, To-
ni Kari Miikael Kehusmaa ja 
Minna Kristiina Perälä, Mika 
Ari Aleksi Honkonen ja Kris-
ta Maria Liisa Repola, Mar-
ko Juhani Heikkinen ja Han-
na Maria Kotovaara, Antti 
Ensio Itkonen ja Mari Piia Jo-
hanna Pitkänen, Jarmo An-
tero Holappa ja Sari Anne-
li Halonen, Kimmo Aukusti 
Jyrinki ja Tanja Maria Kallio-
järvi, Antti Juuso Ansamaa ja 
Jaana Marika Kylli.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Alpo Niilo 
Johannes Hiltunen 76, Leevi 
Antero Konola 83.
karjasilta: Veikko Henrik 
Heiskanen 89, Lilja Maria 
Koivisto s. Huuhtanen 89, 
Sakari Rafael Mäntymaa 79, 
Antti Aukusti Nissilä 75.
tuira: Lyyli Maria Aarnioleh-
to s. Nikki 98, Tuula Helena 
Hietala s. Sauvola 45, Väinö 
Johannes Solaranta 83.
oulujoki: Eeva Esteri Huovi-
nen 85, Hilma Annikki Ollila 
s. Hyvölä 84.

kehitysvammaistyön teologin virka 30 vuotta oulussa

Juhlamessu
Sunnuntaina 11.10. klo 12 Karjasillan kirkossa 

Toimittaa rovasti Elina Hyvönen, saarnaa rovasti Leena Tuomola, avustavat pasto-
ri Jonna Kalliokoski ja diakoni Kaisa Jaakkola. Kanttorina Taina Voutilainen. Muka-
na Tahkokankaan orkesteri. 

Messun jälkeen juhla Tahkokankaan palvelukeskuksessa. 
Juhlamessusta johtuen klo 10 messua ei ole Karjasillan kirkossa.

Perheretki napapiirille 
ja Santapark-luolastoon 

Lauantaina 21.11.

Retki on tarkoitettu lapsiperheille ja yli 10-v lapsille il-
man vanhempia. 

Lähtö klo 8.30 Karjasillan kirkolta ja klo 8.40 linja-au-
toaseman tilausajolaiturilta. Paluu Ouluun noin klo 20. 

Ruokailu ravintola Joulutalossa Napapiirillä. 
Käynti joulupukin kammarissa ja muissa napapiirin alu-
eella olevissa kohteissa sekä Santaparkissa. 

Hinta aikuisilta 28,50 €,  4–12-vuotiailta lapsilta  25,50 
€ ja alle 4-vuotiailta 17 €. Etusijalla ovat Karjasillan seu-
rakuntalaiset. Retkelle mahtuu 60 henkilöä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset viimeistään 30.10. p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat/ilmo, samalla ilmoitus mah-
dollisista ruoka-aineallergioista ja lähtöpaikasta. Tie-
dustelut Esa Harjulta p. 040 5752 713 tai Anna-Leena 
Häkkiseltä p. 050 4620 759.

Seniorien 
laulupiiri 

Torstaisin 
22.10. ja 19.11. klo 13.30 
Tuiran kirkossa 
29.10. ja 26.11. klo 13 
Pyhän Tuomaan kir-
kossa 

Lauletaan virsiä, hen-
gellisiä lauluja, vanho-
ja koululauluja ja toive-
lauluja. 

Laulupiiri alkaa yhtei-
sellä kahvihetkellä ja 
päättyy hartauteen. 

Piiri osallistuu messui-
hin ja järjestää retken 
joulukonserttiin. 

Mukana Ulla Metsän-
heimo, Paula Kyllönen 
ja Päivi Moilanen.
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kIRkkohERRAnVIRASto
Luovontie 52

Virastopäivystys maa-
nantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.10.2009

lapsikuoro ala-astei-
käisille maanantaisin klo 
13.15–14 srk-talolla. Uusi 
toimintamuoto. Tervetuloa 
mukaan.
Raamattuopetus ti 13.10. 
klo 18.30 srk-talolla. Sanoma 
Jeesuksesta menee eteen-
päin, Liisa ja Ben Kingma. 
Kutsumme mukaan myös li-
minkalaisia.
hartaus ke 14.10. klo 14.30  
Lumilyhdyssä. Huom. uu-
si aika.
kirkkokuoro ke 14.10. klo 
18.30.
kerhotoiminta: Päiväker-
ho 5-v. pe klo 10 ja kokkiker-
ho B-ryhmä klo 12.30. Päivä-
kerho 3-v. ma klo 10 ja kok-
kikerho A-ryhmä klo 12.30. 
Päiväkerho 4-v. A-ryhmä ti 
klo 10 ja sisaruskerho A-ryh-
mä klo 13. Päiväkerho 4-v. 
B-ryhmä ke klo 12.30. Sisa-
ruskerho B-ryhmä to klo 10. 
Perhekerho to 1.10. ja 8.10. 
klo 10 srk-talolla. Viikolla 43 
kerhot ovat syyslomalla.
Rippikoulun aloitus to 
15.10. klo 18 srk-talolla. 
Kaikki v. 2010 rippikoulun 
käyvät mukaan, jaetaan rip-
pikoulukortit.
Partio: Make päivystää pe 
9.10. partiotoimistossa klo 
15–17. Sudenpentuosas-
ton retki la 10.10. Ranuan 
eläinpuistoon, Karhunkaa-
to -09 maastoleikki seikkai-
lijoille ja tarpojille. Heimo-
päällikkötiimi ke 14.10. Ko-
tikololla klo 18–19. Rover 

-09 Pe-su 16.–18.10. Hos-
sassa tarpojille, samoajil-
le ja vaeltajille. Retkikir-
jeet jaossa Kotikololla. Ilm. 
Makelle viim. ti 13.10. Tied. 
markku.korhonen@evl.fi 
tai p. 044 7521 223.
Syysleiri 1.–4.-luokkalai-
sille 10.–11.10. Merijärven 
Pahkasalon kylällä. Alkaa 
la 10.10. klo 11.30 ruokailul-
la, päättyy su 11.10. klo 13 
ruokailuun. Hyvä sisämajoi-
tus. Mukavaa leiriohjelmaa 
ja hyvää ruokaa. Hinta 10 
€. Ilm. Sinikka Härkönen p. 
044 5037 080.
Rauhanyhdistys: Seurat ja 
perheruokailu su 11.10. klo 
12 ry:llä, Kari Hirvasniemi. 
Päiväkerho ti 13.10., to 15.10. 
klo 17.30-19 ja ke 14.10. klo 

17–18.30. Ompeluseurat ke 
14.10. klo 19 ry:llä. 
Diakonia: Operaatio Jou-
lun lapsi -keräys alkakoon. 
Lähetämme tänäkin syksy-
nä joulupaketteja Moldo-
van ja Romanian lapsille. 
Patmoksen lähetyssäätiö 
vie lahjamme perille. Voit 
osallistua esim. keräämällä 
oman lahjapakettisi tai an-
tamalla jotain tarpeellista 
yhteisiin paketteihin. Yksi 
lahja on kenkälaatikon ko-
koinen. Tavaroiden ja vaat-
teiden tulee olla uusia, ei 
käytettyjä. Lisät. Marjo saa 
p. 045 6381 973 tai toimi-
ta virastoon. Palautus loka-
kuun loppuun mennessä. 
kastettu: Minea Eveliina 
Pikkarainen. 

kiviaitajumalanpalvelus ja 
hauta-alueen vihkiminen
Sunnuntaina 11.10. klo 12 hautausmaalla, huom. aika. 
Lääninrovasti Ilkka Tornberg saarnaa ja toimittaa vihkimi-
sen. Jumalanpalveluksen jälkeen juhla-ateria seurakun-
tatalolla. Tervetuloa juhlimaan kiviaitaa ja sen tekijöitä.

Iäkkäiden ulkoilupäivä 
to 8.10. alkaen klo 13 Mar-
tinniemen vanhustentalolla 
sekä Kellonhovissa. 
Vanhustenviikon juhla 
pe 9.10. klo 13 Kellon srk-
kodissa. Monipuolista oh-
jelmaa, yhteislaulua, har-
taus ja kahvitarjoilu. Kir-
konkylän seurakuntakerho 
ei kokoonnu to 8.10., osal-
listutaan vanhustenviikon 
juhlaan pe 9.10. Kellossa.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 12.10. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa.

Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille to 15.10. klo 
18–20 Vakkurilassa. 
Mielenterveyskuntoutu-
jien retki ma 19.10. Run-
telinharjun laavulle. Läh-
tö srk-keskuksen edestä klo 
10 omilla kyydeillä. Omat 
eväät mukaan. Yht.hlö. He-
li Puuperä p. 040 5898 362.
lähetyspiiri tiistaisin klo 
13 lähetystoimiston vieras-
kamarissa.
Rauhanyhdistys: hau-
kipudas: Raamattuluok-
ka pe 9.10. klo 18.30 ry:llä, 

EkuMEEnInEn lähEtYSPYhä 11.10. 
Haukiputaalla vietetään kirkon lähetyspyhää sunnuntaina 11.10. Nepalin merkeis-
sä. Hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila saarnaa kello 10 messussa. Jumalan-
palveluksen jälkeen alkavassa lähetystilaisuudessa Laurila kertoo Nepalin vammais-
työstä sekä työstään ja kokemuksistaan Nepalissa. Lähetystilaisuuden jälkeen voi 
tutustua nepalilaisiin makuihin lähetyslounaalla klo 13 seurakuntakeskuksen mo-
nitoimisalissa. Lähetystyön hyväksi tarjottavalla lounaalla on tarjolla lihatarkkaria, 
tomaattiatsaria ja jälkiruokana maitoteetä. Lounas 8 €. 
 Matti Laurila oli keväällä viisi kuukautta vaimonsa Vuokon kanssa kartoittamas-
sa vammaisten asemaa ja panemassa alulle Nepalin vammaisten koulutuksen tuke-
mista kummitoiminnan avulla Suomen Lähetysseuran kautta. 

toimiva perhe -kurssi 

Syyskaudella päiväryhmänä. Kurssi on tarkoitet-
tu vanhemmille ja kasvattajille, jossa opiskellaan 
perheen ihmissuhdetaitoja ja vuorovaikutusta. 

Tavoitteena on lisätä vanhempien ja lasten hy-
vinvointia sekä saada heidän keskinäiset välinsä 
avoimiksi, luottamuksellisiksi ja lämpimiksi. Kurs-
sin aikana opiskellaan selkeää viestintää, haetaan 
rakentavia tapoja ratkaista ristiriitoja, pohditaan 
kasvatukseen liittyviä arvoja sekä opetellaan toi-
mivan keskusteluyhteyden luomista lasten ja van-
hempien välille. 

Kokoontumispäivät ovat torstaina 29.10., 5.11., 
12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. sekä maanantai-
na 14.12. klo 9–12 Wirkkulassa (Kirkkotie 10 D). 
Kokoontumiskerrat päättyvät keittoateriaan. Las-
tenhoito järjestetään tarpeen mukaan. 

Kurssin materiaalimaksu ja ruokailu 30 € ja pa-
riskunnalta 35 €. Ilm. 16.10. mennessä, Tarja Kai-
nulainen p. 040 8245 861, Laila Rantakokko p. 040 
8668 319, etunimi.sukunimi@evl.fi.

 Nepal, yksi maailman taloudellisesti köyhimmistä valtioista, on hyvin riippuvai-
nen ulkomaisesta avusta. Taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus 
maassa on merkittävä, kehityserot maaseudun ja pääkaupunki Katmandun välillä 
ovat suuret. Sota maan hallituksen ja maolaiskapinallisten välillä on syönyt köyhän 
maan voimavaroja, mutta nyt rauhaa pyritään rakentamaan yhdessä. Marraskuus-
sa 2006 konfliktin osapuolet allekirjoittivat rauhansopimuksen, joka päätti kymme-
nen vuotta jatkuneen sodan. Lähetysseura tekee Nepalissa yhteistyötä 12 paikalli-
sen kansalaisjärjestön sekä kansainvälisen Nepalin yhdistynyt lähetysjärjestön (Uni-
ted Mission to Nepal) kanssa.

Lauantaina 10.10. 
tarjotaan srk-salis-
sa rössypottua + 
kahvia ja panna-
ria klo 11–17 väli-
senä aikana 10 eu-
ron hintaan. Tuot-
to diakonia- ja lä-
hetystyölle. 

seurakuntapäivät la 10.10. 
klo 18 ja su 11.10. klo 12 
sekä seurat klo 18 ry:llä. 
kello: Päiväkerho pe 9.10. 
klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, raamattuluokka (isot) 
pe 9.10. klo 17.30 Takku-
lalla, Alamäki 4, pyhäkou-
lu su 11.10. klo 12 Pohjo-
lalla, Takkurannantie 52 
ja Huhtalalla, Myllylän-
tie 46, aviopuolisoilta su 
11.10. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa. Jokikylä: Raamattu-
luokka pienet pe 9.10. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat 
pe 9.10. klo 18.30 Päivi ja 
Sami Littowilla sekä Sirk-
ka ja Vesa Jokitalolla, raa-
mattuluokka isot la 10.10. 
klo 18.30 Jarno Vänttilällä, 
nuorten ilta la 10.10. klo 18 
ry:llä, pyhäkoulut su 11.10. 
klo 12 Asema e. Erkki-Pek-
ka Rehu, Asema p. Mark-
ku Laukka, Keskikylä Juk-
ka Jokitalo, Vänttilänperä 
Jukka Vänttilä, Taipaleen-
kylä Kari Vengasaho, seu-
rat su 11.10. klo 16, päivä-
kerhot ti 13.10. ja ke 14.10. 
klo 17.30 ry:llä.
kastettu: Arttu Pekka Ju-
hani Saari, Siina Aliina Re-
hu, Olli Valtteri Kauppila, 
Leo Aukusti Kaikkonen, Aa-
tu Matias Baas.
kuolleet: Maria Amalia 
Meriläinen 92, Seppo Ola-
vi Paahtola 68, Pirkko Tuula 
Elina Tervo 68, Toivo Veik-
ko Johannes Tervo 64, Toi-
vo Teemu Tervo 36.

Mir ja  K a r ju la

K i r s t i  K i r j ava in e n

Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskus-
rekisteristä p. 08 3161 300.

työntekijöiden numerot
 Kirkkoherra 040 7430 371
 Kanttori 040 7430 381
 Diakonissa 040 7430 382
 Suntio  040 5858 010

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

Saarenkartanon hartaus 
to 8.10. klo 14.30.
kirkkokuoro to 8.10. klo 
18.30 kirkolla.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 9.10. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.10. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 14.10. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 15.10. lii-
kuntasalilla.
kirkkokuoro to 15.10. klo 
18.30.

Rössypottutarjoilua kirkolla 
Siikamarkkinoiden lauantaina
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kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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kirkkoherranvirasto 
avoinna ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17.
Askeleet pe 9.10. klo 18 kir-
kossa.
Versojen harjoitukset su 
11.10. klo 17 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 11.10. klo 18 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Gospelia ja il-
tateetä nyyttikestien mer-
keissä. Lapsille tilaisuuden 

aikana pyhäkoulu. 
Perhekerhot: Ma klo 13–
14.30, ti ja ke klo 9.30–11 ja 
pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa per-
hepäivähoitajille ja heidän 
hoitolapsilleen. Ke ja to klo 
9.30–11 Vanhassa pappilas-
sa, ke klo 9.30–11 Kirkonky-
län srk-kodilla ja ti ja pe klo 
9.30–11 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 14.10. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa ja  
seurakuntapiiri to 15.10. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aiheena syksyiset kansan-
perinteet.
kirkkokuoro la 10.10. klo 
18 kirkossa ja ke 14.10. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 15.10. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
naisten raamattupiiri to 
15.10. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lisätietoja p. 
040 7790 337.
Syyskauden sururyhmä 
alkaa to 29.10. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ryhmä kokoontuu vii-
si kertaa. Sururyhmässä voi 
jakaa omaa suruaan ja saa-
da tukea. Keskustelut ovat 

Pyhäkoulu su 11.10. klo 
11.30 Kirkkopirtissä.
Pyhäkoulu su 11.10. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Jumalanpalvelussuun-
nitteluhetki ke 14.10. klo 
17 viraston neuvotteluhuo-
neessa. Tervetuloa suunnit-
telemaan messua, joka pi-
detään su 25.10.
hartaus to 8.10. klo 14 Vire-
kodissa, Erja Haho.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 18.10. klo 18 
Montin-salissa. 

luottamuksellisia. Tied. ja il-
moitt. Leena Hintsala p. 040 
7790 365 tai Timo Riihimäki 
p. 040 7790 308.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta tiistaisin 
klo 10–14 Nordea- talon ala-
kerrassa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna: ti, to klo 14–17 ja 
la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kokki-
kerho ke klo 17.30–19, Draa-
ma- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30.
nuoret: Yöpappila pe 9.10. 

 

 

Koko perheen TASAUS-tapahtuma 
to 15.10. klo 17-19 Kokkokankaan  

srk-keskuksen pihassa 

* Toimintarasteja  
* Tasaus-tiendassa myynnissä 

Tasaus-tuotteita,  
makkaroita ja vohveleita  

 

Tapahtuman tuotto  
Suomen Lähetysseuran  

TASAUS-keräykseen Kolumbiaan 

klo 20–24 Vanhassa pap-
pilassa. Raamis ke 14.10. 
klo 17.30 Vanhassa pappi-
lassa. Nuorten illat to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro tiistaisin 
klo 16.30–18 Kempelehallil-
la. Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. Vuoden 
2010 rippikouluun ilmoit-
tautuminen on marraskuus-
sa 2009. Tulevat rippikoulu-
laiset saavat kotiin kirjeen si-
tä ennen. Perhelentopallo la 
klo 9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 8.10. klo 
19 Aira ja Risto Mällisellä, 
Airistonkuja 1. Raamattu-
luokat pe 9.10. klo 18. Pie-
nemmät: Jokelainen, Savitie 
11. Isommat: Hintsala, Savi-
tie 5. Alueellinen nuortenil-
ta 9.10. klo 19 ry:llä. Pyhä-
koulut: su 11.10. klo 12 Kok-
kokangas: Kukkola, Portti-

lyhdynkuja 10. Keskusta-Ol-
lila: Tolonen, Teppolantie, 
Santamäki: Limma, Pappi-
lanniitty 8. Paituri: Mällinen 
J, Hietaniementie 9. Seurat 
su 11.10. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.10. klo 19, 
Kinnunen Pauliina ja Antti, 
Hovimurrontie 21. Seurat su 
11.10. klo 16 ry:llä.
kastetut: Luukas Matti 
Ossian Laitila, Lore Oskari 
Vänttilä, Iida Emilia Leino-
nen, Siiri Elna Maria Vartio-
vaara, Alexander Felix Suni, 
Julius Heikki Juhani Pääkkö, 
Emilia Fanni-Sofia Vetämä-
järvi, Veeti Jaakko Eeme-
li Korhonen, Manu Eemeli 
Tervaskanto, Veikka Viljami 
Juntunen.
Vihityt: Jari Veijo Juha-
ni Laukka ja Anne Maritta 
Kaasalainen.
kuollut: Aila Sinikka Kar-
vonen s. Ronkainen 61.

Raamattupiiri parittomi-
na viikkoina keskiviikkoisin 
klo 18.30 Jäälin seurakunta-
kodissa. 
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
p. 0400 775 164 (Kk), Seija 
Lomma p. 040 5793 247 (Kk) 
sekä Jaana Kontio (Jääli) p. 
040 579 3248.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 8.10. klo 
14 Montin-salissa.
Viittomakielinen vanhus-
tenviikon juhla pe 9.10. Al-

kaa klo 12 Oulun tuomiokir-
kossa. Ruokailu ja juhla kes-
kustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. 
Juttunurkka ja työttö-
mien ja eläkeläisten ruo-
kailu ma 12.10. klo 10–13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Hinta 2 €, voimassa oleva 
työttömyyskortti mukaan.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 13.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 13.10. klo 13 Ala-
kylän nuorisoseurantalolla.
Eläkeläisten syysretki 5.1. 
Kempeleeseen. Lähtö Ala-
kylästä klo 8 ja paluu noin 
klo 16. Retken hinta 13 € si-
sältäen linja-autokuljetuk-
sen ja ruokailun. Ohjelmas-
sa vierailu Zeppeliinin kap-
pelissa, kauppakeskukses-
sa, seurakunnan kerhossa ja 
vanhassa kirkossa. Tied. dia-
konissa Seija Lomma p. 040 
5793 247 ja ilm. virastoon 
viim. 30.10. p. 040 5844 406. 
lähetyspiirit ti 13.10. klo 
13 Vanhan koulun lähim-
mäisen tuvalla, lähetyssih-
teeri Arja Rajala.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-
maantie 12. Uusi hinnasto 
otettu käyttöön. 
konsertti su 11.10. klo 19 
Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa, Jorma Hynninen, 
baritoni ja Risto Ainali, urut.
opinnäytekonsertti ti 
13.10. klo 19 seurakunta-

keskuksessa. Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kirk-
komusiikkiopiskelijoiden 
Liisa Vähäsarja-Juntusen ja 
Samuli Kokon opinnäyte-
konsertti. Molemmat urku-
rit soittavat suomalaista ur-
kumusiikkia. 
Virsikaraoke pe 9.10. klo 
19 Jäälin seurakuntakodis-
sa, juontajana Mikko Salmi.
Perhekerhot torstaisin 
Kirkkopirtillä ja Jäälissä klo 
9.30–11.30. 
Perhekahvila Kirkkopirtillä 
pe 9.10. klo 9.30. Huom. Jää-
lissä ei perhekahvilaa 9.10. 
lasten parkki Jäälin seura-
kuntakodissa keskiviikkoisin 
klo 12–15. Ilm. parkkiin maa-
nantaisin ja tiistaisin klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 / 

Jorma hynninen ja Risto Ainali 
konsertoivat kiimingissä

Sunnuntaina 11.10. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa on kuultavana maailman lähes kaikilla merkittävillä 
laululavoilla esiintyneen baritonilaulaja Jorma Hynnisen 
konsertti. Hynninen on saavuttanut suosionsa komean 
äänensä lisäksi koskettavien tulkitsijan taitojensa vuok-
si. Hän todella eläytyy kaikkeen mitä esittää. 

Kiimingin konsertissa kuullaan Oskar Merikannon ja 
Taneli Kuusiston laulusävellyksiä sekä konsertin keski-
osassa sikermä virsisovituksia, joita ovat sovittaneet Ar-
mas Maasalo, Ahti Sonninen ja Joonas Kokkonen.

Diplomiurkuri Risto Ainali soittaa seurakuntakeskuk-
sen uusilla uruilla mm. harvemmin kuullun Toivo Kuulan 
säveltämän Intermezzon. Konsertin liput maksavat 15 / 
12 €, niitä on myytävänä mm. Kiiminkijoen opiston kans-
liassa ja Kiimingin seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

lastenohjaajat.
Esikkoryhmä ti 13.10. klo 
10 Montin-salissa. Ensim-
mäisen lapsen saaneiden 
oma hetki tavata muita van-
hempia ja lapsia kahvikup-
posen ääressä. 
Pizzaa ja parisuhdet-
ta pe 16.10. klo 18.30 Jää-
lin seurakuntakodissa. Vai-
kenemisesta vapauteen – 
perheen erilaiset vaietut 
puheenaiheet ja salaisuu-
det. Aihetta alustavat Ju-
hani ja Harriet Tervonen. 
Lastenhoito järjestetään 
kirkkopirtillä. Ilmoittautu-
miset ja lastenhoidon vara-
ukset viim. pe 9.10. perhe-
työntekijä Riina Moilaselle 
p. 040 5609 678 tai sähkö-
postilla.

herännäisseurat su 11.10. 
klo 17.30 Montin-salissa. 
Puhujina Merja Jyrkkä, Ju-
hani Laurila ja Anne-Maa-
ria Ahonen.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 18.10. klo 15 seu-
rakuntakeskuksessa. Puhu-
jana Heino Kouva. 
kiimingin Rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka pe 
9.10. klo 17.30 ry:llä. Maa-
kunnalliset lauluseurat pe 
9.10. klo 18.30 ry:llä. Seurat 
su 11.10. klo 17 ry:llä.
kastetut: Sanni Julia Oja-
lehto, Akseli Niko Kalervo 
Nevalainen, Olivia Annabel 
Iisakka, Fabian Eero Basilius 
Tyrväinen. 
Vihityt: Sami Kalervo Erkki-
lä ja Seija Sinikka Timonen.

lähetystyöntekijöiden saarnasunnuntai

Lähetystyön 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi su 
11.10. klo 10 kirkossa ja klo 13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Kiimingin seurakunnan messuissa saarnaa Israelin 
lähetti Mika Pouke Suomen Lähetysseurasta. Messun 
jälkeen on kirkkokahvit ja lähetystuokio, jossa Pou-
ke kertoo tarkemmin tekemästään työstä Israelissa.

koko perheen retki 
to 22.10. kylpylä Katin-
kultaan Vuokattiin.
Lähtö klo 9. Hinta, aikui-
set 30 € ja lapset 20 €, 
sis. matkat, kylpylälipun 
ja ruuan.

Varhaisnuorten 
päiväleirit 7–12-v.
19.10.–21.10. klo 9–15 
Vanhassa pappilassa.
Ilmoittaudu mukaan yh-
deksi päiväksi tai kaik-
kiin kolmeen päivään. 
Hinta 5 € / päivä.

Ilmoittautumiset 
retkelle ja päiväleirille 
pe 9.10. klo 9–17 Mer-
ja Veikkolaiselle p. 040 
7790 372 tai sähköpos-
tilla merja.veikkolai-
nen@evl.fi.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
14.10. klo 18–20 srk-talolla.  
Tähdet to 8.10. ja 15.10. klo 
16–17 srk-talolla.
Perhepyhäkoulu su 11.10. 
klo 15–16 Vanamon Olkka-
rissa. Teemana Lähetystyö. 
Lastenmusiikkiyhtye Varpu-
set laulattaa ja leikittää.
omaishoitajien päivä-
kahvit ma 12.10. klo 12 
seurakuntatalossa. Muka-
na Anna-Maija ja Eila Ou-
lun seudun omaishoitajat 
ry:stä.
niittypirtin kerho ma 
12.10. klo 13 vanhusten pal-
velutalolla. Mukana dia-
konissa Sinikka, kahvitar-
joilu.
hyvänmielen päiväkah-
vit ti 13.10. klo 12 vintillä 
pappilan pihapiirissä. Mu-
kana diakonissa Sinikka Il-
monen.
Seurakuntakerho ke 14.10. 
klo 12 srk-talolla. Proviisori 
Saila Toukomies apteekista 
esittelee vitamiineja.
tupoksen olohuone ke 
14.10. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Kyllikki, Eero ja 
Maisa.
läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. klo 10–
14.30 Oulunsalossa. Päivä 
alkaa messulla, jonka jäl-
keen mm. ruokailu ja Su-
ru minussa, rovasti Mark-
ku Niku. Ilmoittautuminen 
viim. 8.10. Sinikka Ilmoselle 
p. 044 7521 226.
nuoriso: Nuortenilta to 

8.10. klo 18–20 Kotikolon 
yläkerrassa. Mukana talvi-
ryhmän rippikoululaiset. 
Nuorten lähetysvintti ke 
14.10. klo 17–18.30 lähetys-
vintillä.
Retki Maata näkyvissä-
festareille Turkuun 13.–
15.11. Retken hinta 60 €, sis. 
matkat, liput konsertteihin, 
ruokailut ja koulumajoituk-
sen. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset viim. 23.10. Katrille 
p. 044 7521 236.
Varhaisnuoriso: Syyslo-
malla järjestämme toimin-
taa yhdessä kunnan ja 4H-

yhdistyksen kanssa seuraa-
vasti: Päiväleiri eskari–3. lk  
ti 20.10. klo 10–14 Tupok-
sen Vanamossa. Ei osallistu-
mismaksua, omat eväät. Il-
moittautumiset viim. 13.10. 
Helille p. 0400 803 837. Päi-
väleiri 4.–6. lk ke 21.10. klo 
10–14 Tupoksen Vanamos-
sa. Ei osallistumismaksua, 
omat eväät. Ilmoittautu-
miset viim. 13.10. Helille. 
Lasten ja nuorten retki to 
22.10. Ouluun. Hoplop tai 
leffa sekä ruokailu. Osallis-
tumismaksu 15 € (4H-jäse-
nille 2 €). Ilm.  13.10. Airii-

nalle p. 0500 766 634.
lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. Avoin kohtauspaik-
ka kaikenlaisille kristityille  
Raamatun äärellä sunnun-
taisin klo 18 lähetysvintillä.
Perhekerhot: Kotikololla 
ti 13.10. klo 9.30–11 Vana-
mossa ke 14.10. klo 9.30–11. 
Vauvojen värikylpy.
Partio: Make päivystää pe 
9.10. partiotoimistossa klo 
15–17. Sudenpentuosas-
ton retki la 10.10. Ranuan 
eläinpuistoon. Karhunkaa-
to -09 maastoleikki seikkai-
lijoille ja tarpojille. Telkät su 
11.10. kirkkopalvelussa. Hei-
mopäällikkötiimit ke 14.10. 
Kotikololla klo 18–19. Rover 
-09 pe-su 16.–18.10. Hossas-
sa tarpojille, samoajille ja 
vaeltajille. Retkikirjeet jaos-
sa Kotikololla. Ilmoittautu-
minen Makelle viim. ti 13.10.  
Piisamit su 18.10. kirkkopal-
velussa.
Rauhanyhdistys: Sisa-
rilta to 8.10. klo 19 ry:llä. 
Raamattuluokka (7.–8.) pe 
9.10. klo 18.30 ry:llä, nuor-
tenilta klo 18.30 Ritva ja 
Pekka Nikulalla. Myyjäiset 
la 10.10. klo 11 ry:llä, raa-
mattuluokka (5.–6.) klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
11.10. klo 11.30, seurat klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla sekä seurat ja jul-
kaisuilta klo 17 ry:llä. Ko-
din ja koulunilta ke 14.10. 
klo 18.30 ry:llä.

hartaushetket to 8.10. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Miestenilta pe 9.10. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolainen.
hautausmaan siivoustal-
koot ma 12.10. klo 9 alkaen. 
hartaus ja ehtoollinen 
ma 12.10. klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Pekka Kyllönen.
kymppisynttärit ma 12.10. 
klo 18 srk-talossa. Kutsu tul-
lut kotiin.
laitasaaren kerho ti 13.10. 
klo 12 rukoushuoneella. 
Puutarhan iloa, sosiaalikas-
vattaja Anja Kylén ja Leena 
Leskelä.
Seurat ti 13.10. klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Pekka 
Kyllönen.
hartaus ti 13.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
hartaus ti 13.10. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Jouni 
Heikkinen.
Siioninvirsiseurat ti 13.10. 
klo 19 seurakuntatalossa, 
Jouko Lauriala, Jouni Heik-
kinen.
keskipäivänkerho ke 
14.10. klo 11.30 seurakunta-
talossa. Puutarhan iloa, so-
siaalikasvattaja Anja Kylén 
ja Leena Leskelä.
hartaus ke 14.10. klo 13 

Eu-RuokAJAko
Liminkalaisille taloudellisissa vaikeuksissa oleville 

perheille ja työttömille

Torstaina 15.10. klo 14–17 tai niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Nuorisoseuran tiloissa, Krankantie 1.

Limingan seurakunta ja SPR

Päiväkeskuksessa ja klo 14 
Vire-kodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
hartaus ja ehtoollinen ke 
14.10. klo 14 Koivu- ja Tähti 
-kodeissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 14.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaushetket to 15.10. 
klo 13 alkaen Mikevan pal-
velukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
kuorot: Lapsikuoro keski-
viikkoisin klo 17 ja kirkko-
kuoro klo 18.30 srk-talos-
sa. Kamarikuoro to 8.10. klo 
18.30 srk-talossa. Laulukou-
lutusilta ke 15.10. klo 18 srk-
talossa, kouluttajana Mari 
Klemettilä. 
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen  seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiol-
la to 8.10. klo 11–12.15. Päi-
vystys srk-talon nuorisotoi-
mistolla pe 9.10. klo 15–17. 
Nuorten ilta pe 9.10. klo 18 
srk-talossa. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille 
su 11.10. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Isoskoulutus ke 
14.10. klo 18–20 srk-talossa. 
Partio: Manskijat (tyttövar-
tio 10-v. ja sitä vanhemmat) 
keskiviikkoisin klo 18–19 ja 

maanantaisin klo 18–19, Lo-
hikäärmeet (poikavartio 10-
v. ja sitä vanhemmat). Ko-
koontumiset kololla seura-
kuntatalon alakerrassa. Mu-
kaan mahtuu vielä muuta-
ma uusi partiolainen. Tied. 
Riitta p. 040 5733 315. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Rippikoulun kodinilta 
to 8.10. klo 18.30 Kiimin-
gin ry:llä. Raamattuluokka 
4.–6.-lk ja ompeluseurat pe 
9.10. klo 19 ry:llä. Aviopuo-
lisoilta la 10.10. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 11.10. klo 
14 ry:llä. Päiväkerhot ma 
12.10. klo 17.30 ja klo 18.30 
ry:llä. Seurat ti 13.10. klo 
12.30 Päiväkeskuksessa, 
Pekka Kyllönen.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Syysmyyjäiset pe 9.10. 
klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut su 
11.10. klo 12: Hyrkki Holap-

hautausmaan siivoustalkoot 

Ma 12.10. klo 9 alkaen

Hautausmaahartaus klo 11.30 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Jouni Heikkinen. Kahvitarjoilu talkoo-
väelle. Hautausmaalla on alkanut käytävien, sähköis-
tyksen ja vesipisteiden kunnostus, minkä vuoksi vesi-
johtoverkosto on suljettu. Pahoittelemme kunnostuk-
sesta aiheutuvaa haittaa.

Muhoksen seurakunnan kuorot

Lapsikuoro (6–12-v.) keskiviikkoisin klo 17–18.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 18.30–20.
Kamarikuoro joka toinen torstai klo 18–19.30.
Päiväkuoro (eläkeläisille) joka toinen keskiviikko klo 10.30–11.30.

Kuorot kokoontuvat seurakuntatalossa.
Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia. Kuorot avustavat jumalanpalveluksissa ja 
muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan myös 
seurakuntalaisten perhejuhlissa, esim. hautajaisissa. Joulun aikaan kuorot ovat mu-
kana Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa ja hiljaisella viikolla kamarikuoro esittää 
kantaatteja yhdessä Kiimingin seurakunnan kuoron kanssa.

To 15.10. klo 19 yhteinen laulukoulutusilta srk-talossa, kouluttajana Mari Klemettilä. 
Lisätietoja kuoroista antaa kanttori Ossi Kajava p. 040 5470 786.

Maata näkyvissä -festarit 13.–15.11. turussa 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 16.10. mennessä 
nuorisotyönohjaajat Rainer Väänänen p. 040 5851 
057 ja Tuula Väänänen p. 040 5246 534. 

taloustoimisto ja 
kirkkoherranvirasto 
suljettu pe 9.10.

kastettu: Liinus Aarret-
ti Kaikkonen, Jonna Kata-
riina Laurila, Rasmus Aarni 
Jalmari Lumijärvi, Aada An-
na-Maria Männynsalo, Os-

Cross Stich -illanvietto kaikenikäisille 
pe 9.10. klo 18 Vanamo-salissa. Teemana lehtimajan 
juhlat. Mukana Eeva ja Mika Pouke perheineen Israe-
lista. Lapsille omaa ohjelmaa.

kari Juho Viljami Uusimäki.
Vihitty: Markku Tapio Väisä-
nen ja Riikka-Elina Koskela.
kuollut: Kaino Vilhelm Oi-
nonen 83.

pa, Laitasaari Carlson, Huovi-
la Lehto. Seurat klo 17 ry:llä. 
kastettu: Daniel Henrik Mi-
kael Keinänen, Hermanni 
Jooseppi Pekkarinen, Janet-
te Emilia Sulin, Verneri Mika-
el Syri, Liisa Saimi Sofia Siika-
aho.
kuollut: Martti Kalervo 
Vanhamäki 81, Jouni Ari Il-
mari Laukka 60.

A l p o Sy vän e n

Re i j a  Haa p a la in e n
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VARHAISNUORTEN SYYSLOMALEIRI 20.–21.10. 
9-13-vuotiaille tytöille ja pojille 
Lentäjänmaja, Pudasjärven lentokenttä 

Ohjelmassa mukavaa yhdessä oloa, 
kisailua, askartelua, pelejä, ulkoilua ja 
hartaushetkiä. Leiri on ilmainen. 
Ilmoittautumiset viim. ma 12.10. 
kirkkoherranvirastoon (08) 8823 100. 

Lisätietoja:  
tiina.inkeroinen@evl.fi  
040-571 46 36/Tiina 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.10.2009

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Seurakunnan uudet nettisi-
vut osoitteessa www.oulun-
salonseurakunta.fi. 
tilkkutäkki-ilta pe 9.10. 
klo 18.30 Repussa, Opin-
tie 2. Tervetuloa laulamaan 
ja seurustelemaan tee- tai 
kahvikupposen äärellä! Li-
sätietoja Taru Pistolta.
Pyhäkoulut su 11.10. klo 12–
13 Repussa, Salonpäässä ja 
seurakuntatalolla.
herännäisseurat su 11.10. 
klo 18.30 Outi ja Vesa Ää-
relällä, Pensastie 5 A 1 Ou-
lunsalo.
Parkkikerho ke 14.10. klo 9 

seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 14.10 klo 
9.30 Repussa.
Virsilaulupiiri ke 14.10. klo 
12 Kyläkamarilla. 
hartaus ke 14.10. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Maija Sivula.
lähetysiltaa ei ole ke 14.10. 
Osallistumme Markku Pert-
tilän konserttiin klo 18 kir-
kossa.
Seurakuntakerho to 15.10. 
klo 11 Seurakuntatalolla. 
läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. seura-
kuntatalolla. Aloitamme klo 
10 viikkomessulla kirkossa. 
oulunsalon kirkonkylän 
ry: To 8.10. klo 12 varttu-
neitten kerho ry:llä. To 
8.10. klo 18.30 toimikuntien 
yhteinen kokoontuminen 
ry:llä. La 10.10. klo 7 rippi-
koulun käyneitten nuor-
ten retki Kannonkoskelle. 
Su 11.10. klo 12 raamattu-
luokka I, ry raamattuluok-
ka II; Kylänpuoli ja Keskiky-
lä; ry Karhuoja; Jouko Kos-
kelo klo 16 seurat ja ehtool-
linen kirkossa, Simo Kinnu-

tEkEMIStä SYYSloMAllE

Yösuunnistus 19.–20.10. Umpimähkässä yli 10-v. tytöil-
le ja pojille, maksimissaan 40 henkilöä. Hinta 9 €. Ilmoit-
tautuminen ja lisätietoja Lauri Koukkari p. 044 745 3852.

heppaleiri 20.–22.10. Umpimähkässä ja Oulunsalon Rat-
sastuskoululla. Hinta 92,50€ (sis. normaalin leirimak-
sun lisäksi 3 tuntia ratsastusta). Ilmoittautuminen 12.10. 
mennessä. Lisätietoja Kirsi Järvelin p. 040 772 0373.

Päiväleiri 21.–23.10. 7–9-v. tytöille ja pojille Repussa. 
Mukaan mahtuu 15 henkilöä. Päiväleirin hinta on 6 € 
(sis. yhden aterian / pv). Kokoonnumme päivittäin klo 
10–14. Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivujen kaut-
ta www.oulunsalonseurakunta.fi. Lisätietoja Sanna Kor-
honen p. 044 745 3851.

Diakoniatoimisto 
Vattukuja 2 

Vastaanotto ma-to 
kello 9–11.

Soita ja varaa aika, 
myös kotikäynneille, 

Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 853 

Maija Sivula 
p. 044 7453 848.  

nen. Seurat ja ehtoollinen 
su 11.10. klo 16 kirkossa, Si-
mo Kinnunen, Jyrki Vaara-
mo. Ma 12.10. klo 18.30 Raa-
mattu tutuksi -ilta, alusta-
ja Matti Lääkkö aiheena, 
Matt. 18:15–20. Ti 13.10. 
klo 19 lauluseuroja kodeis-
sa; Karhuoja: Nissinaholla, 
Pahajärventie 37. Keskikylä: 
Säkkisellä, Pensastie 3. 
Salonpään ry: To 8.10. klo 
18.30 opistoilta ja myyjäi-
set ry:llä, Jukka Kolmonen. 
työntekijät: Seurakunta-
pastori Minna Salmi vuosi-
lomalla ja opintovapaalla 
28.9.–28.10. 
kastetut:  Laura Liisi Kata-
riina Haikola, Otto Elmeri 
Parkkila, Arianna Kristiina 
Riikola, Aatu Matias Anttila.
Vihityt: Markus Tapio Sa-
volainen ja Jenni Paulii-
na Sarkkinen, Hannu Ta-
pio Raappana ja Heli Kaa-
rina Keränen, Markus Tapio 
Kontturi ja Henna Johanna 
Ylimaunu.
kuollut: Koskenniemi Jark-
ko Juhani 37.

lähetystalkooilta ma 12.10. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
lähetystyö: Kirpputori ke 
14.10. klo 10–13 talkootu-
vassa. Myytävänä tuoretta 
pullaa ja arpoja. Kirpputo-
rille otetaan vastaan puh-
taita vaatteita ja arpapal-
kintoja.
Ystävänkammari ti 13.10. 
klo 12–14 seurakuntakodis-
sa, vieraana Iivan Kieleväi-
nen Venäjältä.
kuorot: Nuorisokuoro tors-
taisin klo 16.30, kirkkokuo-
ro torstaisin klo 18, Vox 
Margarita ke 14.10. klo 18, 
lapsikuoro torstaisin klo 17, 
Sarakylän kappelikuoro to 
8.10. klo 18.45.
10-synttärit vuonna 1999 
syntyneille ti 13.10. klo 18–

20 seurakuntatalossa. Har-
taushetki, rastirata sisällä ja 
ulkona sekä synttärikakkui-
lua ja -ohjelmaa. Vanhem-
mat ovat tervetulleita mu-
kaan. Kaikille 10-vuotiail-
le on lähetetty synttärikut-
su kotiin. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon (08) 
8823 100. Lisätietoja tiina.
inkeroinen@evl.fi, 040 571 
46 36.
Varhaisnuorten syysleiri 
9–13-vuotiaille 19.–20.10. 
Lentäjänmajalla. Leiri on 
ilmainen. Ilmoittautumi-
set viimeistään ma 12.10. 
kirkkoherranvirastoon (08) 
8823 100. Lisätietoja tiina.
inkeroinen@evl.fi, 040 571 
46 36.
nuorten iltakahvila Rönö 
pe 9.10. klo 18–22 seurakun-

olEnnAInEn 

Vertaistukiryhmä naisille, joiden miehillä on päihdeongelma.
Joka toinen maanantai alkaen 5.10. klo 15 Liepeen pappilassa. 

Sinulle, joka haluat tukea jaksamiseen ja naisena olemiseen.

Eri asiantuntijat luennoivat erilaisista aiheista:
Tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja käsittely
Omat rajat ja voimavarat, naisen oikeudet
Elämänkaariajattelu
Hengellisyys
Seksuaalisuus
Virkistäytyminen ja hemmottelu, 
rentoutuminen

Ilmoittautuminen: 
Teija Pohjolainen (sosiaalityöntekijä) p. 040 757 1483 (klo 12–13) tai 
Mervi Pihlaja (päihdetyöntekijä) p. 040 826 6592 (klo 8–9)

Järjestää: 
Pudasjärven kaupungin perhepalvelut ja Pudasjärven seurakunta

tatalolla. 
Maata näkyvissä -festarit 
13.–15.11. Turussa. Ilmoit-
tautumiset viimeistään ke 
28.10. tiina.inkeroinen@evl.
fi, 040 571 46 36 tai marko.
vayrynen@evl.fi, 040 752 
43 87. Hinta 30–50 €, hinta 
vahvistuu myöhemmin. Sis. 
matkat, liput, ruokailun ja 
majoituksen.
leikkivä pyhäkoulu su 
11.10. klo 12–13 seurakun-
takodissa.
lapsiparkki ke 7.10. klo 10–
13 seurakuntakodissa. 
Perhekerho torstaina ja 
maanantaina klo 10–13 seu-
rakuntakodissa ja keskiviik-
kona klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalolla. Seurakun-
takodin kerhossa to 8.10. ul-
koilumahdollisuus Paavalin 
puistossa klo 10–11.15, sen 
jälkeen makkaranpaistoa 
seurakuntakodilla.
Muskari to 8.10. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka pe 9.10. klo 19 
Sarakylässä Antti Kumma-
lalla. Lauluseurat su 11.10. 
klo 19 Sarakylän kappelissa, 
Jaakko Sääskilahti. Seurat 
su 11.10. klo 13 Kurenalan 
ry:llä, Pekka Lehto, Timo 
Luokkanen. Myyjäisseurat 
pe 16.10. klo 19 Jongulla 
Kaisu ja Pekka Liikasella.
kastettu: Luukas Aaron Pe-
sälä, Joona Miikael Riepula.
kuollut: Pertti Juhani Koi-
vumaanaho 65.

Lähettien saarnasunnuntai su 11.10.
Messu klo 10 kirkossa 

Saarna: Väinö Simojoki 
Liturgi: Vesa Äärelä, kanttori: Tuomo Kangas

Messun jälkeen srk-talolla
kirkkokahvit ja lähetysnäyttely  

Aila ja Väinö Simojoen kokoelmista 

VIIVYTHÄN VIERELLÄ 
Runon, musiikin ja kuvan ilta 
Oulunsalon kirkossa  
ke 14.10. klo 18 
 
Markku Perttilä, kitara ja laulu 
 
Lauluryhmä/Taru Pisto • Outi 
Äärelä, laulusoolot ja tekstit  • 
Kimmo Muraja, basso • Pasi Hieta, 
lyömäsoittimet • Minna Sorvala, 
kuvat 
 
Vapaa pääsy, 
kolehti lähetystyölle. 

VAPAA PÄÄSY 
KOLEHTI LÄHETYSTYÖLLE Järjestää Oulunsalon seurakunta/Musiikkityö 
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

kEStIlä
Seurakuntakerho pe 9.10. 
klo 11 seurakuntakodis-
sa. Vanhustenviikon ohjel-
maan liittyen ruokailu ja 
ohjelmaa.
Ehtoollishartaus pe 9.10. 
klo 13 Pihlajistossa, Reijo 
Tuomola.
opistomyyjäiset pe 9.10. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat su 11.10. klo 13 ry:llä, 
Markku Pikkarainen ja Erkki 
Peltoniemi. 
kirkkokuoro ti 13.10. klo 19 
seurakuntakodissa.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ke 14.10. klo 11 
Leppiniemessä Kaarina ja 

Kalevi Niirasella.
Pihkalanrannan diakonia-
kylätoimikunta ke 14.10. 
klo 13 vierailee Pihlajistossa.
ompeluseurat pe 16.10. klo 
19 ry:llä. 
hautausmaan siivoustal-
koot to 15.10. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvit seurakunta-
kodissa. 
Maaseutuväen kirkkopyhä 
su 18.10. Kello 10 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, ruokai-
lu ja ohjelmaa seurakunta-
kodissa.
kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, varhaisnuoret to klo 
15.15 (3.–6.-lk), perheker-
ho to 15.10. klo 11 kerho-
kodissa. 
kastettu: Arttu Eemeli 
Anttila.
kuollut: Paavo Henrikki 
Myllyoja 85.

PIIPPolA
hautausmaan siivoustal-
koot pe 9.10. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvit. 
Piippolan ja Pulkkilan rip-
pikouluryhmä la 10.10. klo 
9–14 Pulkkilan srk-talossa. 
Lähtö klo 8.40 Piippolan kir-
kon parkkipaikalta. 
Veteraanien lauluryhmä 
ma 12.10. klo 11 ja kirkko-
kuoro ma 12.10. klo 14.30 
seurakuntakodissa. 
Siioninvirsiseurat ti 13.10. 
klo 18.30 Väinölässä.
Eu-ruuan jako to 15.10. klo 
12–18 srk-kodissa. Ruokapa-
ketit ovat tarkoitettu lapsi-

perheille, työttömille yms. 
Jaetaan niin kauan kuin pa-
ketteja riittää.
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 16 seurakuntakodissa. 

PulkkIlA
Vanhan ja uuden hautaus-
maiden siivoustalkoot pe 
9.10. alkaen klo 9. Voileipä-
kahvit seurakuntatalossa. 
Rippikoulua la 10.10. klo 
9–14 seurakuntatalossa.
Raamattuluokka pe 9.10. 
klo 19 ry:llä.
nuortenilta la 10.10. klo 
19.30 ry:llä.
Seurat su 11.10. klo 13 ry:llä.
Vanhusten kirkkopyhä su 
11.10. Kirkkokahvit klo 12 
messun jälkeen seurakun-
tatalossa. 
Ehtoollishartaus su 11.10. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho ti 13.10. 
Haapavetiset vierailevat. 

Aloitamme kirkosta klo 
10.30 ja jatkamme ruokai-
lulla ja muulla ohjelmalla 
seurakuntatalossa.
kirkkokuoro ke 14.10. klo 
13.30 seurakuntatalossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
16 seurakuntatalossa.
kuollut: Heimo Johannes 
Karppinen 72. 

PYhäntä
Diakoniapiiri to 8.10. klo 
18.30 Mervi ja Pekka Leino-
sella, Ponsitie 1. 
Rippikoululaisten palvelu-
päivä on la 10.10. työsken-
telypisteissä.
Mll:n perhekahvilan kirp-
putori la 10.10. klo 8–16 
seurakuntatalossa. 
Syysmyyjäiset la 10.10. klo 
18 ry:llä. 
Vanhusten kirkkopyhä 

11.10. Messu klo 10. Puuro 
ja soppa seurakuntatalossa 
jp:n jälkeen. Kyytiä tarvitse-
vat ilmoittakaa Kari Piipon-
niemelle 0400 124 963.
Seurat su 11.10. klo 16 ry:llä, 
Pekka Hintikka ja Olavi Hyry.
Mll:n perhekahvila ti 
13.10. klo 10 kerhotilassa.
lauluseurat ke 14.10. klo 
18.30 Töllillä. 
hartaus to 15.10. klo 10 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
seurakuntatalossa. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 ja perhekerho to 8.10. 
klo 11 kerhohuoneessa. Var-
haisnuoret ma klo 15 kerho-
huoneessa ja ke klo 17 Ta-
vastkengällä.
kastettu: Tuukka Johannes 
Turpeinen.
kuulutettu: Henri Olavi 
Vartiainen ja Marjo Annik-
ki Mähönen.

RAntSIlA
Seurakuntakerho to 8.10. 
klo 13 Rauhalassa. 
hautausmaan siivoustal-
koot pe 9.10. alkaen klo 9. 
Ruokailu- ja kahvitarjoilu 
seurakuntatalossa. 
opistoilta pe 9.10. klo 19 
ry:llä, Vesa Tahkola.
Rippikoulua la 10.10. klo 
9–14 Nuppulassa.  
Siioninvirsiseurat ja kirk-

kokahvit su 11.10. klo 10 
messun jälkeen seurakun-
tatalossa, Merja Jyrkkä. 
lähetysseurat su 11.10. klo 
12.30 ry:llä. 
Syöpäkerho ke 14.10. klo 13 
seurakuntatalossa. 
Varttuneidenkerho ke 
14.10. klo 13 ry:llä.
lapsi- ja nuorisotyön vir-
kistysilta ke 14.10. klo 19 
ry:llä.
ompeluseurat pe 16.10. klo 
19 ry:llä. 
lapsikuoro ke klo 15.15 seu-
rakuntatalossa ja pe klo 13 
Hovin koululla. 
kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Hovin 
Nuput ke klo 10 Hovin kou-
lulla sekä Pikkunuput to klo 
12 sekä Isot Nuput ti klo 10 
Nuppulassa. Tyttökerho ma 
klo 15.30 Nuppulassa, Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuoret 
ke ryhmä I klo 12.15 ja ryh-
mä II klo 14.15.
kuollut: Esa Taskila 83.

SäEStYSkERho

Haluatko oppia säestä-
mään virsiä harmonilla, 
pianolla ja uruilla? 
Säestyskerho alkaa pe 
16.10. klo 19 Rantsilan 
rauhanyhdistyksellä.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 8.10. klo 
10.30 Kauttarannassa.
hartaus to 8.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
hartaus pe 9.10. klo 13.30 
Kotolassa.
70- ja 75-vuotiaiden yh-
teissynttärit su 11.10. alka-
en klo 10 messulla Tyrnävän 
kirkossa ja jatkuen Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ti 13.10. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. Korsukuoro 
vierailee.
kuorot: Kirkkokuoro kes-
kiviikkoisin klo 18 Tyrnävän 
seurakuntatalossa. Lapsi-
kuoro torstaisin klo 16 Tem-
meksen seurakuntatalossa.
temmes: Raamattu- ja tuu-
mailupiiri ”RaaTuu” ko-
koontuu su 11.10. klo 16 
Temmeksen seurakuntata-
lolla. Siioninvirsiseurat to 
15.10. klo 18 Aino Juntti-
lalla Puolukkatie 5 B, Mer-
ja Jyrkkä.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 10.10. klo 
12 ry:llä. Seurat su 11.10. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.10. klo 19 
Pauliina ja Antti Kinnusella, 
Hovimurrontie 21. Seurat su 
11.10. klo 16 ry:llä.
kastettu: Anni Elina Kääriäi-
nen, Olli Vilhelmi Niskasaari, 
Kasper Johannes Pudas.
kuollut: Toivo Kalevi Karp-
pinen 59.

SuRuRYhMä
lähEISEnSä MEnEttänEIllE

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmi-
sen kuolema kussakin on herättänyt.

Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä keskiviik-
kona alkaen 28.10.2009. 

Vetäjinä toimivat kirkkoherra Leila Ikonen ja diako-
ni Riitta Pesonen. 

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 
to 15.10. mennessä 
Riitalle p. 044 7372 630. 

ElIInA hEInonEn nAIStEn PäIVäSSä Su 18.10.

Tyrnävällä vietetään sunnuntaina 18.10. naisten päi-
vää, jonka teemana on Uskon ja epäilen. Päivä alkaa 
kello 10 Tyrnävän kirkossa messulla. Sen jälkeen siir-
rytään seurakuntatalolle ruokailemaan, jonka jäl-
keen Kansan Raamattuseuran evankelista Eliina Hei-
nonen johdattelee osallistujat uskon ja epäilyn kysy-
mysten äärelle.

Naisten päivässä esiintyvät myös tyrnäväläiset runoi-
lijat Irma Kupiainen, Salli Kesti ja Riitta Räbinä. Mu-
siikillisen annin päivään tarjoavat Piia Syri (panhuilu) 
ja Salme Kinnunen (kitara)

Tervetuloa kaiken ikäiset naiset 
läheltä ja kauempaakin!

hEIPä hEI AlAkouluIkäInEn!

Alakouluikäisten toimintapäivät ovat syyslomaviikolla ma 19.10. ja ti 20.10.
Päivän hinta 4 euroa. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa päivää kohden. 
Voit osallistua vain yhteen päivään.

ohjelma
klo 9 aloitus
klo 9.15 hartaushetki
klo 9.45 lähetysaiheista ohjelmaa
klo 11 ruokailu
klo 11.30 laulu- ja tarinatuokio
klo 12 retkelle Zimmariin
noin klo 17 kotiin

Lisätietoja Merja Lukkari 044 7372 617. 
Ilmoittautumiset to 15.10 mennessä kirkkoherranvirastoon 08 5640 600.

kynttiläkonsertti

Su 11.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa. 

Katja Partala, laulu
Syrin tytöt, panhuilu
Arja Leinonen, urut ja piano 
Harri Isopahkala, hartaus

nuoRtEn REtkI
Rokualle 20.–21.10. 
Retki on tarkoitettu Kes-
tilän ja Pyhännän nuoril-
le, yläasteikäisille ja si-
tä vanhemmille. Ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut 
Matti Saaranen p. 0207 
109 877.

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

Antti Leskelä esitti perunamarkkinoiden aikaan Tyrnävän kirkossa hepreankielisiä lauluja.
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Tuula Alajoki

Sovitus 

Valveen Kummigalleria 
31.10. saakka.

Kuvia naisen 
paikasta
– Mielenkiintoisen näköisiä ku‑
via. Levollisia, mutta niissä on 
joku juttu, sanoo Tuula Alajo-
en Sovitus‑näyttelystä oululai‑
nen Marja Keränen. Keränen 
tulkitsee kuvia naisena. Naiset 
näkevät kuvissa hänen mieles‑
tään viestejä, jotka ovat heidän 
tulkittavissaan paremmin kuin 
miesten. Keränen uskoo, että 
mieskatsoja näkisi kuvat pinta‑
puolisemmin.  – Jokainen tie‑
tysti tulkitsee kuvia miten ha‑
luaa. Mies ei välttämättä ym‑
märrä tai ainakin hänen voi ol‑
la vaikea ymmärtää mitä naisel‑
ta vaaditaan.

– Olen iässä, jossa olen alka‑
nut huomata naiseuden komp‑
leksisuuden. Kuvat puhuttelevat 
ja herättävät monenlaisia tunte‑
muksia, sanoo 27‑vuotias Kerä‑
nen. Hän valmistui helmikuus‑
sa Oulun ammattikorkeakou‑
lusta viestinnän koulutusohjel‑
masta.

monenlaisia vaatimuksia
Keränen näkee kuvissa naisiin 
kohdistuvat vaatimukset. Nai‑

pohjoisen naisidentiteetin raken‑
nelmasta, tarpeesta sovittaa myös 
muiden teot, olla puhdas.

Keräsen mielestä odotukset 
naisen puhtaudesta pätevät vie‑
lä tänäkin päivänä ainakin jol‑
lain tasolla. Puhtaus liitetään 

selliset muodot voivat olla on‑
gelma. Punaisen paidan na‑
pit ovat repeämäisillään auki. 
Raskaana oleva nainen on pu‑
keutunut työmiehen pukuun. 
Maha pullottaa takin nappi‑
en välistä.

– Jotta olisi yhtä hyvä kuin 
mies, pitää olla miesmäinen. 
Raskaana olevalle se on suu‑
ri vaatimus. Naisellisinta mah‑
dollista tilaa ei saa peitettyä, 
vaikka pukeutuisi mihin.

Kuva visusti lakanan alla pii‑
lottelevasta naisesta tuo Keräsel‑
le mieleen siveellisyyden ja häve‑
liäisyyden. Mutta myös sen kysy‑
myksen, häpeääkö nainen aidos‑
ti kehoaan vai onko hän jumittu‑
nut ajatukseen, ettei sitä saa pal‑
jastaa kenelle tahansa.

Puhdas ja hyvä nainen?
Kuvataiteilija Tuula Alajoki ker‑
too sarjansa olevan henkilöhisto‑
riallinen roolileikki, joka peilaa 
eri sukupolvien ristiriitaista irti‑
pyristelyä kuvitteellisesta häpe‑
än‑ ja syyllisyydentunteesta. Ala‑
joelle sarja on myös hahmotelma 

naiseuteen.
– Esimerkiksi voimakkaan 

seksuaalisesti käyttäytyvä nainen 
on häpeällinen ja halpa. – Samal‑
la pitäisi olla neitseellinen Ma‑
donna ja syntinen Maria Magda‑
lena – ainakin jos ajatellaan sitä, 

A nn i  K innu n e n

Lukunurkka
Voiko Venäjää ymmärtää?
”Nyt rohkenen pyytää Sinua, Arvi‑veljeni, vakavasti har‑
kitsemaan, voisitko ottaa hoitaaksesi asessorin tehtävät 
Inkerin evankelis‑luterilaisessa kirkossa syksystä 2002 al‑
kaen tai sopimuksen mukaan? Tehtävä johon Sinua pyy‑
dän, on monella tapaa vaikea, raskas ja vaativa. Kirkkom‑
me on kaksikielinen ja asessorin toimen hoitaminen edel‑
lyttää ainakin auttavaa venäjän kielen taitoa. Se on kuiten‑
kin hankittavissa oleva ominaisuus.” 

Näin kirjoitti piispa Aarre Kuukauppi helmikuussa 
2002 Arvi Seppäselle, joka otti tehtävän vastaan. Täs‑
tä tehtävästä käsin Arvi Seppänen kirjoitti päiväkirjaa 
vuosina 2002–2008.

Päiväkirja sisältää tarkkanäköistä analyysia ja mietis‑
kelyä Inkerin kirkon menneisyydestä, nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Se on myös johdatus venäläiseen kult‑
tuuriin, sielunmaisemaan, tapakulttuuriin ja historiaan. 
Asessorin tehtävät Inkerin kirkossa osoittautuivat haas‑
teellisiksi, aikaa vieviksi ja monipuolisiksi, liittyihän nii‑
hin opetustehtäviä Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa 
Keltossa, ja ennen kaikkea Inkerin evankelis‑luterilaisen 
kirkon kirkkojärjestyksen valmisteluprosessissa mukana 
oleminen. 

Päiväkirjassaan hän pohtii paljon kysymystä taloudel‑

lisen tuen antamisesta Inkerin kirkolle, lähinnä kenelle/
mille toiminnalle rahallista tukea annetaan ja miten sitä 
annetaan, ”kun siis suomalaiset seurakunnat ja muut In‑
kerin kirkon tukijat antavat tyhmyyttään seurakunnalle 
osoitettuja lahjoituksia seteleinä jonkin ihmisen käteen, 
rahat ovat kovin epävarmassa tallessa. Jos rahat pannaan 
seurakunnan viralliselle pankkitilille, ne joutuvat siihen 
lailliseen kirjanpitoon ja silloin niitä ei yhtä helposti voi‑
da anastaa”. 

Päiväkirja on antoisa ja rehellinen kuvaus Arvi Seppä‑
sen työstä ja elämästä Inkerin evankelis‑luterilaisen kir‑
kon palveluksessa, erilaisen hallintokulttuurin ihmette‑
lystä ja uuden oppimisen halusta, mielenkiintoinen seik‑
kailu venäläisen byrokratian syövereissä ja venäläisyyden 
ymmärtämisessä. Päiväkirja muistuttaa Erkki Jokisen 
Idänkohtaus‑kirjaa, Outi Parikan Äiti‑Venäjän aapiskir‑
jaa ja Timo Vihavaisen toimittamaa Opas venäläisyyteen 
‑kirjaa. Ympäristöään tarkkaan analysoivana hän löytää 
niistä mielenkiintoisia puutteita ja tekee omia päätelmiä 
omiin kokemuksiinsa pohjautuen. 

Postuumina ilmestyvä kirja osoittaa vakaasti ja hie‑
nosti miten Arvi Seppänen otti kutsun vastaan, ja se mi‑
ten hän sen koki ja eli: ”Minun Venäjän tuntemukseni on 

ohut, sen tunnustan avoimesti, mutta olen ottanut vapau‑
den kertoa, millaiselta Venäjä minusta näytti. Päiväkirjan 
lopussa hän kirjoittaa: ”Pietarin kutsu, josta edellä olen 
kertonut, jätti minulle hyvän mielen. Tunnen olleeni ko‑
ko ajan hyvää saavana osapuolena. On ollut etuoikeus pe‑
rehtyä uusiin asioihin ja ihmisiin. On ollut suurenmoista 
tutustua lähemmin Inkerin kirkkoon ja pienellä osuudel‑
la auttaakin sitä. Mutta jos joku kirkko pyytää apua, mik‑
si en auttaisi, jos pystyn?

JuHa väHäKaNgaS

mitä naiset kuvittelevat miesten 
toiveiksi, hän sanoo. Naiset kyllä 
saavat tehdä miesten asioita, mut‑
ta siinä tapauksessa he eivät saisi 
näyttää naisilta.

Päivi mäKiNeN

Marja Kerästä puhuttelivat 
Alajoen kuvat naisista. 

Seppänen, Arvi:  Pietarin päiväkirja. Suomen Lähetysseura 2009.


