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Vapaa-ajattelijain bussikampanja sai odotetusti terveen paperit Mai-

nonnan eettiseltä neuvostolta. Kampanjassa mainostettiin, että ”Ju-

malaa tuskin on olemassa”. Tietenkin siitä tehtiin kantelu.

Neuvosto totesi, että kampanja ei sinänsä ole loukkaava, vaikka yksittäi-

set uskonnolliset henkilöt voivat pitää sitä loukkaavana.

Päätöksen kirjoittajat näyttävät ymmärtäneen olennaisen eron kahden 

käsitteen välillä: loukkaaminen ja loukkaantuminen ovat kaksi eri asiaa. Jos 

joku loukkaa, täytyy olla loukkaaja, loukkaaminen ja loukattu. Jos joku vain 

loukkaantuu, ei siihen välttämättä tarvita loukkaajaa eikä loukkaamista.

Soisi useammankin muistavan tämän, kun julkisesta kirjoituksesta tai 

sanomisesta loukkaantuu.

Vapaa-ajattelijoilla on oikeus viestiä sanomaansa. Monta näkemystä voi-

daan esittää siitä, onko vapaa-ajattelijain sanoma mielekäs.

Ainakin maaperää on kynnettäväksi. Valittujen Palojen Taloustutkimuksella 

teettämän kyselyn mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista uskoo Jumalaan.

Bussikampanja tuskin heidän mielipidettään muuttaa.

Aatoksia

Lupa 
mainostaa

Draamaa kirkkoon
Oulun kaupunginteatterin suuren 
näyttämön katsomosta kantau-
tuu odottava puheensorina. Ou-
lun hiippakunnan työntekijät ovat 
kokoontuneet Hiippakuntapäiville 
pohtimaan kirkon huomista. Kur-
kistelen jännittyneenä kulissien ta-
kaa kuin aikoinaan koululaisnäy-
telmien alkua odotellessa. Tuollai-
nen määrä pantapaitoihin pukeu-
tunutta väkeä! Kuinkahan moni 
heistä pitää jo ihan pelkästään teat-
teria syntinä? Ja minun on vielä hei-
luteltava punaisia stringejäkin heidän 
silmiensä edessä. Onneksi näyttämön 
kohdevalot ovat niin kirkkaat, etten 
välttämättä huomaa kuinka moni 
poistuu kesken näytelmän. 

Rummut pärisevät ja saan mer-
kin astua lavalle. Eläydyn diakonis-
sa-Marjoksi, jota odottaa yllättävä yö 
jerusalemilaisessa hotellihuoneessa.

Näytelmä on rohkea ja puhuttele-
va, mutta niin on yleisökin. Vaikka en 
näe katsomossa istuvien kasvoja, voin 
näyttämölle aistia, miten yleisö elää 
näytelmän mukana. Alan rentoutua. 
Tälle yleisöllehän on ihanaa esittää. Si-
tä paitsi, jos unohdan vuorosanat (joi-
ta muuten oli ihan hiivatin paljon ope-
teltavaksi kolmen pienen lapsen äidil-
le), niin täällähän on sali täynnä armon 
ammattilaisia, joiden ainakin edusta-
mansa opin mukaan pitäisi kaikkia 
epäonnistujia tukea ja armahtaa.

Esitys saa kiitosta. Olen yllätty-
nyt ja iloinen. En pelkästään omas-
ta puolestani vaan myös kirkon huo-
misen puolesta. Sen verran makeasti 
yleisö nauroi näytelmän henkilöille, 
diakonille ja papiksi aikovalle nuori-
sotyönohjaajalle, että voisi luulla tur-
hien ennakkoluulojen ja perusteetto-
man vakavuuden vihdoin olevan kir-
kosta väistymässä. Itselleen naura-

mista kun ei voita mikään. 
Miksi sitten kirkossa ei käytetä 

enemmän draamaa tehokeinona? 
Eihän draama itse asiassa ole kir-
kolle mikään outo asia. Historialli-
sesti tarkasteltuna rituaalithan ovat 
varhaisimpia draaman ilmenemis-
muotoja. Sitä paitsi draaman tutki-
joiden mukaan ihmisellä on luon-
nostaan halu luoda rinnakkaisto-
dellisuuksia ja leikkiä. 

Voisiko tuolla ajatuksella olla jo-
kin yhteys näytelmässä esittämäni 
Marjon oivallukseen lasten evan-
keliumin sanomasta? Jos taivasten 
valtakunta on lasten kaltaisten, niin 
eikö se silloin tarkoita sitä, että mei-
dän aikuisten olisi kasvettava koh-
ti omaa sisäistä lastaan, jolle Juma-
la on ihan luonnollinen juttu, niin 
kuin on myös leikki eli draama. 

Draaman käytön mahdollisuudet 
kirkon työssä ovat valtavat. Ilman 
asialle omistautunutta työntekijää 
jää tuokin resurssi helposti käyttä-
mättä. Ehdotankin, että Oulun seu-
rakuntayhtymä palkkaisi suurilla 
strategiarahoillaan ensi vuoden alus-
ta kirkkodraamaohjaajan jäsenkatoa 
hillitsemään. 

ANNA SAlmi
Kirjoittaja on kiiminkiläinen opettaja ja 

piispa Samuel Salmen miniä

24.9.2009

Ay-liikkeellä  
kirkon kohtalo
”Ammattiliittojen ei enää tarvinnut lä-
hettää omia saarnamiehiään tuon tuos-
takin kentälle perustelemaan jäsenyyden 
hyötyjä ja keräämään jäsenmaksuja. Liit-
tojen sormituntuma jäsenkenttäänsä sii-
nä ehkä heikkeni, mutta tilalle tuli kor-
vaamaton etu: jäsenmaksutulojen varma 
virta.

Tämä pelasti ay-liikkeen horjuneen 
talouden. Säännöllisten ja varmojen tu-
lojen ja valtiovallan suopeuden turvin 
liitot saattoivat kehittyä eräänlaisiksi 
edunvalvontavirastoiksi, joilla oli palka-
tut virkailijansa ja pääkonttorinsa Hel-
singissä.

Tehtävään erikoistuneiden ammatti-
laisten hoitamana palkansaajien edun-
valvonta on varmaankin tehostunut. 
Haittapuolena on ollut palkattujen ay-
ammattilaisten ja rivijäsenten etäänty-
minen toisistaan.

Evankelis-luterilainen kirkko tuntee 
kipeästi tämän saman ongelman. Mel-

kein koko väestö kuuluu kirkkoon ja 
maksaa sille veronkannon yhteydessä pe-
rittävät jäsenmaksunsa, mutta kirkot py-
syvät enimmäkseen puolityhjinä.”

”Verovapaiden jäsenmaksujen varaan 
on kasvanut itsellinen ay-kirkko, joka 
saarnaa yhtä ja tekee toista.”

Aamulehti
22. syyskuuta

Ryysyväeksi
”Tällä erää kuljeskelen huuli pyöreänä. 
Jotakuinkin kaikki mikä tulee, hupe-
nee yrittäjän pakollisiin eläkemaksui-
hin, joiden minimimääräkin tuntuu 
kohtuuttomalta. Työttömyyskorvaus 
on yrittäjälle saavuttamaton unelma, 
joten edessä on pian leipäjono. Passii-
visena ortodoksina ja aktiivisena va-
semmistolaisena en saa varmaan lute-
rilaiselta seurakunnaltakaan kuin hyy-
täviä katseita.”

Pirjo Hämäläinen
Kansan Uutisissa 18. syyskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Ruotsin kirkon vaalit pidettiin alkuviikosta. Niissä valittiin sekä kirkollisko-

kousedustajat, hiippakuntavaltuustojen jäsenet että seurakuntien päät-

täjät.

Naapurimaan seurakuntalaisilla on vaaleissa meihin verrattuna paljon enem-

män valtaa, mutta siitä huolimatta äänestysaktiivisuus jäi melko laimeaksi. Vain 

11,8 prosenttia yli viidestä ja puolesta miljoonasta äänioikeutetusta päätti äänes-

tää. Muutosta neljän vuoden takaiseen ei juuri ollut.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään noin vuo-

den kuluttua. Vuonna 2006 äänestysprosentti oli 14,5.

Toivottavasti meillä ei seurata naapurimaan kehitystä.

Naapurissa 
matalat prosentit
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Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. 
Tekstit voi toimittaa joko 
sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), postit-
se (PL 102, 90101 OULU). 
Kirjoittajan yhteystiedot 
on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on 
oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot.

Syyttävä sormi meni vikasuuntaan
Tuiran seurakunnan kappalainen Juha Valp-
pu toi Aatoksissa-palstalla (RT 3.9.2009) esiin 
huolensa valtauskontoon kuuluvan peruskou-
lun oppilaan oikeudesta valita uskonnon ope-
tuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Täl-
lä hetkellä sitä mahdollisuutta ei ole. Kiitokset 
Juha Valpulle periaatteellisesti tärkeän asian 
tuomisesta yleiseen keskusteluun.

Keskustelun tulee jatkossa perustua to-
siasioihin ja nykyisen lainsäädännön ym-
märrykseen. Maallisessa juridiikassa ei yk-
siselitteisiä määräyksiä voi tulkita miten ta-
hansa. Laki on laki ja siihen on virkamiehen 
tyydyttävä.  Perusopetuslain 13 § määrää: 
”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää 
oppilaiden enemmistön uskonnon mukais-
ta opetusta. - - Tähän uskonnolliseen yh-
dyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat 
oman uskontonsa opetukseen. - - ”

Valpun tietämättömäksi väittämät ja jopa 

yksilönvapauden sekä uskonvapauslain rik-
kojiksi vihjatut opettajat ja opetustoimenjoh-
taja ovat siis asiansa osaavia ammattilaisia. 
Syyttävä sormi osoitti aivan väärään suun-
taan. Anteeksipyyntö olisi herrasmiesteko.

Kuinka tällainen laki on syntynyt? Aika-
naan perusopetuslain uudistamisen yhtey-
dessä tästäkin asiasta käytiin laaja keskus-
telu- ja lausuntokierros. Muistikuvani mu-
kaan juuri kirkon piirissä sai vahvasti kan-
natusta näkemys, jossa ”tietenkin jokaisen 
kirkon jäsenen on osallistuttava uskonnon 
opetukseen”.  Näkemys perustui uskonnol-
lisen kasvatuksen korostamiseen. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opetus käsitetään joskus virheellisesti vas-
takohdiksi. Sitä ne eivät ole. Elämänkatso-
mustieto ei ole mitään uskontoa vastaan. 
Päinvastoin opetuksessa käsitellään eri us-
kontoja, jolloin kaikkia uskontoja ja uskon-

nottomuutta kunnioitetaan samalla tavalla.
Periaatteellisesti olen Juha Valpun kanssa 

samoilla linjoilla. Vapaan valinnan rajoitta-
minen ei tunnu nykypäivältä. Koko uskon-
nonopetus tulee varmasti lähiaikoina uuteen 
tarkasteluun. Syy tähän on pelkästään talou-
dellinen. Maahanmuuton myötä eri uskon-
toihin kuuluvien oppilaiden lukumäärä kas-
vaa. Uskontojen opetuksesta on tulossa pien-
ten ryhmien takia äärettömän kallista. Kun 
yhdessä luokassa opetetaan matematiikkaa 
tai vierasta kieltä kolmenkymmenen oppilaan 
ryhmälle, voidaan viereisessä luokassa opettaa 
uskontoa kolmen, ensimmäisellä ja kuuden-
nella luokalla jopa yhden, oppilaan ryhmälle. 
Nykyjärjestelmällä ei ole pitkää tulevaisuutta. 
Tarvitaan uusia luovia ratkaisuja.

HANNu HämäläiNeN 
rehtori

Oulun seurakuntayhtymä on teh-
nyt ohjeet ihmiskaupan uhrien 
auttamiseksi. Ihmiskaupalla tavoi-
tellaan taloudellista hyötyä prosti-
tuutiosta, elinkaupasta tai työvoi-
man välittämisestä alistamalla ih-
misiä orjuuuden kaltaisiin oloihin.

Kansainvälisen työn pastori 
Árpád Kovácsin vetämä työryh-
mä ei hidastellut tehtävään ryh-
tyessään. Ohjeet valmistuivat yh-
den istunnon aikana.

Kovács kuitenkin huomauttaa, 
että ryhmä koostuu kokeneista 
seurakuntayhtymän työntekijöis-
tä, joilla jo on näkemys ihmiskau-
pasta. Tavalla tai toisella he tun-
tevat alan problematiikkaa. He 
esimerkiksi tuntevat jonkun uh-
rin tai heillä on työstään sellainen 
näkökulma asiaan, joka on tärkeä 
ja olennainen.

Nopeaa toimintaa
– Mitä pidempään suunnitel-
laan ja mitä pidempään työryh-
mät kokoontuvat, sitä vähemmän 
tehdään itse työtä, Kovács luon-
nehtii.

Ohjeissa annetaan yleisiä neu-
voja miten toimia kun epäillään 
ihmiskauppaa. 

Vastaavia ohjeita ei ole muilla 
seurakunnilla eikä Kirkkohalli-
tuksellakaan. Kirkkohallituksel-
ta sellaiset ovat kenties tulossa.

– Parempi, että on jonkinlaiset 
ohjeet kuin ei minkäänlaisia oh-
jeita. Ne eivät ole kuitenkaan ki-
veen hakattuja. Näitä voi tarpeen 
mukaan muuttaa.

– Juttelin jokin aika sit-
ten kirkkohallituksen ihmis-
ten kanssa ja heidän mielestään 
ohjeet olivat viisaasti laaditut ja 
käyttökelpoiset.

Kovácsin mukaan eri toimijoi-
den kanssa tehdään yhteistyötä 
ihmiskauppa-asiassa. Seurakun-
nista ja muistakin kirkkokunnis-
ta voi löytyä kieliapua. Poliisista-

Oulussa laadittiin 
ihmiskaupan vastaiset ohjeet

kin on hyötyä.
– Kirkkoa ei sido virallinen uh-

rin asema. Voimme puuttua  asi-
aan, kun on olemassa pelkkä epäily 
rikoksesta, Kovács painottaa.

– Meidän ei tule ottaa viran-
omaisten roolia. Teemme työmme 
ennen kuin autettava pääsee viral-
lisen auttamisjärjestelmän piiriin. 
Emme ilmoita autettavan nimeä 
viranomaisille ennen kuin hän it-
se tahtoo. Tehtävämme on valmis-
tella uhri kääntymän viranomais-
ten puoleen, koska vain he voivat 
saada kunnollisen ratkaisun ai-
kaan. Olemme kuitenkin konsul-
taatioyhteydessä poliisin kanssa.

Kun olemme päässeet tähän 
pisteeseen, tehtävämme päättyy. 
Voimme pohjustaa viranomais-
käsittelyä niin perusteellisesti, että 
viranomaisen ratkaisu osuu koh-
dalleen. Ohjeet pätevät myös, kun 
kohdataan ulkomaalainen perhe-
väkivallan uhri.

Työryhmä kehottaa ottamaan 
yhteyttä epäilyttävissä tapauksissa.

Pakollinen asennemuutos
Kovács on lähettänyt puolustus-
voimiin materiaalia ihmiskau-
pasta ja toivoo, että sitä käyte-
tään koulutuksessa. Puolustus-
voimissa palvelee enemmistö 

nuorista miehistä, joiden olisi 
hyvä tietää ihmiskaupasta. Nuo-
ret saattavat hyvinkin joutua ti-
lanteeseen, jossa he törmäävät 
ihmiskauppaan. 

Kovács tietää, että Suomes-
sakin käytetään bordelleja bis-
neshenkeä elähdyttämään. Pik-
kutunneille jatkuvat firman juh-
lat saattavat viedä bordelliin, jossa 
päädytään ostamaan seksiä. 

Bordelleissa voi olla vastassa jär-
jestäytynyt rikollisuus, jossa naisis-
ta saatetaan tehdä seksiorjia.

mallia muillekin
Kirkon maahanmuuttajatyön 

sihteeri Marja-Liisa Laihia ei 
ole vielä lukenut Oulun ohjei-
ta. Hänen mukaansa on mah-
dollista, että Oulun ohjeista tu-
lee malli muillekin.

Kirkkohallitus valmisti yh-
dessä muiden kirkkokuntien 
kanssa tietopaketin ihmiskau-
pasta muutama vuosi sitten. Nyt 
odotellaan sisäministeriön piak-
koin ilmestyviä ohjeita. 

– Kysymys kuuluu, olisivat-
ko ne käyttökelpoisia kirkol-
le ja tarvitsemmeko tarkempaa 
ohjeistusta.

PeKKA HeliN

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



4    Nro 30      24.9.2009

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: Kotimaa-yhtiöt oy
Levikki: n. 103 350, 15 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 562 6446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 562 6447
Ulkoasu: Reija Haapalainen 044 562 6448
Toimittaja: Pekka Helin 044 562 6451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 562 6449
Toimittaja: Rauhan Tervehdys ja Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 529 7558

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 562 6400     
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kotimaa-Yhtiöt / 020 754 2333 
Hinnat: Seurakuntatilaus 10,27 e, yksityistilaus 30,00 e 

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

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-Yhtiöt Oy / Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: 
Rovaniemi 2009 – Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

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

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

Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms.   Tervetuloa!    
Nettikauppamme: www.biblia.fi

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

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. 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

Hehkulamput siirtyvät vähitel-
len historiaan Euroopan unionin 
päätöksellä. Tänä vuonna poistu-
vat markkinoilta himmeäkupui-
set hehkulamput ja kirkkaista yli 
80 watin lamput. Muut hehku-
lamput poistuvat asteittain vuo-
teen 2012 mennessä.

Hehkulamput poistuvat myös 
Oulun seurakuntayhtymän kir-
koista ja muista kiinteistöistä, 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus 
kertoo. Kertarysäyksellä lamp-
puja ei kuitenkaan vaihdeta.

– Jos peruskorjaus koskee myös 
kiinteistön valaistusta, korjaamme 
tai vaihdamme ikääntynyttä va-
laisinkantaa ja siirrymme samalla 
energiansäästölamppuihin. 

Uusissa kohteissa on energian-
säästölamppuihin siirrytty jo en-
nakoidusti. Tehokasta valaistusta 
tarvitsevissa työtiloissa käytetään 
loisteputkivalaisimia.

Hehkulampuista pyritään 
eroon siirtymäkauden aikana 
suunnitellusti. 

Oulussa siirrytään 
energiansäästölamppuihin

– Suunnitteilla on myös toi-
mintatapa, kuinka keräämme 
ja lajittelemme rikkinäiset ener-
giansäästölamput, sillä ne ovat 
ongelmajätettä.

Kirkkohallitus kannustaa 
seurakuntia ympäristöystävälli-
siin ratkaisuihin, mutta jokainen 
seurakunta on tehnyt ratkaisun 
hehkulampuista luopumisen ai-
kataulusta itse.

Kattokruunuihin 
satoja lamppuja
Paraikaa on menossa Karjasillan 
kirkon kirkkosalin muutostöi-
den suunnittelu, jossa on joudut-
tu miettimään myös salin valais-
tusta. 1960-luvun valaisimet säi-
lytetään, ja niihin etsitään sopivat 
energiansäästölamput. Tuomio-
kirkon valaistuksen korjaami-
nen ei ole vielä ajankohtaista, ja 
niin ollen suurten kynttiläkruu-
nujen lamppuvalintaan ei ole vie-
lä mietitty vaihtoehtoja. 

– Olemme ratkaisuissamme 

maltillisia siksikin, että ener-
giansäästölamppujen tekniikka 
ehtii kehittyä, valikoima kasvaa 
ja ominaisuudet parantua. Täl-
lä hetkellä esimerkiksi energian-
säästölamppujen käyttöikä on ol-
lut luvattua pienempi. Lamppu-
jen valoteho koetaan myös heh-
kulamppuja huonommaksi, Val-
jus kertoo.

Lamppujen vaihtaminen on 
usein korkeissa kirkkosaleissa 
usein hankalaa ja kallista ja sik-
si lamppujen pitkää käyttöikää 
arvostetaan. Oulussa seurakun-
tayhtymän yhdeksään kirkkoon 
tarvitaan jo tuhannen lamppua, 
ja lisäksi ovat muut tilat päälle.

– Olemme arvioineet, että ener-
giansäästölamput säästävät 4–5 
prosenttia käyttösähkön kulutuk-
sesta. Säästössä on otettu huomi-
oon se, että energialamppu on heh-
kulamppua kalliimpi, mutta hyvi-
tystä tulee sen pitkästä käyttöiästä.

HilKKA lAHti

Hehkulamppuja saa myydä 
ja käyttää niin kauan kuin 

kaupoissa ja kodeissa 
varastoja riittää. Oulun 

seurakuntayhtymä siirtyy 
energiansäästölamppujen 

aikaan asteittain.
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Kirkon diakoniatyöntekijät ovat 
huolissaan omaishoitajien tilan-
teesta ja vastustavat jyrkästi kun-
tien omaishoitajien tukiin koh-
distamia leikkauksia. Diakonia-
työntekijät pitävät tasa-arvon 
kannalta tärkeänä, että ihmiset 
ovat omaishoidon tuen suhteen 
samassa asemassa asuinkunnas-
ta riippumatta. Yksi harkittava 
vaihtoehto on, että omaishoidon 
tuen myöntäminen siirrettäisiin 
Kelan vastuulle.

Monet kunnat ovat ryhty-
neet säästämään leikkaamalla 
omaishoitajien tukia ja tiukenta-
malla tuen rajoja. Omaishoidon 

Diakoniatyöntekijöiden päivät 21.–22.9. Espoossa

Diakoniatyöntekijät:  
Omaishoidon tukia ei saa leikata

tukisopimuksia on irtisanottu 
ja korvattu aiempaa pienemmän 
korvauksen lupaavilla sopimuk-
silla. Osa omaishoitajista on jää-
nyt tai jäämässä kokonaan vail-
le tukea. 

Omaishoito on kunnalle edul-
linen hoitomuoto. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön arvion mukaan 
yksi omaishoidossa hoidettava 
tuottaa kunnalle säästöä noin 30 
000 euroa vuodessa.

Omaishoidontuesta on sää-
detty lailla, joka astui voimaan 
vuonna 2006. Sen tarkoitukse-
na on parantaa hoidettavien ja 
omaishoitajien asemaa ja lisätä 

kuntalaisten yhdenvertaisuutta 
myös palvelujen saamisessa. 

Lain mukaan omaishoitajalla 
on oikeus kolmen vuorokauden 
vapaaseen joka kuukausi. Vapaal-
la voidaan ehkäistä uupumista ja 
tukea omaishoitajaa. Nyt kunnat 
ovat tiukentamassa vapaapäivien 
saamisen kriteereitä.

Omaishoitajia on arvioiden 
mukaan noin 300 000. Heistä 
kolme neljäsosaa on naisia. Täl-
lä hetkellä vain joka kymme-
nes omaishoitaja saa kunnallista 
omaishoidon tukea. 

RAuHAN teRveHdyS



5   Nro 30      24.9.2009

Maata  kiertelemässä

Porvoon 
piispaksi 
valittiin Björn 
Vikström
Porvoon hiippakunnan piispan 
vaalissa 16. syyskuuta eniten ää-
niä sai teologian tohtori, tutkija 
ja kouluttaja Björn Vikström. 
Vikström sai 250 ääntä ja toi-
sella kierroksella vaalissa mu-
kana ollut Sixten Ekstrand 199 
ääntä. Äänioikeus oli kaikkiaan 
461 henkilöllä.

Björn Vikström on vihitty 
papiksi vuonna 1988. Hän on 
työskennellyt seurakuntapap-
pina Matteuksen seurakunnas-
sa Helsingissä ja kappalaisena 
Kemiönsaaren seurakunnassa. 
Teologian tohtoriksi Vikström 
valmistui vuonna 2000. 

Tuplamessut 
vanhuudesta 
Kempeleessä
Kempeleessä järjestetään Van-
huusmessut 3.–4. lokakuuta. 
Ikääntyneille ihmisille suunna-
tuilla messuilla on tavoitteena 
tuoda esille läpileikkaus erilai-
sista pyhään ja arkeen liittyvis-
tä palveluista ja mahdollisuuk-
sista. 

Tapahtumaan sisältyy niin 
kaupalliset messut kuin hengel-
linen messu. Lauantaina 3.10. 
kello 10–17 messupaikkana toi-
mii Santamäen koulu osoittees-
sa Peltomiehentie 5. Sunnuntai-
na 4.10. kello 10 vietetään puo-
lestaan messua Kempeleen Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
osoitteessa Piriläntie 190. 

Piispa Wolfgang Huber on ke-
hottanut Pohjois-Korean kristit-
tyjä seuraamaan ennemmin Ju-
malaa kuin ihmistä.

Huber on Saksa evankelisten 
kirkkojen neuvoston puheen-
johtaja. Hän puhui vierailullaan 
Bongsunin kirkossa Pjongjan-
gissa.

Viittaamatta sanallakaan maan 
edesmenneeseen johtajaan Huber 

Paavi Benedictus XVI on kutsu-
nut satoja tunnettuja taiteilijoita 
ympäri maailmaa Vatikaaniin. 
Sikstuksen kappelissa marras-
kuussa järjestettävässä kokoon-
tumisessa on tarkoitus palauttaa 
historiallinen ”allianssi” katoli-
sen kirkon ja taiteenalojen välille.

Kaikkiaan kutsun saajina on 
480 ammattilaista maalaus- ja 
veistostaiteen, arkkitehtuurin, 
kirjallisuuden, musiikin, eloku-
van, teatterin ja tanssin alalta. 
Ohjelmassa on musiikkiesityksiä 

Paavi haalii taiteilijoita  
siipiensä suojiin

ja paavin esitelmä.
Vatikaanin mukaan sata hen-

kilöä on tähän mennessä vastan-
nut kutsuun, heistä 76 myöntei-
sesti. Osallistujien joukossa ovat 
muun muassa elokuvaohjaaja 
Giuseppe Tornatore ja säveltä-
jä Ennio Morricone, molemmat 
Oscar-voittajia.

Benedictus on kertonut, et-
tä länsimaisen kulttuurin kris-
tillisten juurien esille tuominen 
on tärkeä teema hänen paavikau-
dellaan.

Saksalaispiispa  
neuvoo korealaisille uskoa

lainasi Raamatusta apostolien te-
kojen kohtaa, jossa kehotetaan ole-
maan Jumalalle kuuliainen.

Huberin mukaan hänen vie-
railunsa tarkoituksena on op-
pia ymmärtämään parem-
min, ”kuinka kristityt voisivat 
omalta osaltaan edistää Kore-
oiden välistä rauhaa ilman ra-
ja-aitoja”.

RNS/eNi/Rt

Vastikään levyn julkaissut 
laulaja-säveltäjä Petri Laakso-
nen pitää Älä elämää pelkää 
-konsertin perjantaina 25.9. 
kello 18 Karjasillan kirkossa. 
Laaksosen uusi levy Vanha 
laulu sisältää Eino Leinon, 
Uuno Kailaan, Kaarlo Sarki-
an ja Lauri Pohjanpään runo-
ja uusin sävelin. Levyn ensim-
mäinen radiosingle Meri kuu-
tamolla on soinut taajaan Ra-
dio Suomessa, missä Eino Lei-
non säkeisiin pohjaavan laulu 
on noussut listaykköseksikin.  
Laaksonen artistiprofiili on 
poikkeuksellisen monipuo-
linen. Hänen teoksiaan ovat 
Täällä pohjantähden alla, Elä-
köön elämä, Sata salamaa, Oot 
voimani mun sekä suuri määrä 
muita iskelmiä, joululauluja ja 
hengellistä musiikkia. 

Konsertissa kuullaan sekä 
Laaksosen uusia että vanho-
ja lauluja. Käsiohjelma maksaa 
15 euroa.

Laaksonen 
antoi sävelen 
runomestareille

Oulun ev.-lut. seurakuntien nuo-
rille aikuisille suunnattu Elossa.
fi-hanke aloittelee syyskauttaan. 
Torstaina 24. syyskuuta seura-
kuntien nuorille aikuisille suun-
nattua toimintaa esitellään Syys-
festum-tapahtumassa Raatin 
nuorisotalolla. Seurakuntien  li-
säksi esittäytymässä on näillä nä-
kymin kuitenkin vain kaksi opis-
kelijajärjestöä. 

Kampanjan tunnuskuva sai 
paljon huomiota tiedotusväli-
neissä kampanjan lanseeraami-
sen aikaan heinäkuussa. 

Kaksimielisenä nähty kirkko-
venekuva on saanut suurimman 
osan kristillisen kentän opiske-
lijajärjestöistä sanoutumaan ir-
ti kampanjasta. Elossa.fi-sivus-
ton tapahtumakalenterista löy-
tyy seurakunnan tapahtumien 
lisäksi toistaiseksi vain luonnon-
tieteellisen tiedekunnan opiske-
lijoiden piirissä syntyneen yh-
teiskristillisen Lutukan vetämiä 
takkailtoja. 

yhteistyötä vähän
Elossa.fi-kampanjan projekti-
päällikkö, pastori Kimmo Kiek-
si ei usko herätysliiketaustaisten 
opiskelijajärjestöjen irtioton hi-
dastavan kampanjaa. 

– Minulle on tullut muuta-
ma ilmoitus siitä, että kirkkove-
nekuvan alla toimiminen koe-
taan hankalaksi. Täytyy kuiten-
kin muistaa, etteivät nämä jär-
jestöt ole muutenkaan juuri mu-
kana seurakuntien toiminnassa, 
vaan ne toimivat enimmäkseen 
omillaan. 

Kieksin mukaan kampan-
jan tarkoitus ei ole saada kaikkia 
nuorten aikuisten parissa toimi-
via tahoja saman sateenvarjon al-
le, tai tässä tapauksessa kirkkove-
neen kyytiin, vaan esitellä Oulun 
seurakuntien kohderyhmälle tar-
joamia palveluita. 

Kirkkoveneen perälauta vuotaa
Opiskelijajärjestöt sanoutuivat irti Elossa.fi-kampanjasta

Yliopistopastori Ari Savuoja esitteli Oulun seurakuntien toimintaa Elossa.fi-kampanjan väreissä ylioppilaskunnan lukuvuoden 
avajaisjuhlan Vulcanalian järjestömessuilla syyskuun alussa.

Vaikka seurakunnilla ja eri 
suuntausten järjestöillä varmasti 
on yhteisiä näkemyksiä kristitty-
nä elämisestä, myös eroja löytyy. 

– Yhteisten tapahtumien jär-
jestäminen on aika hankalaa, jos 
puhumassa on esimerkiksi Lut-
her-säätiön edustajia, Kieksi pe-
rustelee. 

Opiskelijajärjestöt 
lokeroituvat
Yliopistopastori Ari Savuoja har-
mittelee tilannetta, joka näkyy 
varsinkin hänen työkentällään. 

– Tunnusta valittaessa meillä 
oli tiedossa, että ”perälauta saat-
taa ruveta vuotamaan”, mutta 
negatiivisen palautteen määrä on 
ollut minulle yllätys. 

Opiskelijajärjestö Lutukan 
aktiivi Kaisa Anttila kertoo, et-
tä myös he keskustelivat Elossa.
fi-kampanjasta syyskuun alussa 
ennen ylioppilaskunnan järjes-

tömessuja. Anttilan mukaan ku-
kaan ei toivonut hajuraon otta-
mista seurakuntien kampanjaan.

– Me lähinnä ihmettelimme 
sitä, miksi tunnus on saanut niin 
paljon negatiivista huomiota.

Aiemmin kristilliset opiske-
lijajärjestöt ovat järjestäneet yh-
dessä syyskauden avajaiset, jou-
lu- ja vappujuhlan sekä yhteisen 
leirin. 

Yliopistopastori on koonnut 
järjestöt yhteisen pöydän ääreen 
kerran kuussa. 

Yhteistyön jatko on auki, mut-
ta kaikesta ei aiota luopua. 

– Emme haluaisi luopua jär-
jestöjen yhteistyöstä, siksi ristirii-
taiseen tilanteeseen joutuminen 
harmittaa. Yhteisleiri on suun-
nitteilla keväälle, kertoo Ou-
lun ev.lut. opiskelijalähetys ry:n 
työntekijä Antti Leinonen.

Kävipä yhteistyölle miten vaan, 
nuorten aikuisten ja opiskelijoi-

den tehtävälle työlle ollaan re-
montoimassa yhteistä tilaa Isol-
lekadulle.

– Remontoinnista on jo suun-
nitelmat, ja tilasta on tarkoitus 
tulla keskeinen toimipiste kaikel-
le nuorten aikuisten toiminnalle, 
Savuoja kertoo. 

etiikkaa ja metallia 
Elossa.fi-kampanja nähdään 
Kimmo Kieksin mukaan jatkos-
sa muun muassa reilun kaupan 
viikolla ja häämessuilla. Tulossa 
on myös tienvarsimainontaa ja 
eri musiikkityyleillä höystettyjä  
jumalanpalveluksia. 

Oppilaitoksia ei myöskään 
unohdeta. Kieksin mukaan yh-
teistyötä oppilaitosten kanssa  
tehdään tarjoamalla muun mu-
assa etiikkaa käsitteleviä luentoja. 

elSi HuttuNeN
Lue lisää Syysfestumista sivulta 15.

O u lu n y l i o p p i l a skam e ra t  r y .  /  A k i  Ko mu la in e n
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Parempi näkö
antaa paremman
elämänlaadun
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– Iän myötä näköni on heikentynyt. Näin kertoo
78-vuotias Kjell Lundberg, eläkkeellä oleva rehtori,
joka asuu Luulajassa. 

Usean vuoden ajan hän ei ole pystynyt luke-
maan lehteä tai ratkaisemaan ristisanatehtäviä
enempää kuin muutaman minuutin kerrallaan. 
Ja auton ratin hänen vaimonsa on saanut ottaa
hoitaakseen.

– BLUE EYE on hyväksi silmilleni. Nyt pystyn taas
ajamaan autoa ja ratkaisen useita ristisanatehtäviä
joka ilta. 

Jäätyään eläkkeelle Kjell on ollut aktiivinen monella tavalla.
Hän on matkustellut paljon, hoitanut puutarhaansa ja toi-
minut erilaisissa vammaisten nuorten yhdistyksissä ja 
järjestöissä. Hän toimii myös oppaana Gammelstadin
kirkossa ja kirkkokaupungissa, joka on Unescon maailman-
perintölistalla. 

– Olin lukenut, että BLUE EYEn sisältämä luteiini on hyväksi
näölle. Iän myötä näkö saattaa muuttua, ja mielestäni tuote oli
kokeilemisen arvoinen. 

Hän jatkaa:
– En odottanut mitään ihmeitä, mutta olin iloinen siitä, että

tarvittiin vain yksi tabletti päivässä, se oli helppo muistaa eikä
nieleminenkään ollut niin tuskaista. 

– Nyt kun taas pystyn tekemään asioita kuten aikaisemmin
olen saanut elämääni uuden ulottuvuuden. Parempi näkö
antaa minulle enemmän vapautta. 

Mitä BLUE EYE on? 
Blue Eye on norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä ravin-
tolisä. Yksi tabletti vastaa kokonaista kupillista ruotsalaisia
mustikoita, joiden antosyaanipitoisuus on erittäin korkea,
mikä estää oksidatiivista stressiä silmissä. Blue Eye sisältää
myös kehäkukasta saatavaa luteiinia. 

Luteiini on hyväksi näöllesi 
Luteiini on bioflavonoidien ryhmään kuuluva vahva anti-
oksidantti, jota on luonnollisesti silmän verkkokalvon kelta-
täplässä. Ylimääräinen luteiinilisä edistää silmän terveyttä ja
toimintoja. 

Ravinnosta saamme noin 2,2 mg luteiinia päivässä. Tutki-
mukset* osoittavat, että 6-14 mg:n  ylimääräinen luteiinilisä
on hyväksi silmien ikään liittyviin muutoksiin.  

BLUE EYE sisältää myös muita antioksidantteja, kuten quer-
setiiniä, rutiinia, salviaa, sinkkiä, seleeniä ja E-vitamiinia.

* Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al • ClinicalTrials.gov ID: NCT00029289 

Tietoa BLUE EYEstä 

Edistää silmän terveyttä ja toimintoja hyvän antioksidanttikoostu-
muksensa ansiosta. 

Norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä. 

Yksi tabletti päivässä riittää.

Säästä rahaa. Sisältää peräti 25 mg luteiinia tablettia kohti, kestää hyvin
vertailun muihin tuotteisiin. 

Blue Eye sisältää runsaasti (37,5 mg)
antosyaaneja, mustikan väriainetta. 

Saatavissa luontaistuotekaupoista 
ja apteekeista sekä tilattavissa 
rahtivapaasti elexironline.fi tai 
soittaa puh 06-343 65 06. 

Jos sinulla on kysymyksiä BLUE EYE:sta, ota yhteyttä: Elexir Nordiska AB – Suomi: 
puh. 06-343 65 06 • faksi 06-343 65 02 • s-posti ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se

ILMOITUSILMOITUS
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Kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. 
Ei ikä- tai lähtötasovaatimuksia. Samanaikaisesti oma 
leiriohjelma kouluikäisille ja pienimmille hyvä hoito!

AIKUISTEN OHJELMASSA MM.
 UKK-kävelytesti

 Kehonkoostumusanalyysi 
(rasvaprosentti, painoindeksi, nestetasapaino…)

 Ohjatut jumpat           Maastoretki
 Arki haastaa, mistä ammennan?

 Aikamme yksinäisyys         Kokkikanava         
 Ravinto – vatsan ja suoliston hyvinvointi

 Kappelihetket ja messu
 Isänpäivän ohjelmallinen aamukahvi

 koko ohjelma luettavissa verkkosivuilla 

Täysihoitohinta: aikuiset 60 €, lapset ja nuoret 15–30 €. 
Ilmoittautumiset Opistolle 15.10. mennessä!

Olet tervetullut yksin, ystävän tai perheesi kanssa!

KUNNON 
VIIKONLOPPU 
6.-8.11.2009

Kasarmintie 2 (PL 26), 85101 Kalajoki 
(08) 4639 200, toimisto@kkro.fi , www.kkro.fi 

NOVAT -toimintaa Oulussa
Luento torstaina 1.10.2009 klo 18.00–19.30

Toiminnanjohtaja, YTM 
Helena Palojärvi

”Naisen rakentava viha”
Paikka: Kirkkotorin koulutuskeskus

Asemakatu 5, Oulu

Luentomme tarjoavat välineitä hyvän olon etsimiseen, 
kielteisten kokemusten käsittelemiseen ja myönteisen 

minäkuvan muodostamiseen.
Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu vain naisille.

Luennon jälkeen järjestetään infotilaisuus naisille suunnatuista 
NOVAT -vertaistukiryhmistä.

Lisätiedot: puh. 09 685 3553 
info@naistenkartano.com, www.naistenkartano.com

Aikuiskoulutus
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissan tutkintoon 
johtava koulutus alkaa tammikuussa 2010. 

Hakuaika on 28.9. - 9.10.2009. 
Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen 
yhteishaussa nettiosoitteessa www.amkhaku.fi.

Lisätietoja saat netistä www.oulu.diak.fi tai
opintotoimistosta puh. 020 690 436.

Diak Pohjoinen, 
Uusikatu 46, 90100 Oulu
www.oulu.diak.fi

HAE NYT.

D I A K O N I A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U

Koulutus

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Testaamme painojälkeä

Yli 450 000 kotia tuhoutui ja sata-
tuhatta ihmistä menetti henken-
sä viime vuoden toukokuun 2. ja 
3. päivien välisenä yönä Myan-
marissa. Hirmumyrsky Nargis 
raivosi Irrawaddy-joen suistoalu-
een yli Yangonissa ja tuhosi yli 2,4 
miljoonan ihmisen elämän. 

Vielä vuosi hirmumyrskyn 
jälkeen monet lapset lukivat ja 
kirjoittivat tilapäiskoulussa, jo-
ka oli auringon paistaessa tu-
kahduttavan kuuma. Sateel-
la lattia muuttui mutavelliksi. 
Muutama kuukausi sitten alu-
eelle avattiin kaksi Kirkon Ul-
komaanavun tuella rakennettua 
myrskyn ja maanjäristyksen kes-
tävää koulua.

– Jos uusi hirmumyrsky iskisi 
nyt samalle alueelle, ihmiset oli-
sivat hyvin haavoittuvaisia, K. G. 
Mathaikutty kertoo. Hän tekee 
katastrofivalmiustyötä yli 50 ky-
lässä Myanmarissa Luterilaisen 
maailmanliiton ja kirkkojen yh-
teisen katastrofiavun ACTin ver-
koston palveluksessa.

– Katastrofivalmiutta on pa-

Hankintalistalla turvapaikka jokaiselle

Elämää Myanmarissa 
hirmumyrskyjen jälkeen

rannettava ja perheille ja yhtei-
söille on jaettava tietoa siitä, mi-
ten he pystyvät parhaiten selviy-
tymään hirmumyrskyn aikana 
ja sen jälkeen.

ilmastonmuutosta 
on hillittävä
Tilanne on vähitellen palannut 
ennalleen. Se oli vaikea jo ennen 
Nargisia, sillä vuoden 2004 tsu-
nami iski myös kovaa Myanma-
rin rannikolle. 

Koulutus, katastrofivalmiuden 
kehittäminen, käymälät, puhdas 
juomavesi, turvalliset asunnot ja 
ruokaturva ovat keskeisellä sijalla 
Kirkon Ulkomaanavun ja sen yh-
teistyökumppaneiden työlistalla.

– Äärimmäiset sääilmiöt ovat 
selvässä yhteydessä ilmastonmuu-
tokseen. Tulvat ja suolavesi tuho-
avat viljelysmaata ja pohjavettä, 
kertoo Eric Celiz, joka työskente-
li yhdeksän kuukautta katastrofi-
alueella.

Tällä hetkellä alueella on huu-
tava pula koulurakennuksista 
ja pätevistä opettajista. Pitkällä 

tähtäimellä tarvitaan lisää tukea 
elinkeinojen kehittämiseen, maa-
talouteen ja HIV- / aids-työhön.

Kaksi 
katastrofinkestävää koulua
Ulkomaanavun tuella rakenne-
tut koulut ovat betonista ja niis-
sä on kestävä katto. Päivisin ne 
toimivat kouluina, iltaisin kyli-
en kokoontumistiloina. Runsaat 
70 prosenttia alueen alakouluista 
tuhoutui hirmumyrskyssä.

– Välittömästi hirmumyrskyn 
jälkeen jaoimme kalastusverkkoja 
ja veneitä sekä ruokaa. Nyt keski-
tymme rakentamaan käymälöitä, 
kouluja ja koteja, Kirkon Ulkomaa-
navun humanitaarisen avun koor-
dinaattori Mari Paajanen kertoo. 

– Tavoitteena on, että kaikilla 
olisi suojapaikka kymmenen ki-
lometrin säteellä. Myanmarissa 
oli varoitusjärjestelmän myrskyjä 
varten jo ennen Nargisia. Nyt on 
huolehdittava, että ihmiset tietä-
vät, minne he voivat paeta.

Monet perheet asuvat edelleen 
myrskyn tuhoamissa, turvatto-
missa kodeissaan. Koska vain har-
vat omistavat maata, talot raken-
netaan pylväiden varaan veteen tai 
rannalle. 

Talot on tehty ruohosta tai 
bambusta, parhaassa tapaukses-
sa puusta. Sekä koulut että ko-
dit tarvitsevat uudet katot ja kes-
tävämpää rakennusmateriaalia. 
Paajanen pelkää, että suuri osa 
tilapäisistä taloista ei kestä loka-
kuuhun jatkuvaa sadekautta.

JeANette ÖStmAN
Kirkon Ulkomaanapu

K i r ko n U lko maana p u /  Ma r i  Paa jan e n

Sinäkin voit auttaa
Voit tukea Myanmarin jälleenrakennustyötä osallistumalla 

keräykseen, tilinumero on Nordea 157230–500504. Viestikohtaan 

kirjoita Myanmar.

Hintaesimerkkejä:

• Käymälä 100 euroa

• Vesipumppu 350 euroa

• Kaivo 2 000 euroa 

• Koulu noin 37 000 euroa, kalusteet 800 euroa

• Yhteisötalo 23 000–75 000 euroa, riippuen koosta ja materiaaleista.

Useimmat myanmarilaiset joutuvat rakentamaan kotinsa pilareitten varaan veden päälle, koska he eivät omista maata.
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Leikkaamme kaikenlaiset 
puupohjaiset levyt 
millintarkasti mittoihin tai 
muotoihin kuten vaneri-, 
MDF-, melamiini-, rimalevy, 
fi lmivanerit jne. uusituilla 
erikoistyöstökoneillamme

Jo
 vu

od
est

a 
19

58
 a

lka
en

LAATUVANERI OY
Rautatienkatu 84, 90400 OULU

08 311 5915
Palvelemme ark. 9-17

www.vianaturale.fi 

Monipuolisin öljykoostumus:
Kala-, helokki-, tyrni-, pellavan-
siemen- ja herukansiemenöljyä

Koko kehon hyvinvointiin:
- erittäin hyvä sydämelle ja 
  verenkierrolle
- hyvä vaikutus ihoon ja niveliin
- suojaa soluja härskiintymiseltä
- tärkeä aivotoiminnalle
- hoitaa herkkiä limakalvoja

OTA MONIPUOLINEN 
Omegat – JA VOI HYVIN!

NYT KAIKKI RASVAHAPOT 
SAMASTA 

KAPSELISTA!
”Suosittelen!”

KOKO PERHEEN 

Omegat
3-6-7 -9 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

To 24.9. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta. Matkalauluilta. Su 27.9. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seu-
rat Matti Rahja. Ke 30.9. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

        Kellonkartano 2009:
              
















   Tervetuloa Kellonkartanoon!     

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 24.9.2009 

2 palstaa x noin 60 mm, mv ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Kellonkartano sijaitsee Haukiputaan kunnan Kellon kylässä 16 km 
Oulusta pohjoiseen, os. Raamattuopistontie 93.
Vanhurskauttaminen ja uusi elämä
14.00 Avaus. Tapio Pokka.
 Mihin olemme menossa – miten jaksamme? Per-Olof Malk
15.30 Kahvi
16.00 Abrahamin usko (osa 1) Malk  
17.00 Ruokailu 
18.00 Abrahamin usko (osa 2) Malk, Martti Hannula, Pokka
Musiikki: Hannu Anttila, Jorma Seppä, Säde ja Tapio Pokka.
Järjestäjät: Evankeliumin opintoyhdistys ry. ja Kellonkartanon ystävät ry.
Lisätiedot: www.evank.org. 019 414 243 ja ja www.kellonkaartano.  
Kellonkartanon kesätyökauden päätös sunnuntaina 27.9.

Pohjois-Suomen Kristus-päivä 
Haukiputaalla la 26.9.09
Kellonkartanossa

Seurat su 27.9. klo 15. Jukka 
Marjakangas, Jussi Lahtinen.
Raamattupiiri ti 29.9. klo 15 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

SEUROJA
Sipilä-salissa Asemakatu 6 keskiviikkoisin klo 18.
Lokakuussa puhuvat: 14.10. Pekka Siljander, 21.10. Ossi Ylipek-
kala, 28.10. Pentti Huhtinen.
27.9. klo 16 Kotiseurat Marja-Liisa ja Arvo Alaperällä Välitie 16, 
Haukipudas.
2.10. klo 18 Ville Weisseveltin syntymäpäiväseurat Myllyojan 
seurakuntatalolla Koivumaantie 2, useita puhujia, Typen 
lauluveikot esiintyy. Kolehti lähetykselle ja Gideoneille. 
Olette sydämellisesti tervetulleita oheisiin tilaisuuksiin.

Herättäjän kirkkopyhä: Su 27.9. klo 10. messu Kempeleen kirkossa ja 
seurat.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 27.9. klo 15. Siioninvirsiseurat Tuiran 
kirkolla. Ti 29.9. klo 18. Siioninvirsiseurat Anna ja Jouko Laurialalla, 
Kirkkotie 2, Liminka.
Körttifoorumi 25.-27.9. Aholansaaressa.

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 lokakuussa alkaen klo 19.00 

To 1.10. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Erkki Piri ja Kari Päkkilä
Ti 6.10. Karjasillan kirkko
 Stiven Naatus ja Matti Pennanen
Ti 13.10. Tuomiokirkko
 Erkki Piri ja Niilo Nissilä
Pe 16.10. Kastellin kirkko
 Keijo Nissilä ja Jukka Hämäläinen
Ti 27.10. Myllyojan seurakuntatalo
 Olavi Voittonen ja Kalle Sarajärvi
To 29.10. Pyhän Tuomaan kirkko
 Pertti Lahtinen ja Heikki Tiirola
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 1.10. klo 19. Risto Ainali: Kol 3:16 
Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Oulun NNKY:n 

KELLARIKIRPPIS
avoinna torstaisin 

klo 16-18
Asemakatu 15:ssä, 
käynti sisäpihalta.

Myynnissä vaatteita, 
astioita, kirjoja.
Tuotto NNKY:n 

toimintaan.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 26.9. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta. 
 Vieraana LUISA LA SERPE
 TERVETULOA! 

TILAISUUTEMME:
Su 27.9. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 30.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Su 4.10. klo 18.00 HYVÄN 

SANOMAN ILTA 
Koivu ja Tähti salissa, 

Hannu Heikki Hyppönen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 25.9. klo 19 LIFT–ilta. La 26.9. klo 12–17 
NARSISMIN MONET KASVOT II–koulutus- ja 
sielunhoitopäivä. Su 27.9. klo 11 Jumalanpal-
velus, Pasi Markkanen, House-band. Su 27.9. 
klo 18 Ystävän paikka. Ke 30.9. klo 19 Sana 
ja rukous, Raimo Karhu, Vesa Asikainen. 
To 1.10. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Su 27.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 ja KANNATUSRYHMÄ 
klo 13.00. Ma 28.9. Kotiliitto naisille klo 13.00, Veljesliitto klo 18.00. Olet 
sydämellisesti tervetullut!

To 24.9. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen. Pe 
25.9. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 27.9. klo 11 Aamu-
kirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke. Ti 29.9. 

klo 13 Päiväpiiri. Ti 29.9. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli? Ilmoittaudu 
kurssille, E-mail: alfa.tiimi@gmail.com tai puh. 044 201 3672/Jyrki. Ke 30.9. klo 18 
Nuortenilta. To 1.10. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God`s Bell. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat ja yhdistykset

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

TERVEYDEX
LÄÄKÄRIPALVELUT

• sisätautien erikoislääkäri
• yleislääkäri

Stockmann 4. kerros, Oulu
p. 08 333 339

Palveluja tarjotaan

MUUTTOPALVELUT
JARI KARJALAINEN OYMUUTTOPALVELUTOULU 08-5317 552

• Koti- ja toimipaikkamuutot
Suomessa ja ulkomailla

• Laatikoiden vuokraus,
varastointi ja pakkaus

Jari Karjalainen Oy
0400 684 635, 0400 895 516

Tsto 08-5317 552, fax 08-330 024
www.muuttokarjalainen.com

Testaamme painojälkeä
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Paavin eroilmoitus saa aikaan Vati-
kaanissa kaaoksen ja ihmettelyn vyö-
ryn. Apuun kutsutaan suomalainen 
tutkija, vertailevan uskontotieteen 
professori Anni Isotalo. 

Uusi kirja on suoraan jatkoa edel-
liseen parivaljakon yhteistyön tulok-
seen Bosporin helmeen. Mikko Keto-
lan tutkijaminä ja Anssi Rauhalan tai-
teilijaminä luovat hienon suomalaisen 
sarjakuva-albumin, jossa yhdistyvät 
sulassa sovussa kirkkohistoria, dog-
matiikka ja eksegetiikka sekä uudet 
tutkimustulokset. Uudessa sarjakuva-
albumissa seikkailu vyöryy eteenpäin 
kuin juna konsanaan.

Tutkimustehtävässään Anni Isotalo 
joutuu keskelle juonitteluita ja roman-
tiikkaa, vaikeita asioita ja ajanpoltta-
via kysymyksiä. Albumin nimi viittaa 
kirkollis-poliittiseen kiistaan 1870-lu-
vun Italiassa. Vatikaanista ja paavin 
vallasta (Paavi Pius XI). Anni Isotalon 
tutkimuksissa joudutaan pohtimaan, 
kuka tai mikä onkaan Vatikaanin van-
ki. Uudessa albumissa yhdistyvät dan-
brownmainen juonenkuljetus, ilkka-
remesmäinen jännitys ja perinteinen 
sarjakuvakerronta selkeine kuvineen 
ja raameineen.

Uusi albumi on harvinaisuus suo-
malaisessa sarjakuvamaailmassa. Sen 
pyrkimys tuoda esille kirkkohistori-

allista ja uutta teologista tutkimusta 
on kunnioitettava asia. Kirkkohistori-
aa voidaan tuoda esille hyvinkin mo-
nipuolisesti ja iloisesti. Kerronnassa on 
havaittavissa (jälleen kerran) sisäpii-
rivitsejä ja tuttuja hahmoja teologipii-
reistä. Sarjakuvan keinoin on hyvä poh-
tia ajanpolttavia kysymyksenasettelui-
ta entäpä jos -mietinnän tavoin. Uusin 
kirja on parivaljakon neljäs teos ja on 
mielenkiintoista odotella mihin suun-
taan he seuraavaksi menevät.

JuHA väHäKANgAS

”Pitää kirjoittaa, ja runot, jotka syntyvät, 
ovat rakkauden ja elämän outoja viitta-
merkkejä, ajatelkoot ihmiset mitä tahan-
sa. Minä kirjoitan mitä haluan. Ja miten 
haluan”. Näin toteaa Elina Vaara romaa-
nissa Hurmion tyttäret. 

Satu Koskimiehen romaanissa up-
poudutaan kahden nuoren naisrunoili-
jan (Katri Vala ja Elina Vaara) sielun-
maisemaan, intohimoon runoutta koh-
taan, värikkäisiin elämänvaiheisiin ja 
helsinkiläiseen Tulenkantajat -kulttuuri-
ryhmään. Satu Koskimies toteaakin lop-
pusanoissaan: ”Romaania kirjoittaessani 
loin tositiedon pohjalle maailman, joka 
on mielikuvituksen mausteilla ryyditet-
ty. Kirjailijan vapaudella päätin: se mikä 
kerran elettiin, rikastukoon kuvitellus-
ta. Silti uskallan ajatella, että tämä kaik-
ki on saattanutkin tapahtua”.

Katri Vala kirjoitti Aurinko laskee 
-runossaan: ”Mitä siitä, että kuolema 
tulee! Mitä siitä, että monivärinen iha-
nuus varisee kuihtuneena maahan. On-
han kukittu kerran!” Tätä elämänhalua, 
tätä näyttämisen halua, kirjoittamisen 
hurmiota, säkenöiviä tunteita, suoma-
laisen runouden uudistamispyrkimyksiä 
värittävät Elina Vaaran ja Katri Valan ru-
noilijakuvan muodostumista 1909–1930. 
Tekstiin oivallisesti sisällytetyt runot, 
kirjeet ja lehtiarvostelut avaavat moni-
puolisesti kuvan, oven ja ymmärryksen. 

Helsinkiläisen Tulenkantajat -kulttuuri-
ryhmän jäsenistä Valan ja Vaaran lisäksi 
saavat puheenvuoron myös Olavi Paavo-
lainen, Yrjö Jylhä, Lauri Viljanen ja Mi-
ka Waltari.

Romaanissa vastataan hyvin kysymyk-
siin mistä runous syntyy, miksi se on kir-
joitettu ja ketä varten se on kirjoitettu. Te-
kijän innostuneisuus tarttuu lukijaan, ro-
maani herättää positiivisia ajatuksia. Tai-
dolla ja rakkaudella kirjoitettu, paljon 
pohjatyötä vaatinut romaani tuo 1920-lu-
vun suomalaisen kulttuurimaailman ai-
van likelle, eläväksi ja hengittäväksi, vir-
voittavaksi ja kutsuksi tutustua säkenöi-
vään runon voimaan. Romaani muistut-
taa Hannu Mäkelän Mestari-romaania, 
mutta on kuitenkin omanlaisensa, hie-
novireinen, mielenkiintoinen, herkkä ja 
elämäniloinen kuvaus kahden nuoren 
runoilijatytön kasvusta arvostetuiksi ru-
nouden uudistajiksi.

JuHA väHäKANgAS

Lukunurkka

Koskimies, Satu: 
Hurmion tyttäret. 
Romaani. Tammi 2009.

Ketola, Mikko & Rauhala, Anssi: 
Vatikaanin vanki. 
Professori Anni Isotalon tutkimuksia 4. 
Minerva 2009.

Terveys ja hyvinvointi 

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Tervetuloa asumaan 
Haapalehtoon
Uusi upea Esperi hoivapalvelukeskus avaa 
ovensa marraskuussa Kaplas tiellä, Oulussa. 
Tarjoamme sekä pitkä- että lyhytaikaista, 
tehostettua ympärivuorokautista hoivaa 
ikääntyneille ja muistihäiriöisille.  

Esperi Care Oy on Oulun kaupungin hyväk
symä hoiva ja hoitopalveluntuottaja.

Lisätietoja 040 196 6550
tai www.esperi.fi

Parempaa hoitoa
               EsPEri CarE 

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Tervetuloa!
Helppo tulla - tilaa pysäköidä

Olemme avoinna 
arkena 9-19, la 9-15

Sammonkatu 14
puh. 08 556 1591

ACO - aurinkotuotteet 
-15 % 31.7. asti

www.kaijonharjunapteekki. 

Aurinkoista 
kesää!

J A K e l u H ä i R i Ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Etsi syvä kaivo!Säkenöivästä voimasta
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Ei lehteä 
mainoskielto-

talouksiin
Postin linjauksen 

perusteella 
Rauhan Tervehdystä 
ei jaeta talouksiin, 

joilla on mainoskielto. 

Mikäli haluatte 
keskustella asiasta, 

ottakaa yhteyttä 
Itellan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 tai 
www.posti.fi/palaute.

Ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio dei 106,9 mHz 
kaapeliverkossa 94,1 mHz 
www.radiodei.fi
Su 27.9. klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Messun toimittaa 
Pentti Kortesluoma ja saarnan 
pitää Ilkka Mäkinen. Kanttori-
na on Sanna Leppäniemi
Su 27.9. klo 11.25 radiopyhä-
koulun pitää Marja Kukko-
nen. Aiheena on Jeesus antaa 
elämän.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.
radiodei.fi.
Ke 30.9. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Oululaisen Marja 
Forsblomin kolumni.
To 1.10. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Kirkon lapsityönoh-
jaaja Saara Hietava on pitkän 
työuransa aikana nähnyt suo-
malaisen kasvatuskulttuurin 
muutoksen, mikä harmit-
taa, mikä ilahduttaa? Marja 
Blomster haastattelee.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 27.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää Marja Kukko-
nen. Aiheena on Jeesus antaa 
elämän.
Su 27.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen uu-
sintana edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma, jossa kysy-
tään Täällä ihminen – kuu-
leeko kirkko? Ohjelman toi-
mittaa Jussi Leppälä Ylivies-
kasta.
Ma 28.9. klo 17.05 syksyn 
Etappi-ohjelmassa puhutaan 
Suomen Lähetysseuran Ta-
saus-keräyksestä. Ohjelman 
toimittaa Jukka Harvala Yli-
vieskasta.
Ke 30.9. klo 17.05 Perhevar-
tissa aiheena nuoret. Puhuu-
ko seurakunta nuorten ym-
märtämää kieltä? Oppilaitos-
diakoni Salla Tuominen ja Si-
mo Ollikainen Marja Bloms-
terin vieraana.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.9. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokir-
kosta. Jumalanpalveluksen
toimittaa Matti Pikkarainen 
ja häntä avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Kanttorina on 
Henna-Mari Sivula.

Eetterissä

Äläelämääpe lkää
-kiertue
Syksy 2009

W W W . P E T R I L A A K S O N E N . N E T

MUHOS – Koivu ja tähti
24.9. klo 19, liput 20 €

OULU 
Karjasillan kirkko
25.9. klo 18, liput 15 €

Huom 

aika!

Oulun seudun Mielenterveysseura 40 vuotta!
Luento- ja keskustelutilaisuudet yleisölle 

JAKSAMISESTA 
Oulu-opistolla, Suvantokatu 1, 
syksyllä 2009 (maksuttomat)

Ke 30.9.09 klo 18-19.30 Työssä jaksaminen 
Työterveyslääkäri, stressilääkäri Seija Vallinkoski

Ke 7.10.09 klo 18-19.30 Työyhteisön jaksaminen 
Psykologi, työnohjaaja, TRO Teija Jokipii

La 10.10.09 klo 13-17 
Oulun seudun Mielenterveysseura ry 40 v. 
Ravintola Lasaretti kansalaisjuhla. Mielenterveyspalkin-
to. Mukana mm harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara, 
oopperalaulaja Juha Hostikka, Sms toim.johtaja Marita 
Ruohonen, näyttelijä Janne Raudaskoski, koulutusana-
lyytikko Harri Hyyppä, kokki Janne Pekkala, taidekas-
vattaja Miina Savolainen 

Järjestäjänä Oulun seudun mielenterveysseura, 
Oulun kriisikeskus, Pulinapaja-projekti 
ja Oulu-opisto

Tapahtumat

Kuvitteellinen keskustelu, 
mutta kenties totta jos-
sain. Rauhan Tervehdys 
on kuulemma erinomai-

nen kompostipussintekele, joten 
näin voi sattua.

Onneksi hätä ei ole suuri, 
vaikka lehti olisikin lukemisen 
jälkeen käytetty hyödyksi. Inter-
netistä seurakuntien omilta si-
vuilta löytyy tietoa sekä tulevista 
tapahtumista että seurakunnan 
muusta toiminnasta.

Kaivattu parkkikerho on tar-
koitettu perhepäivähoitajille ja 
heidän hoidokeilleen ja kokoon-
tuu viikoittain Oulunsalossa 
seurakuntatalossa, kertoo seu-
rakunnan www-sivuilla oleva 
kalenteri.

Kalenterista löytyvät niin ju-
malanpalvelukset, säännölliset 
viikoittaiset tapahtumat kuin 
yksittäisetkin tapahtumat. Siel-
tä näkee esimerkiksi, että 14.10. 
on Oulunsalon kirkossa Markku 
Perttilän konsertti lähetystyön 
hyväksi. Ainakin toistaiseksi ai-
ka harva taitaa tuntea muusik-
ko Markku Perttilää, mutta sii-
näkin verkkosivustot tulevat 
apuun.

Hakukoneeseen – esimerkik-
si Googleen, Yahooseen tai Bin-
giin – kirjoitetaan vain henkilön 
nimi ja simsalabim! Heti löytyy 
tietoa siitä, kuka Markku Pert-
tilä oikein on. Heti on helpompi 
ratkaista, mennäkö konserttiin 
vai jäädäkö kotiin.

Netti pelastaa, jos lehti katoaa

Kiviaitajumalanpalvelus ja 
muita tapahtumia
Seurakuntien internetsivuilta 
saattaa löytää sellaisiakin tapah-
tumia, joita ei hevin osaisi kaiva-
takaan. 

Esimerkiksi Lumijoen seura-
kunta näyttää viettävän 11.10. ki-
viaitajumalanpalvelusta hautaus-
maalla. Tästäkään ei vielä tietäi-
si mitään, ellei kävisi seurakun-
nan sivuilla. 

Kempeleen seurakunnan 
suunnitteilla oleva Israelin mat-
kakin pistää silmään vasta ver-
kossa, samoin Piippolassa 24.10. 
järjestettävä Naisten iltapäivä. 
Siellä näyttää olevan kiinnosta-
vaa ohjelmaa.

Rauhan Tervehdyksestä tiedot 
löytyvät vasta noin viikkoa en-
nen h-hetkeä, mutta internetistä 
niitä kannattaa kaivella jo aiem-
min, mikäli kalenterinsa haluaa 
täyttää hauskoilla tapahtumilla 
jo hyvissä ajoin. 

Siikalatvan seurakunnassa 
esimerkiksi Kirkolliset ilmoi-
tukset -otsikon takaa paljastuu 
ihailtavan laaja lista loppuvuo-
den jumalanpalveluksista. Nyt jo 
voi tarkistaa, mihin aikaan jou-
lun jumalanpalveluksia seura-
kunnan lukuisissa kirkoissa vie-
tetään, ja ketkä niitä ovat toimit-
tamassa.

Kirkot ja 
muut Herran huoneet
Mikäli pelkät tapahtumatiedot 

eivät kiinnosta, voi seurakun-
tien sivuilta etsiä muutakin tie-
toa. Arkkitehtuurista ja historias-
ta kiinnostuneet löytävät kuvia ja 
historiatietoja kirkoista ja seura-
kunnan menneisyydestä. 

Kuinka moni lukijoista tie-
tää, että Siikajokilaakson ihmi-
set ovat alun perin kuuluneet jo 
1300-luvulla perustettuun Salon 
tai Saloisten seurakuntaan. 

Sekin selvisi nettisivuilta lu-
kemalla. Samoin se, mistä asi-
oista Pudasjärven seurakunta 
on tinkinyt Hilturannan leiri-

keskuksen rakennussuunnitel-
massa, jotteivät kustannukset 
kasvaisi liikaa.

Ja mistäkö löytää seurakun-
tien internetosoitteet? Rauhan 
Tervehdyksen sivuilta tieten-
kin. Kunkin seurakunnan oman 
tapahtumaosion yläosassa on 
www-sivujen osoite. 

Limingan seurakunnalla osoit-
teita on peräti kaksi: toinen seura-
kunnan sivuille, toinen paikalli-
sen partiolippukunnan sivuille.

SAtu lAPiNlAmPi

– Rakas, oletko nähnyt Rauhan Tervehdystä? En löydä 
sitä lehtikorista.
– En ole nähnyt, mihin lie kadonnut.  Hupsista, taidan 
muistaa sittenkin. Taittelin Rauhan Tervehdyksen 
kompostipussiksi, se kun on niin näppärän kokoinen.
– Mistä minä nyt löydän parkkikerhon tiedot, kun 
lehteä ei ole?
– Katso netistä, seurakunnilla on varmasti 
tapahtumatiedot omilla sivuillaan.

Oulunsalon seurakunnan uudistuneet nettisivut sisältävät kattavan 
tapahtumakalenterin. Seurakuntien www-osoitteet löytyvät Rauhan Tervehdyksestä 
seurakuntien sivuilta.
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Ei siihen kuole
Ystävää ei jätetä pulaan. Kun Lasarus sairastui äkkiä ja vakavasti, lähetettiin sana Jee-
sukselle. ”Ei siihen kuole”, vastasi Jeesus ja toimitti muita asioita, ”tulen myöhemmin”.

Toisin kuitenkin kävi. Kun Jeesus vihdoin tuli auttamaan, oli liian myöhäistä. Lasa-
rus oli jo haudattu. ”Miksi et tullut ajoissa,” kysyi Maria. Veljen kuolema nosti pintaan 
ahdistavia ajatuksia. Ne vyöryivät päälle kuin aallot ja peittivät pauhullaan entisen rau-
han ja tasapainon: ”Miksi et tullut ajoissa, miksi et auttanut, vaikka olisit voinut”, kyseli 
Maria voimattomana.

Jeesus tuli vierelle ja itki.
On monta tapaa kokea Marian kohtalo. Ihmissuhteet kuolevat, rakkaus voi kuolla, 

ja vihdoin rakkaat ihmiset kuolevat, samoin kuin luottamus omiin kykyihin, usko elä-
män tarkoitukseen. Kaikessa sellaisessa me olemme Marian lailla täynnä kysymyksiä.

Annettuaan Marian aikansa surra ja surtuaan hänen kanssaan menetystä Jeesus 
sanoi jotain hyvin tärkeää: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa 
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole”. Tämä on 
varmasti suurin asia, mikä ihmiselle on koskaan luvattu. Missä ikinä muodossa kuo-
lema sinua koskettaakin, minulla on viimeinen sana, tämä: ”ei siihen kuole”.

On aika itkeä, ja on aika nousta uskomaan. Jeesus ei luvannut suuria vain jotain 
sanoakseen, niin kuin sureville on tapana puhua. Osoitukseksi siitä Maria sai veljensä 
takaisin luokseen, Nainin leski sai poikansa vielä hetkeksi avukseen ja Jairuksen tytär 
heräsi henkiin vanhempiensa iloksi. Synkimpänä hetkenään kaikki kuoleman kosket-
tamat saivat avun, joka auttoi heitä uskomaan ja luottamaan siihen, että ystävyydessä 
Jeesukseen oli uusi elämä, jotka kuolema ei pysty voittamaan.

PeKKA ReHumäKi
Kempeleen kirkkoherra

Jeesus antaa elämän on aiheena 17. sunnuntaina helluntaista. Pyhää kutsutaan evankeliu-
mitekstien vuoksi myös pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Evankeliumikirjassa 
sanotaan: ”Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman val-

lan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luomakuntakin 
vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta.”

Evankeliumiteksti on lyhyt ja puhutteleva: ”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mi-
tään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä te-
kee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyt-
tää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää 
kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”

Teksti on vastaus vihaisille juutalaisoppineille, jotka vainosivat Jeesuksen henkeä. Tä-
mä kun oli parantanut sapattina miehen Betesdan altaan lähellä. Mies oli ollut liikun-
tarajoitteinen 38 vuotta.

Vihan aihe ei ollut miehen parantaminen, vaan sapatin rikkominen. Mieshän oli jou-
tunut kantamaan sapattina vuodemattoa, mikä oli pikkutarkoille fariseuksille suuri synti.

Miehen paraneminen oli siis lopulta heille sivuseikka. Vuodematon kantaminen oli suu-
ri kauhistus.

Jeesuksen rinnastaminen ”Poikaan” oli juutalaisille aivan kuin jumalanpilkkaa – he kun 
eivät uskoneet Jeesuksen olevan messias. Siksi he jatkuvasti pyrkivät vangitsemaan Jeesuk-
sen, mikä lopulta onnistuikin.

Jeesuksen kertoma yhteys Isän kanssa oli suurin erottava tekijä. Kun tämä asia ei avau-
tunut vihaisille juutalaisoppineille, konfliktiin ajautuminen oli luonnollista. Isän voiman ja 
taitojen siirtäminen pojalle oli selviö tuon ajan perheyhteisössä. Ammatti tuli opittua koti-
konstein – aivan kuten Joosefin ja Jeesuksenkin tapauksessa kävi. Saman mallin tarjoami-
nen taivaallisen Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen väliseen suhteeseen tuntui ylivoimaiselta 
kestettävältä. Viha kumpusi uskon puutteesta.

PeKKA tuOmiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 86:10–13 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 26:12–14, 19 tai 1. Kun. 17:17–24  
Toinen lukukappale Fil. 1:20–26 
Evankeliumi Joh. 5:19–21 

Jeesus, kuoleman voittaja. 

Sinulla on elämän ja kuoleman avaimet. 

Me elämme kivun ja kuoleman maailmassa, 

mutta sinä olet kulkenut yli rajan. 

Sinä nousit haudastasi ja elät ikuisesti. 

Kiitämme, että kuolema on voitettu. 

Kiitämme, että pimeydellä  

ei ole valtaa meihin. 

Kiitos, että tänäkin päivänä 

sinä voit sytyttää valosi 

kuoleman ja surun keskelle. 

Ylistämme sinua armostasi.

w w w.sxc . hu /  M o n ika Z a l e w ska
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Jokilaaksoista tuntureille
Oulun hiippakunta kattaa kirjai-

mellisesti puoli Suomea. Se ulot-
tuu Perämereen laskevien pohja-
laisjokien laaksoista aina kitukas-

vuisten koivujen tunturialueelle. 
Oulun hiippakunta järjesti historiansa en-

simmäiset Hiippakuntapäivät 15.–17. syys-
kuuta teemalla Uskoa pohjoiseen. Piispa Sa-
muel Salmi kutsui kirkon työntekijöitä päi-
ville seuraavin sanoin:

– Matkoillani Oulun hiippakunnan alu-
eella olen saanut kohdata monin tavoin poh-
joisen kasvot. Olen iloinnut yhdessä seura-
kunnan työntekijöiden kanssa onnistumisista 
ja siitä, että kristillinen usko puhuttelee edel-
leen ihmisiä. Näin tapahtuu usein juuri siellä, 

missä sitä ei osaa odottaakaan. 
Hiippakuntapäivien jälkimainingeissa 

vietettiin viime viikonloppuna Muoniossa 
Oulun ja Luulajan hiippakuntien yhteistä 
Rajaton Raja -tapahtumaa. Hiippakuntien 
piispat, Samuel Salmi ja Hans Stiglund, jul-
kaisivat siellä yhteisen manifestin, jossa he 
sitoutuivat edistämään kirkollista yhteistyö-
tä yli valtioiden rajan. Piispojen tavoittee-
na on tehdä yhteydenpito rajajoen yli yhtä 
luontevaksi kuin se oli ennen rajan vetämis-
tä Tornion- ja Muonionjokeen Suomen so-
dan päätteeksi vuonna 1809. 

– Ihmiset ovat Tornionjokilaaksossa elä-
neet käytännössä aina ilman rauhan rajaa, ei-
vätkä rajat kuulu myöskään kirkon identiteet-

Ku va t :  O sm o R a h ja
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Jokilaaksoista tuntureille
tiin, piispa Salmi visioi.

Salmen mukaan Suomen ja Ruotsin raja-
seurakuntien pappien on pystyttävä työsken-
telemään nykyistä helpommin molemmin 
puolin rajaa. Piispat muistuttivat, että Tor-
nion ja Haaparannan seurakunnat ovat teh-
neet jo vuosia esimerkillistä ja omintakeista 
yhteistyötä rajasta piittaamatta. 

Manifestissa piispat lupautuivat lisäämään 
entisestään Tornion- ja Muonionjokilaaksois-
sa kirkollisia tilaisuuksia, jotka palvelevat 
seurakuntalaisia rajajoen molemmin puolin.

Piispojen juhlavastaanotolla puhunut pää-
toimittaja Tapani Ruokanen muistutti, etteivät 
rajat saisi kulkea kansojen ja ihmisten välillä.

– Rajan kansa on oppinut paljon juuri sijain-

tinsa takia. Kulttuurien ja elämäntapojen eri-
laisuus on hyväksytty luonnollisena osana elä-
mää. Erilaisuus on ollut pakko hyväksyä, kun 
Lappi on painanut parrelleen ja itse elämän ra-
jat ovat osoittautuneet olennaisimmiksi, sanoi 
Ruokanen.

Konserttimessuun osallistuneet muoni-
olaisnuoret Reetta Palojoensuu ja Kati Sär-
kijärvi kuvailivat rajatonta rajaa toteamalla, 
etteivät he mielessään ”vaihda maata” käydes-
sään joen toisella puolella sukulaisissa.

– Kun katselemme Suomen puolelta joen 
yli, emme ajattele katsovamme Ruotsiin, ty-
töt kuvaavat rajan näkymättömyyttä. 

elSi HuttuNeN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula, kated-
raalikuoro. Kirkon isäntien 
20-vuotisjuhlat. Kirkkokah-
vit Keskustan seurakuntata-
lolla. Suora lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 27.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula.
Messu su 27.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Jo-
han Helkkula.
Tuomasmessu su 27.9. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
saarnaa Marja Kopperoinen, 
kanttori Taina Voutilainen. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 24.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 27.9. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Juha 
Soranta. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 27.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 27.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sari Wallin. 

Messu su 27.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 1.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 27.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 27.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Messu su 27.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avus-
tavat Petteri Tuulos, Päivi 
Moilanen, Aino-Liisa Ilkko, 
kanttorina Ulla Metsänhei-
mo. 80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 27.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Taru 
Ängeslevä. 

Viikkomessu ke 30.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Ulla Metsänheimo.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 27.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Radiointi Ra-
dio Dei.
Kansanlaulukirkko su 27.9. 
klo 16 Hintan seurakuntata-
lossa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Fanni ja Aino Er-
vasti soittavat, päiväkerho-
lapset ovat mukana. 

YlIKIIMInKI
Messu su 27.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 18. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 27.9. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 16 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Han-
nu Niemelä. Kirkkokahvit.

Kempele
Gospelmessu to 24.9. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Kaikenikäisille.
Messu su 27.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
saarna Veikko Kärnä, avusta-
ja Leena Brockman, kanttori-
na Eija Savolainen. Mukana 
Oulun seudun virsikuoro. Py-
häkoulu saarnan aikana. He-
rättäjän kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Herännäisseurat kirk-
kosalissa klo 12.

Kiiminki
Messu su 27.9 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Birgitta Kontio, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 27.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, avustaa 
Birgitta Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Messu su 27.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Muistijumalanpalvelus 
ja leipäkirkko, johon kutsu-
taan erityisesti muistisairau-
desta kärsiviä, omaishoitajia 
ja heidän läheisiään. Kirkko-
kahvit / Oulun seudun muis-
tiyhdistys.

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

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.
nuorten iltakirkko ke 30.9. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 27.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Taru Pisto ja lau-
luryhmä.

Pudasjärvi
Messu su 27.9. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Jaakko Sääskilahti, avustaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita-kuoro.
Jumalanpalvelus su 27.9. klo 
13 Puhoksella Möykkälässä. 
Toimittaa Jaakko Sääskilahti, 
kanttori Keijo Piirainen.

Siikalatva
KeSTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

PIIPPolA
Iltakirkko su 27.9. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa teologian opiskelija An-
neli Virtanen, kanttorina 
Veijo Kinnunen. 

PulKKIlA
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen. 

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RAnTSIlA
Messu su 27.9. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa. MTK:n sa-
donkorjuun kiitossunnuntai.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Sadonkorjuun kiitoskirk-
ko. Kirkkokahvit seurakun-
tatalolla.

TeMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Sadonkorjuun kii-
toskirkko. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla.

E l s i  H u t t u n e n
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24.9.–1.10.2009enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 24.9. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
Torstain raamattupiiri to 
24.9. ja 1.10. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 24.9. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Päiväseurat ke 30.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 30.9. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 30.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukousta, 
hiljaisuutta, raamatunteks-
tejä, rukouslauluja. 
hartaus to 1.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 24.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 25.9. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 25.9. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
30.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
30.9. klo 11, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.10. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 24.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
24.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
herännäisseurat su 27.9. klo 
15, Tuiran kirkko. Siioninvir-
siä, puheita, kahvit. Suunnit-
tellaan syksyn seurapäivää.
Miestenpiiri ti 29.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Au-
lis Natri. Karjasillan miesten 
raamattupiirin vierailu.
Raamattupiiri ti 29.9. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 1.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Arja Suomela.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat pe 25.9. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 29.9. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Juk-
ka Kolmonen ja Niilo Nissilä.
Seurakuntailta to 1.10. klo 
18 Ylikiimingin seurakunta-
talo. Aloitamme seurakun-
tailtojen sarjan. Tilaisuuksia 
järjestetään  tulevien kuu-
kausien 1. torstaina myös ky-
lille. Kahvitarjoilu. ks. ilmoi-
tus s. 17.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsitaitaja-virsilauluti-
laisuus to 24.9. ja 1.10. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Lauletaan virsikirjan 
vieraimpia virsiä.

Karjasillan seurakunta
Petri laaksosen älä elä-
mää pelkää -konsertti pe 
25.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Juontaa Mikko Salmi, oh-
jelma 15 €.
Virsilaulutuokio ma 28.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Virsilaulutuokio ke 30.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
lempeä, draamaa ja hurjia 
juonenkäänteitä su 27.9. klo 
18, Kastellin kirkko. Lukute-
atteria Willam Shakespearen 
näytelmien uusista suomen-
noksista. Tekstejä lukemas-
sa Rebekka Naatus, Henrik 
Ketola, Mikko Salmi ja Juha 
Vähäkangas, kanttorina Sari 
Wallin. Ks. ilmoitus s. 17.
Runokvarkki ti 27.10. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta. Pent-
ti Murron lyriikkaa. Mukana 
pastori Juha Vähäkangas.
Kirjavirtaa pappilassa ke 
28.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjat John Boynen Poika 
raidallisessa pyjamassa ja Ma-
rilynne Robinsonin Gilead. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.
Keskustan palvelutalon 
kerho to 24.9. klo 14, Kes-
kustan palvelutalo, Nummi-
katu 24. 
Senioripäivä ma 28.9. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Mahdollisuus diakonis-
san vastaanotolla verenpai-
neenmittaukseen sekä ruo-
kailuun klo 12. Ruoan hinta 
on 4 €. Päivä jatkuu Hopea-
lankakerholla.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 28.9. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa ma 28.9. klo 13, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kes-
kustelupiiri kahvikupposen 
ääressä työikäisille. Muka-
na diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 

ma 28.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 29.9. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 30.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 28.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 28.9. 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. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
liikuntavammaisten kerho 
pe 25.9. klo 13–14.30, Heinä-
torin seurakuntatalo.

KehITYSVAMMAISeT
Perhepiiri to 24.9. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
29.9. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 29.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

KuuloVAMMAISeT
Ystäväilta to 24.9. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen leiripäivä ma 
28.9. klo 9.30–16, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Oh-
jelmallien leiripäivä yhdessä-
olon merkeissä. Hinta on 12 
€ sisältää aamupalan, lou-
naan ja päiväkahvit. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 24.9. 
Anne-Marille vastaanotol-
la ti ja to klo 9–11 tai p. 040 
5912 657.

näKöVAMMAISeT
Raamattu- ja keskustelupii-
ri to 24.9. klo 13–14.30, Dia-
koniakeskus, alakerran ryh-
mätila. 
näkövammaisten kerho ke 
30.9. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraa-
na pastori Markku Palosaari. 
Opas vastassa Isonkadun ul-
ko-ovella.

PäIhDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 25.9. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 28.9. klo 14.30–16, Öber-
gin 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 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 

316 1720. 
lähetystovi pe 25.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Jumalan huo-
lenpito, Jyrki Vaaramo.
lähetysteologinen luento-
sarja ti 29.9. klo 18, Oulun 
Diakin auditorio. Miten me 
uskomme? – uskontojen vä-
lisen dialogin luonne ja tar-
koitus, TT Seppo Rissanen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 24.9. klo 
14, Vanha pappila, Sipiläsa-
li. Raamattutunti 24.9. Juha 
Sarkkinen, 1.10. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
29.9. klo 17.30–19.30, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 28.9. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lussa lasta kuljetetaan lap-
sentajuisesti tutustumaan 
kristilliseen uskoon ja rakas-
tavaan Jumalaan. Yli 4-vuo-
tiaille. Tätä pienemmmil-
le toivomme mukaan omaa 
saattajaa. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua ja se 
on maksuton.
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12, 
Koulukatu 10.
Perhekerho to 24.9. klo 10, 

Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja vaarin pysäk-
ki la 26.9. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vanhanajan 
mummola: tulkaa yhdessä, 
lapset ja vanhemmat, mum-
mo tai vaari, kuulemaan 
mummolan tarinoita. Lau-
lamme ja leikimme yhdessä.
Kolmen polven perheker-
ho ma 28.9. klo 10–11, Kai-
roskoti. Kerhoon kutsutaan 
alueen lapsiperheitä viettä-
mään yhdessä aamupäivä-
hetkeä Kairoskodin vanhus-
ten kanssa. Ohjelmassa on 
hartaus, askartelua ja lopuk-
si kahvi- ja mehutarjoilu.
Taidepyhis ma 28.9. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1–3-luokkalaista. 
4-vuotiaiden synttärit la 
3.10. klo 15, Maikkulan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 18.
Pyhäkoulu su 27.9. klo 10, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 27.9. klo 10, 

Seurakunnat kutsuvat nuoria aikuisia 
ja opiskelijoita syyskauden avaukseen 
torstaina 24.9. kello 19 Raatin nuori-
sotalolle. Illan aikana kerrotaan Ou-
lun seurakuntien syyskauden toimin-
nasta ja tapahtumista tarjoilulla höys-
tettynä.

Lisäksi festumväkeä hemmotel-
laan konsertilla, jonka pääesiintyjä 
on kokkolalainen soul-laulaja Charles 
”Risto-Kalle” de Plicque bändeineen.

De Plicque on amerikan-ranskalai-
nen muusikko, journalisti ja pappi, jo-
ka on erikoistunut moderniin mustaan 
gospelmusiikkiin. Hänen uransa alkoi 
blues-kitaristi Stevie Ray Vaughanin 
kanssa 1960-luvulla. Hän on laulanut 
James Cleveland -kuorossa ja kiertänyt 
musisoimassa muun muassa Andraé 
Crouchin ja Bryan Duncanin kanssa. 
Hän toimi monia vuosia myös lähetys-
saarnaajana, levyttävänä taiteilijana ja 

taiteilijayhdistyksen johtajana sukujuu-
rillaan Pariisissa, Ranskassa.

Pohdiskelevaa poprockia soittava 
Tommi Kalenius saapuu Raatiin Loh-
jalta. Hän on tällä hetkellä yksi ahke-
rimmin keikkailevista suomalaisista 
gospelmuusikoista ja lisäksi myös tuot-
telias lauluntekijä. 

Ensimmäiset laulunsa Kalenius 
teki noin 16-vuotiaana, mutta va-
kavampi musiikin tekeminen alkoi 
myöhemmin ensimmäisten levytys-
ten ja esiintymisten myötä.

Yhteistyö taitavien sanoittajien, 
tuottajien sekä muusikoiden kanssa 
on Tommi Kaleniuksen mielestä mer-
kittävä tekijä ja innoittaja hänen mu-
siikin luomisessaan. 

Syysfestum torstaina 24. syyskuuta al-
kaen kello 19 Raatin Nuorisotalolla, 
Raatintie 7. 

Syysfestum tarjoaa poppia ja puhetta 
Raatin nuorisotalolla
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

24.9.–1.10.2009enot Oulussa 

Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli.
Perhekerho ma 28.9. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Perhekerho ti 29.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 30.9. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 30.9. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 24.9. ja 1.10. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. There is no enrollment of 
fee. More info: Anu Marden 
tel. 044 3161 718.
Perheleiri 16.–18.10. Roku-
an leirikeskus. Mukana pas-
tori Juha Tahkokorpi p. 050 
5527 236 sekä lastenohjaa-
jia. Ilmoittaudu www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmoittau-
tumiset. Hinnat: 44 € / aikui-
nen, 4–18-v. lapset 30 €. Hin-
ta sis. matkat, ruuan ja ma-
joituksen.
Pyhäkoulu la 26.9. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 27.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu. 
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 27.9. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Pyhäkou-
luista lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Perhekerho to 24.9. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Perhekerho ti 29.9. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Pateniemen kirkko. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Rajakylän seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Perhekerho to 1.10. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Perhekerhoista lisätieto-
ja Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 

YlIKIIMInGIn Alue
Perhekerho ke 30.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
Kokkikerho 1.–6.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille ma 
28.9. klo 17–18.30, Kastellin 
kirkon pappila. 
Maailmakerho 3.–6.-luok-
kalaisille ma 28.9. klo 17–18, 
Kaukovainion kappeli. 
näytelmäkerho 1.–3.-luok-
kalaisille ma 28.9. klo 17–
18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kerhot ovat maksuttomia ja 
niihin voi ilmoittautua pai-
kan päällä. 

Tuiran seurakunta
Teetupa to 24.9. ja 1.10. klo 
14, Pöllönkankaan ostoskes-
kuksen nuorisotila. 
1.–3.-lk. tyttöjen ja poiki-
en monitoimikerho to 24.9. 
klo 17.30, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 
1.–3.-lk. tyttöjen askartelu-
painotteinen kerho ti 29.9. 
klo 16.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
4.–6.-lk. tyttöjen kerho ke 
30.9. klo 18.30, Pateniemen 
kirkko. 
1.–3.-lk. tyttöjen ja poiki-
en monitoimikerho to 1.10. 
klo 17.30, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas, nuorten yö-
kahvila pe 25.9. klo 19–23, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
nuortenilta ti 29.9. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
24.9. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla imp-
ro-tekniikoihin, hullutel-
laan ja valmistellaan Majak-
kaa Oulugospeliin. Lisätieto-
ja Merja, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 25.9. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Päihteetön kahvila ylä-astei-
käisille.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus (3. kerta) ke 30.9. 
tai 14.10. klo 17–18.30, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aihee-
na on Kuka olet Jumala? Voit 
valita kerroista sinulle pa-
remmin sopivan. 
nuortenilta ke 30.9. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Toimintapäivä autismikir-
jon nuorille la 26.9. klo 10, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus s. 17.

Nuoret aikuiset 
Syysfestum-konsertti ja 
syyskauden avaushappe-
ning to 24.9. klo 19, Raatin 
nuorisotalo. Ks. juttu s. 16.
Takkailta ti 29.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

oPISKelIJAJäRJeSTöT
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 28.9. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 30.9. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit
Vanhustenviikon juhla pe 
9.10. klo 13, Linnanmaa, Saa-
lastinsali. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Verenpainemittausta ke 
30.9. klo 12, Intiön seura-
kuntakoti. 
Tarinatupa ke 30.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 24.9. ja 1.10. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 24.9. ja 
1.10. klo 12, Kajaanintie 1. 
hopealankakerho ma 28.9. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 24.9. ja 
1.10. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 28.9. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 28.9. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. 
eläkeläisten kerho to 1.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 24.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Pasi Kurikka.
Seurakuntakerho to 24.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 24.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten kerho ti 29.9. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueella 
asuville eläkeläisille. Harta-
us pastori Pasi Kurikka. 
Seurakuntakerho to 1.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to 15.10. klo 12, Lassin-
talon seniorikeskus. Ryh-
mä kokoontuu 8 kertaa. Tie-
dustelut ja ilmoittautumi-
set viimeistään 2.10. Johan-
na Heikkiselle tai Paula Kyl-
löselle p. 044 703 5154. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 24.9. 
ja 1.10. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
ja 1.10. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinapiiri ma 28.9. klo 11, 

Sanginsuun seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 28.9. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
28.9. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

YlIKIIMInGIn Alue
laulukerho to 24.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 28.9. ja ke 
30.9. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
harmonisen laulun ryh-
mä ke 30.9. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Lisätietoja 
Marja-Liisa Mustonen p. 041 
5507 444. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 29.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
30.9. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 25.9. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Aamupiiri la 26.9. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Miesten piiri ke 30.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun 
suunnittelu ke 30.9. klo 18, 
Öbergin talo. 
Vastaanotto verenpaine- ja 
keskusteluasioissa to 1.10. 
klo 9, Koskelan seurakunta-
koti. 
Aikuisrippikoulu 20.10.– 
12.11., Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 24.9. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. There is 
no enrollment of fee. Mo-
re info: Anu Marden tel. 044 
3161 718.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 27.9. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
naisten ilta ke 7.10. klo 18, 
Oulujoen pappila. Ks. ilmoi-
tus s. 17.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Pe 2.10. klo 15–18 Oulun tuomiokirkossa, 
käynti pääovesta
                                    
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Pe 2.10. klo 15–18 Karjasillan kirkkoherranvirastossa, 
Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
Pe 2.10. klo 15–18 Tuiran kirkossa, Myllytie 5, 
käynti kirkkoherranviraston ovesta

OULUJOEN SEURAKUNTA
Pe 2.10. klo 15–18 Oulussa Myllyojan seurakuntata-
lossa, Koivumaantie 2 ja Ylikiimingissä Ylikiimingin 
seurakuntatalossa, Harjutie 5

Vuonna 1995 tai aikaisemmin syntyneet!

ilmoittautuminen
Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu 
28.9.–4.10. sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/rippikoulu. Niillä, joilla ei ole 
mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, voi-
vat käydä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti 
omassa seurakunnassa alla olevissa osoitteissa.
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee il-
moittautua, koska kaikille rippikoulun käyville 
on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana. 

Oulun koululaiset viettävät syyslomaa 19.–25. 
lokakuuta. Lomaleireillä voi nauttia syksyisestä 
luonnosta ja yhdessäolosta.

1.–3.-luokkalaisten leiri on 21.–23. lokakuuta 
Rokuan leirikeskuksessa Utajärvellä. Luvassa on 
kilpailuja, askartelua ja ulkoilua.

4.-6.-luokkalaisille on kaksi leiriä 18.–21. loka-
kuuta. Syysmetsän Salaisuus -leiri on  myös Roku-
alla. Luvassa on metsäseikkailua ja muuta reipasta 
yhdessäoloa. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa 
on luontoleiri, jonka aikana vieraillaan Oulangan 
luontokeskuksessa ja Kiutakönkäällä sekä vaelletaan 
Myllykoskella ja nikkaroidaan lintulautoja.

Nuortenleiri on 21.–25. lokakuuta Juumassa.
Lisäksi syyslomalla on myös perheleirejä, joil-

le koululaisten lisäksi voivat osallistua heidän sisa-
ruksensa ja vanhempansa. Perheleirit järjestetään 
Juumassa 16.–18. lokakuuta ja Rokualla 23.–25.lo-
kakuuta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset. Lei-
rit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 2. lokakuuta. Leirit ovat 
maksullisia.

Syyslomaleireillä pääsee 
luonnon helmaan

w w w.sxc . hu /  Mate us z  St a c h ow sk i 
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Veisatkaa Herralle uusi virsi, 
veisatkaa Herralle, kaikki maa. (Psalmi 96:1) 

SeuRAKunTAIlTA 
Torstaina 1.10. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa

Täten aloitamme seurakuntailtojen sarjan. Tilai-
suuksia järjestetään jatkossa kuukausien 1. torstai-
na myös kylille. Tutustutaan illoissa seurakuntapiirin 
työntekijöihin. Mitä ovat Ylikiimingin hyvät seura-
kunnalliset perinteet? Olisiko syytä luoda myös uusia 
perinteitä? Kahvitarjoilu. 

Vanhustenviikon juhla
perjantaina 9.10. klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

O H J E L M A

Tervetulotoivotus

Rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto                                                          

Alkuhartaus

Pastori Markku Palosaari                                                          

Juhlapuhe

Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo,  
Oulun kaupunki        

Musiikkiesityksiä

Kahvitarjoilu

Osallistujille järjestetään ilmainen linja-autokuljetus. 
Tarkemmat ohjeet ja linja-autoaikataulut ilmoitetaan 
1.10. ilmestyvässä Rauhan Tervehdyksessä.

ToIMInTAPäIVä AuTISMIKIRJon nuoRIlle 

Lauantaina 26.9. klo 10 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Puuhailemme yhdessä kaikkea kivaa, käymme 
uimassa Edenissä ja syömme hyvää ruokaa. 

Päivän hinta 10 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

Saara Pajunpää 044 3301 073, saara.pajunpaa@
kumppanuuskeskus.fi tai Sirpa Karjalainen 

040 7186 925, sirpa.karjalainen@evl.fi.

nAISTen IlTA 

Keskiviikkona 7.10. klo 18 
Oulujoen pappilassa

Naiseuden vuoropuhelu. 
Raamatun ja tämän ajan 

julkkikset. Maria vai Tanja? 
Martta vai Essi? 

Naisten illassa mukana dipl.
kosmetologi Auli Hedman 

ja pastori Helena Paalanne. 

Ohjelmassa musiikkia ja 
iltapala. 

VeRenPAIneen
MITTAuSTA 

Ke 30.9. klo 12
Intiön seurakuntakodissa 

Tuttua ja turvallista 
levylautaselle

Tämän runon tahtoisin kuulla

Runoilta toiverunoista 
su 1.11. klo 18 Kastellin kirkossa

Mikä runo sai sinut tuntemaan itsesi hyväksi? 
Mikä runo on sanoittanut tunteesi?  
Mikä runo on koskettanut sinua eniten? 
Kerro se meille 9.10. mennessä sähköpostilla 
juha.vahakangas@evl.fi tai kirjeessä 
Nokelantie 39, 90150 Oulu, 
kirjeeseen merkintä 
“Tämän tahtoisin 
kuulla”.

Diakonialeirit Rokualla
 

5.–8.10.
eläkeläisten leiri
etusija karjasiltalaisilla

12.–15.10.
Työttömien leiri 
etusija tuiralaisilla

29.10.–1.11.
Veteraanileiri

Ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen toi-
mistoon p. 3161 340 arkisin klo 9–16 viimeistään kaksi 
viikkoa ennen leirin alkua.

Karjasillan seurakunnan Cantio Laudis -kuoro ja ou-
lulainen Mieskuoro Weljet on levyttänyt P.J. Hanni-
kaisen kauneimpia lauluja. Oululaisten kuorojen lisäk-
si äänitteellä ovat mukana baritoni Marko Ollila ja pia-
nisti Arto Heikkilä. Syyskuun alussa julkaistu levy on 
äänitetty Oulun konservatorion Tulindbergin salissa ja 
Karjasillan kirkossa. 

P.J. Hannikainen (1854–1924) tunnetaan erityi-
sesti monista lastenlauluistaan. Hänen tuotantoon-
sa sisältyy runsaasti myös kuorolauluja, joiden par-
haimmisto on koottu uudelle äänitteelle. Levy sisäl-
tää esimerkiksi yksinlauluina taltioidut Suojelusen-
keli ja Paimenen syyslaulu. 

Hannikainen sävelsi kolmattasataa laulua kuo-
rotoiminnan innoittama. Lauluista suurin osa on 
kuorolauluja sekakuorolle, mutta hän sävelsi myös 
muille kuoromuodoille. Hannikainen oli säveltäjä-
nä muutamaa teoriatuntia lukuun ottamatta itseoppi-
nut. Tuohon aikaan itse hankittu musiikillinen taus-
ta ei säveltäjien keskuudessa ollut lainkaan epäta-
vallinen ilmiö. 

Kansallisen heräämisen nousukauteen ajoittuvat 
laulut liittyvät aiheiltaan suomalaiseen perinteeseen. 
Niissä kuvataan ilmeikkäästi luontoa, vuodenaikoja 
ja erilaisia äänimaisemia. Musiikista kajastaa vahva 
isänmaallinen kaipuu ja jopa uho: laulun runsautta 
ei pane idän halla. 

Sävellysten rakenne noudattaa aikansa perintei-
siä rakenteita. Teoksissa ei ole harmoniallisesti len-
nokkaita irtiottoja eikä muotoja. Ne ovat siten suo-
malaisesta kansallisromantiikasta pitäville turvalli-
sia ja tyydyttäviä tuokiokuvia.

JANNe KANKAAlA

lempeä, draamaa ja hurjia 
juonenkäänteitä!

Sunnuntaina 
27.9. klo 18

Kastellin kirkossa

Lukuteatteria Willam Shakespearen näytelmien 
uusista suomennoksista. Tarjolla klassikoita uusil-
la mausteilla. Tekstejä lukemassa Rebekka Naatus, 
Henrik Ketola, Mikko Salmi ja Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sari Wallin. 
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24.9.–1.10.2009enot 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 9–12

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: Kasperi Erik 
Benjamin Matela, Peppi Emi-
lia Räisänen.
Karjasilta: Elsa Helena Erk-
kilä, Elle Maarit Heikkinen, 
Mai Leona Honkanen, Riku 
Viljami Karvonen, Veeti Ee-
meli Keränen, Kaisla-Tuu-
lia Katariina Nivala, Tuukka 
Mikael Piisilä, Antton Kau-
ko Olavi Roivainen, Samuel 
Matti Sakari Roivainen, Sa-
mi Petri Tervo, Simo Johan-
nes Ilmari Tikanoja, Iiris 
Maria Orvokki Väisänen, Ii-
da-Lotta Aurora Ylönen.
Tuira: Daniel Aleksanteri 
Kajaus, Matias Aleksi Lanu, 
Ines Leena Inkeri Auer, Iiris 
Isabella Kovalainen, Lee-
vi Gabriel Latvakoski, Pert-
tu Olavi Oikarainen, Hen-
rik Kristian Rantahäli, Sai-
da Helmi Syrjälä, Luka Kau-
ko Mikael Säkkinen, Lumia 
Elea Alessia Säkkinen, Reko 
Elias Utriainen, Lassi Ant-
ti Antero Vanninen, Emma 
Maarit Vähäkuopus.
oulujoki: Olivia Eleono-
ra Luokkanen, Konsta Sulo 
Olavi Juntunen, Jenna Ka-
roliina Karjalainen, Valtteri 
Juha-Pekka Kotaniemi, Fan-
ni Matilda Inkeri Piuva.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ilkka Mika-
el Kärki ja Hanne Mirjami 

Tulppo, Janne Jalmari Kos-
kenniska ja Marita Hannele 
Sarvi, Tuomas Paavonpoika 
Mujunen ja Kati Maarit Lei-
nonen.
Karjasilta: Petri Kristian 
Ojala ja Tiina Johanna Ja-
lava, Jorma Jaakko Tapio 
Marttila ja Maria Kristii-
na Stranius, Markus Jaakko 
Havana ja Katja Satu Päivik-
ki Saari, Aleksi Pauli Niko-
lai Kumpula ja Laura Karo-
liina Viitala, Miikka Markus 
Peltokorpi ja Laura Orvok-
ki Mertaniemi, Tuomas Paa-
vonpoika Mujunen ja Kati 

elämän polku
Maarit Leinonen.
Tuira: Juha Jaakko Välk-
kilä ja Merja Johanna Yli-
nen, Harri Tapio Talvensaa-
ri ja Teija Helena Seppä-
nen, Toni Rainer Mettovaa-
ra ja Karita Johanna Polso, 
Mika Antero Nuojua ja Anu 
Kristiina Aura, Jouni Tapa-
ni Hentilä ja Raisa Johan-
na Pelkonen, Jari-Pekka Ta-
pani Varjonen ja Pia Mari-
anne Lundström, Esa Matti 
Kemppainen ja Kaisa Talvik-
ki Mustakangas, Risto Vilja-
mi Saarinen ja Elina Mirja-
mi Lintula.

Kuolleet:
Karjasilta: Maila Orvokki 
Häikiö 83, Signe Kuismanen 
s. Saastamoinen 92, Tuomas 
Oskari Mäkeläinen 76, Lil-
li Helena Ollanketo s. Jurva-
nen 83, Aarne Pelkonen 95, 
Leena Tuulikki Pirilä s. Ala-
lauri 56, Terttu Tellervo Rau-
tanen 68, Kaj Erik Söderman 
75.
Tuira: Johannes Alvar 
Broström 83, Anna-Liisa Hil-
tunen s. Sernola 83, Kaarlo 
Paavo Johannes Paakinaho 
94, Esko Aarno Juhana Van-
hala 70.
oulujoki: Aili Inkeri Pirtti-
koski s. Koistinen 79, Seppo 
Ilmari Timonen 70.

Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit 

Lauantaina 3.10. klo 15 
Maikkulan kappelissa

Juhlassa selviää, kuinka äiti-karhu ratkaisee 
pikkukarhun suuren surun. Juhlaväelle upea 
synttärikakku ja synttärisankareille oma lah-
ja. Synttärisankarit ovat tervetulleita yhdes-
sä yhden vanhemman kanssa. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 25.9. osoitteeseen www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimitse (08) 
3161 340.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 24.9.–1.10.2009

Saarenkartanon hartaus 
to 24.9. klo 14.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 25.9. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta ti 
29.9. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 30.9. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 1.10. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 1.10. klo 
18.30 kirkolla.
Kastettu: Herkko Aukusti 
Holmi, Timoteus Esko VIlja-
mi Soronen.
Kuollut: Alli Inkeri Haapa-
la 83.

Kirkkoherranvirasto 
Luovontie 52.

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden numerot:
 Kirkkoherra  040 7430 371 Kanttori  040 7430 381 
 diakonissa 040 7430 382  Suntio  040 5858 010

Juttukahvila to 24.9. klo 13. 
Isonniemen Kotakirkossa. 
Lähtö Martinniemen srk-ta-
lolta klo 12.30 ja paluu noin 
klo 15.
Seurakuntakerho to 24.9. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa, vieraana Liisa Kauppi-
la kotisairaanhoidosta. 
haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron harjoitukset to 
24.9. klo 18.30 Kellon srk-ko-
dissa. Kuoroon otetaan uusia 
laulajia kaikkiin ääniin koe-
laulun kautta. Kuorolaisilla 
on mahdollisuus henkilökoh-
taiseen äänenmuodostuk-
sen opiskeluun laulupedago-
gi Maija Laurin johdolla. Har-
joitusten ajaksi järjestetään 
tarvittaessa lastenhoito. Tie-

Rukouspiiri to 24.9. klo 10 
Helli Eeronkedolla.
Kirkkokuoro ke 30.9. klo 
18.30.
Kerhotoiminta: Päiväker-
ho 5-v. pe klo 10 ja kokki-
kerho (B-ryhmä) klo 12.30.  
Päiväkerho 3-v. ma klo 10 
ja kokkikerho (A-ryhmä) 
klo 12.30. Päiväkerho 4-v. 
(A-ryhmä) ti klo 10 ja sisa-
ruskerho (A-ryhmä) klo 13. 
Päiväkerho 4-v. (B-ryhmä) 
ke klo 12.30. Sisaruskerho 
(B-ryhmä) to klo 10. Perhe-
kerho to 24.9. ja 1.10. klo 10 

dustelut, kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi.
Kotiseurat su 27.9. klo 16 
Marja-Liisa ja Arvo Alape-
rällä, Välitie 16. Mukana 
mm. Pekka Välitalo ja Mart-
ti Heinonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 28.9. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla.

urkuvartti ke 30.9. klo 12.15 
srk-keskuksessa, diplomiur-
kuri Risto Ainali.
lauantain aamukahvit 
3.10. klo 10–12 Kahvelis-
sa (Revontie 14), aiheena 
”Nainen hunnun takana”. 
Aiheesta kertoo Afganis-
tanin lähetti Liisa Kingma. 
Osallistuminen 4 € (sis. kah-
vi ja pulla / suolainen). 
Ilta eron kokeneille ja hei-
dän läheisilleen ke 7.10. klo 
18–19.30 Vakkurilassa, Kirk-
kotie 10 B. Illan tavoitteena 
on antaa tietoa siitä, miten 
toteuttaa eron jälkeistä van-
hemmuutta niin, että lapsen 
elämä turvattaisiin mahdolli-
simman vakaaksi. Lastenhoi-
to on järjestetty. Tilaisuuden 
jälkeen seurakunnan tarjo-
ama iltapala. Lastenhoidon 
ja iltapalan takia ilm. 25.9. 
mennessä diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11, p. 5472 636 
tai Laila Rantakokko, p. 040 
8668 319. Mukana Ulla Sau-
vola Yhden Vanhemman Per-
heiden Liitto ry:stä. 
Kellonkartanon toimintaa: 
Kristus-päivä la 26.9., rovas-
ti Per-Olof Malk. Tilaisuudet 

eläkeläisten musiikkipiiri 

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen to 1.10. klo 13 srk-keskuksen monitoimisalissa. 
Kaikki laulun ja muun musiikin ystävät ovat tervetulleita.

Avoimet ovet 
rippikoulun käyneille nuo-
rille keskiviikkoisin klo 18–
20 Kellon ja Martinniemen 
srk-kodeissa ja torstaisin klo 
17.30–19.30 Vakkurilassa. 

lähde Maata näkyvissä -festareille 
Turkuun 13.–15.11. 

Luvassa parhaat gospel-bändit ja paljon porukkaa. 
Hinta 70 € (sis. matkat, majoituksen mökeissä, 48 eu-
ron festariliput, ruuat festareilla).

Ilm. viimeistään 11.10. Katrille, p. 045 6576 122. 
Kts. lisää www.maatanakyvissa.fi. 

Tarjolla kyyti- ja kynkitysapua 

Siikamarkkinoille Marjaniemeen 10.–11.10. 
Soita Salli Mäkelälle p. 040 7510 036.

läheisensä menettäneiden päivä 

La 17.10. Oulunsalon seurakuntatalolla. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marjalle 8.10. mennessä 
p. 040 7430 382.

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto 
tiistaisin klo 9–11 
kirkonmäellä virastossa 
Luovontie 52. 
p. 040 7430 382.

lähetysilta to 1.10. klo 
18 srk-talossa, samalla 
lähetysjohtokunnan ko-
kous. Kaikki ovat terve-
tulleita ideoimaan tule-
vaa toimintaa.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
Kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa  045 638 1973 
Suntio  045 630 6081 
Talouspäällikkö  045 630 6082 
Kerhohuone  387 512 

Virasto avoinna: 
Maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9–14. 
Kirkkoherran tavoitat varmim-
min virastosta keskiviikkoisin 
klo 9–12.

srk-talolla.
Raamattuopetus ja kes-
kustelupiiri ti 29.9. klo 
18.30 srk-talolla. Jeesuksen 
puheet Johanneksen evan-
keliumissa.
Keskipäivänkerho ke  30.9. 
klo 12 srk-talolla.  Matt. 
18:1–10.
hartaus to 1.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Partio: Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 25.9. klo 19 Alt-
ti Aspegreenillä. Pyhäkoulu 
I su 27.9. klo 12 Esa Kämä-
räinen, II Kari Hirvasniemi, 
III Juho Oksa ja seurat klo 
17 ry:llä. Päiväkerho ti 29.9. 
ry:llä, to 1.10. klo 17.30–
19 ja ke 30.9. klo 17–18.30. 
Ompeluseurat ke 30.9. klo 
19 ry:llä. Varttuneiden ker-
ho to 1.10. klo 13 Laurilalla.
Suru minussa – läheisen-

sä menettäneiden päi-
vä 17.10. klo 10–14 Oulun-
salon srk-talolla. Päivä al-
kaa messulla, jonka jälkeen 
ruokailu, musiikkia ja rovas-
ti Markku Niku puhuu ai-
heesta Suru minussa. Päivä 
on ilmainen. Ilmoittautumi-
set viim. to 8.10. Marjolle p. 
045 6381 973.Päivän järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
limingan ja lumijoen yh-
teinen miesten ruskaretki 
la 3.10. Taivalkoskelle Kalle 
Päätalon tekopitäjään. Hin-
ta 20 €. Lähtijöitä vähintään 
25. Oppaana toimii Mikko 
Ihalainen. Lähtö klo 8 Lumi-
joen srk-talolta, klo 8.15 Li-
mingan srk-talolta. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvi-
rastoon p. 387 172.
Kastettu: Tuure Iivari Sal-
mela, Susa Sofia Tyyskä ja 
Venla Katariina Virtanen.
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klo 14, 16 ja 18. Kartanon 
kirkko su 27.9. klo 13, Ola-
vi Rimpiläinen, Jaakko Kal-
takari ja klo 15 toimintakau-
den päätösjuhla. Varhais-
nuorten syysleiri 3.–4.10. 
(11–14 v.), kyselyt ja ilm. Sä-
de Pokka p. 044 0210 112.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: Raamat-
tuluokka pe 25.9. klo 18.30 
ry:llä, syysmyyjäiset la 26.9. 
klo 11 ry:llä, seurat su 27.9. 
klo 16 hoivaosastolla, Kello: 

Päiväkerho pe 25.9. klo 17 
Kellon srk-kodissa, raamat-
tuluokka (isot) pe 25.9. klo 
17.30 Huhtalalla, Myllyläntie 
46, ompeluseurat pe 25.9. 
klo 18.30 Leinosella, pyhä-
koulu su 27.9. klo 12 Littowil-
la, Täryläntie 18 ja Saarella, 
Raamattuopistontie 32, Jo-
kikylä: Kirkkoseurat srk-kes-
kuksessa 26.–27.9., la 26.9. 
seurat klo 18, su 27.9. juma-
lanpalvelus ja ehtoollinen 
klo 10, seurat klo 13, seurat 

su 27.9. klo 16 hoivaosastolla, 
seurat klo 18 srk-keskukses-
sa, kahvit ry:llä, päiväkerhot 
ti 29.9. ja ke 30.9. klo 17.30 
ry:llä.
Kastettu: Juho Olavi Juhani 
Hanni, Viivi Emilia Viander, 
Aaro Petteri Järvelä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Pekka Baas ja Satu-Heli Jyl-
hänlehto.
Kuolleet: Eliina Maria-Liisa 
Kauppi 65.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 24.9.–1.10.2009

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 30.9. klo 17 vi-
raston neuvotteluhuonees-
sa. Suunnitellaan messua, 
joka pidetään 11.10.
hartaus to 24.9. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa, Miia Seppänen.
hartaus to 24.9. klo 13.30 
Pihlajaranta, Jaana Kontio.
Viikkomessu ke 30.9. klo 
14 Jaarankartanossa, toi-
mittaa Miia Seppänen.
Raamattupiiri parittomi-
na viikkoina keskiviikkoisin 
klo 18.30 Jäälin seurakunta-
kodilla.
eläkeläisten leiripäivä ti 
29.9. klo 10–15 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Leiripäivän 
hinta 8 €.
huttukylän ystäväpiiri 
to 1.10. klo 14 Huttukylän 
nuorisoseuralla, kulj.pyyn-
nöt Seija Lommalta.
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12 

kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 27.9. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Kuntouttava naisten 
päihderyhmä joka to klo 
14–15.30 Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
p. 0400 775 164 (Kk) tai Jaa-
na Kontio (Jääli) p. 040 5793 
248.
Juttunurkka ma 28.9. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Tied. Jaa-
na p. 040 5793 248.
Työttömien ruokailu ma 
28.9. klo 11–12 Jäälin seura-
kuntakodissa Juttunurkas-
sa. Hinta 2 €, voimassa oleva 
työttömyyskortti mukaan.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisryhmä ti 29.9. 
klo 17–18.30 Montin-salissa.
omaishoitajien ryhmä ke 
30.9. klo 13–14.30 Montin-
salissa.
Diakoniapiiri ma 28.9. klo 
13 Kolamäen kerhohuo-
neessa.
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten ilta to 1.10. klo 18–
19.30 Montin-salissa. Vie-
raana Oulun Hyvän Mielen 
talon työntekijä.
eu-ruokaa jaetaan ma 
28.9. klo 9–12, 13–16, 17–19 
seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa.
eläkeläisten leiripäivä ti 
29.9. klo 10–15 Jäälin seu-

rakuntakodilla. Leiripäivän 
hinta 8 €. Kuljetuspyynnöt 
ja ilmoittautumiset viras-
toon p. 040 5844 406.
lähetyssihteeri Arja Raja-
la p. 044 5760 019.
lähetyspiiri ti 29.9. klo 13 
Lähimmäisen tuvalla.
Kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-
maantie 12.
nuoret:
Isoskoulutukseen ilmoittau-
tuminen jatkuu syyskuun 
loppuun saakka. Ilmoittau-
tumiset Sepille p. 040 7431 
903, Sannalle p. 040 5770 
628 tai Aulikille p. 040 7431 
904.
opiskelustipendit: Kii-
mingin seurakunnan kirk-
koneuvosto julistaa haetta-
vaksi (Kiimingin seurakun-
nan jäsenille) opiskelusti-
pendit kirkon virkaan tai 
kristillisissä oppilaitoksis-
sa opiskeleville nuorille. Va-
paamuotoiseen hakemuk-
seen liitetään opiskeluto-
distus, opiskelupaikka ja -ai-
ka sekä tilinumero. Kirkko-
neuvosto päättää stipendi-
en suuruuden ja saajat mää-
rärahojen puitteissa. Kirjal-
liset hakemukset osoite-
taan 30.9. klo 16 mennessä 
os. Kiimingin seurakunta, PL 
5, 90901 Kiiminki. Kuoreen 
merkintä ”opiskelustipen-
di”. Lisätietoja Aulikki Rin-
ta-Säntiltä p. 040 7431 904.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 

Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa
esikkoryhmä ti 29.9. klo 10 
Montin-salissa. Ensimmäi-
sen lapsen saaneiden oma 
hetki tavata muita vanhem-
pia ja lapsia kahvikupposen 
ääressä.
Isovanhempien ja lasten 
toimintapäivä sunnuntai-
na 4.10. klo 10 perhemessu, 
lounas ja yhteistä toimintaa 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna pe 25.9. klo 9–12

Gospelmessu kaikenikäi-
sille to 24.9. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
herännäisseurat su 27.9. 
klo 12 kirkossa.
Kirkkokuoron harjoituk-
set su 27.9. klo 15 kirkossa. 
Kuoroa ei ole ke 30.9. 
Versot su 27.9. klo 17 kir-
konkylän srk-kodissa ja lau-

laminen kirkossa ke 30.9. klo 
18.30.
Perhekerhot kokoontu-
vat: Ma klo 13–14.30, ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivähoitajille 
ja heidän hoitolapsilleen. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, ke klo 9.30–11 
kirkonkylän srk-kodilla ja ti 
ja pe klo 9.30–11 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.

Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 30.9. eikä seura-
kuntapiiriä to 1.10. Toivotam-
me eläkeläiset tervetulleik-
si 3.–4.10. Vanhuusmessuille. 
Vanhustenviikon juhlaan su 
4.10. kuljetusta tarvitsevat: 
Bussi 1: Sarkkirannan Siwa 
klo 11, Hovintien palvelukes-
kus klo 11.10, palvelutalo Ho-
vila klo 11.15, Kokkokankaan 
srk-keskus. Bussi 2: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko noin klo 
11.15, Kirkonkylän srk-koti klo 
11.20, palolaitoksen pysäkki, 
Honkasen monitoimitalo klo 
11.30, Kokkokankaan srk-kes-
kus. Muuta kuljetusta tarvit-
sevat, ottakaa yhteys p. 040 
7790 367 / Soile Pakkanen.
Työikäisten naisten raa-
mattupiiri ke 30.9. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 1.10. 
klo 13.
Varttuneet to 1.10. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten raamattupiiri to 
1.10. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Luemme Filippi-
läiskirjettä.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lisätietoja p. 
040 7790 337.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-

ta Veikon valinta tiistaisin 
klo 10–14 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Israelin matkalle 18.–25.4. 
2010 ilmoittautumiset syys-
kuun aikana seija.helomaa@
evl.fi tai p. 040 7703 819. Mat-
kan perushinta on kahden 
hengen huoneessa 1295 €, li-
sämaksu 1hh 295 €. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-
sin 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 srk-keskus: 
Monitoimikerho to klo 17.30–
19. Nuorisoseura: Poikien pe-
likerho ti klo 16–17.30.
nuoret: Raamis ke 30.9. klo 
17.30 Vanhassa pappilassa. 
Gospelmessu to 24.9. klo 19 
kirkossa. Nuorten pelivuoro 
Kempelehallilla ti klo 16.30–
18. Zeppelinin päivystys pe 
klo 16–19. Vuoden 2010 rip-
pikouluun ilmoittautuminen 
on marraskuussa 2009. Tu-
levat rippikoululaiset saavat 
kirjeen kotiin sitä ennen.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. alkaen 
messulla klo 10 Oulunsalon 
kirkossa. Srk-kodissa ruo-
kailu, musiikkiohjelmaa ja 
alustus Suru minussa, rovas-

ti Markku Niku. Tied. ja ilm. 
8.10. mennessä p. 040 7790 
367. Järj. Limingan rovasti-
kunnan diakoniatyö.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 24.9. klo 
19 Haapalahdella Köykkyrin-
tie 28. Myyjäiset la 26.9. ry:llä 
alkaen ruokailulla klo 11, ilta-
ohjelma alkaen klo 18. Pyhä-
koulut: su 27.9. klo 12 Keskus-
ta-Ollila: Kurkela,Vihiluoto 9, 
Kokkokangas: Leinonen, Ve-
sihaudantie 10. Keskusta-Olli-
la: Kurkela, Vihiluoto 9. Santa-
mäki: Haukipuro, Salmikuja 3. 
Paituri: Tahkola H, Paiturintie 
10. Seurat su 27.9. klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 26.9. klo 
11 ry:llä, klo 18 iltaohjel-
ma ja iltapala ry:llä. Leiri-
keskusilta ja seurat su 27.9. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Leander Herman-
ni Viljamaa, Kim Heikki An-
selmi Karjalainen, Siiri Aino 
Helena Keskitalo, Oona Essi 
Orvokki Mäki, Nea Elena Nik-
keri, Nanna Maaria Palovaa-
ra, Tatu Otto Juhani Veden-
juoksu, Iida Maria Kantola, 
Enni Iida Maria Piippo, Linda 
Elisabeth Karvonen.
Kuollut: Väinö Antero Kuk-
kohovi 76, Matti Johannes 
Käpylä 63.

Kiimingin seurakunta investoi kirkkoval-
tuuston päätöksen mukaisesti uuden lei-
rikeskuksen rakentamiseen. Arkkitehti-
toimisto HML Oy:n suunnittelema leiri-
keskus on tarkoitus rakentaa syksyn 2009 
– kevään 2010 aikana Kiiminkiin, Kiimin-
kijoen rannalle, vanhan puretun leirikes-
kusrakennuksen läheisyyteen. Raken-
nuksen kosteudelle alttiit rakenteet ra-
kennetaan reilun metrin korkeammalle 
kuin ympäristökeskuksen osoittamat tul-
va-rajat yltävät. Leirikeskus tulee koos-
tumaan kahdesta rakennuksesta, pää-
rakennuksesta ja saunarakennuksesta. 
Päärakennuksen 807 m2 kerrosala sisäl-
tää opetustiloja, majoitushuoneita 11, 
sekä suurtalouskeittiön ja suihkutiloja. 

Saunarakennuksen kerrosala on 261,5 m2 
sisältäen 4 majoitushuonetta, suihku, sau-
natilat ja takkahuoneen sekä väestönsuo-
jan. Lisäksi kiinteistölle tehdään 60 m2 va-
rasto. Rakennukset ovat puurunkoisia ja 
tiilikattoisia. Rakentamisen kustannusar-
vio liikkuu noin 2 Milj. euron tuntumassa.

Pääurakoitsijana toimii oululainen Te-
motek Oy ja sähkötöiden toteuttamises-
ta vastaa kiiminkiläinen Sähkö-Polar Oy. 
ja LVI-työt tekee Herukan LVI Oy. Valvo-
jaksi valittiin oululainen PPT-Yhtiöt Oy. 
Ensi kesäkuussa alkavat rippileirit on 
tarkoitus pitää jo uudessa leirikohtees-
sa. Syksylle 2010 myös muu yleisö ja yh-
teisöt voivat vuokrata tiloja ensi kevääl-
tä alkaen. 

Kiimingin seurakunnalle uusi leirikeskus

seurakuntakeskuksessa lap-
sille ja isovanhemmille noin 
klo 14 saakka.
lasten parkki Jäälin seu-
rakuntakodissa keskiviik-
koisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maa-
nantaisin ja tiistaisin klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 4.10. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Mat-
ti Rahja.

Rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 25.9. 
klo 18 ry:llä. Lauluseurat pe 
25.9. klo 19 kyläpiireittäin. 
Seurat su 27.9. klo 17 ry:llä.
Kastetut: Tomi Petteri 
Tuohimaa, Antti Johannes 
Aleksei Puitti.
Vihityt: Kari Mauri Juhani 
Vanhatapio ja Minna Maarit 
Räty, Jarno Mikael Saurento 
ja Taru Hannele Hummasti.
Kuolleet: Hanna Nurmiran-
ta 84.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
30.9. klo 18–20 srk-talolla.  
Tähdet to 24.9. ja 1.10. klo 
16–17 srk-talolla.
hartaudet to 24.9. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
niittypirtin kerho ma 
28.9. klo 13 palvelutalossa. 
Mukana diakonissa Sinikka, 
kahvitarjoilu.
Vapaaehtoistyön tuki-
henkilöilta ma 28.9. klo 18 
seurakuntatalolla. Kiinnos-
taako sinua lähimmäisen 
auttaminen omien kykyje-
si mukaan. Lisätietoa p. 044 
7521 226.
hyvän mielen päiväkah-
vit ti 29.9. klo 12–13.30 mie-
lenterveyskuntoutujille Lä-
hetysvintillä pappilan piha-
piirissä. Vetäjänä diakonis-
sa-esh Sinikka Ilmonen ja 
vierailijana esh Maire Taiki-
na-aho.
herännäis-siioninvirsi-
seurat ti 29.9. klo 18 Anna 
ja Jouko Laurialalla, Kirkko-
tie 2 B 3.
Raamatun opetus ja kes-
kustelupiiri ti 29.9. klo 
18.30 Lumijoen srk-talolla.  
Jeesuksen puheet Johan-
neksen evankeliumissa, ve-
täjinä Liisa ja Ben Kigma. 
Tervetuloa myös liminkalai-
set mukaan.
Seurakuntakerho ke 30.9. 
klo 12 eläkeläisille seura-
kuntatalolla. Mukana Lee-
na Leppäluoto.
Tupoksen olohuone, koh-

hartaus to 24.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
hartaushetket to 24.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
lähetysilta to 24.9. klo 19 
Marjatta Seppäsellä, Leske-
läntie 16, Jouni Heikkinen.
laitasaaren kerhon syys-
kauden aloitus ti 29.9. klo 
12 rukoushuoneella, Simo 
Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous 
ti 29.9. klo 18 seurakuntata-
lossa.

taamispaikka avoinna ke 
30.9. klo 13–15 Vanamon 
yläkerta. Paikalla Eero, Kyl-
likki ja Maisa.
Rippikoulu: To 24.9. klo 
18–20 rippikouluralli seura-
kuntatalolla. Rallissa muka-
na talvileirin ja päiväkoulun 
rippikoululaiset sekä muu-
alla rippikoulunsa käyvistä 
sukunimen aakkosten mu-
kaan A–R. 
Tulossa vanhustenviikko 
vko 41, mm. 7.10. ikäihmisen 
juhla ja 8.10. ulkoilupäivä.
läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. klo 10-
14.30 Oulunsalossa. Päivä 
alkaa messulla, jonka jäl-
keen mm. ruokailu ja Suru 
minussa, rovasti Markku Ni-
ku. Ilmoittautuminen 8.10.
mennessä Sinikka Ilmoselle  
p. 044 7521 226.
nuoriso: Tosi-isot kokoon-
tuvat pe 25.9. klo 18 partio-
kämpälle. Nyyttärit ja mah-
dollisuus saunoa. Jos tarvit-
set kyytiä, ota yhteys Kat-
riin, p. 044 7521 236.
Varhaisnuoriso: Seura-
kunnan oma lähetys- ja kan-
sainvälisyyskerho alakoulu-
ikäisille Lähetysvintillä kes-
kiviikkoisin klo 15–16.30. Li-
mingan seurakunnan, kun-
nan ja 4H-yhdistyksen yh-
teiset varhaisnuorten ker-
hot ovat alkaneet. Kerho-
ja järjestetään kaikkialla Li-
mingassa. Lisätietoja Limin-
gan seurakunnan kotisivuil-
ta sekä Kirsiltä p. 044 7521 

225, kirsi.junnonaho@evl.fi.
lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. Su 27.9. voit tuoda 
mukanasi kirkkoon leipää. 
Leivät siunataan ja myy-
dään jumalanpalveluksen 
päätyttyä lähetystyön hy-
väksi. Muista merkitä lei-
vän ainesosat pussin päälle. 
Perhekerhot: Kotikololla 
Ti 29.9 klo 9.30–11 ja Vana-
mossa Ke 30.9 klo 9.30–11. 
Uudet ja vanhat kerholaiset 
tervetuloa.
Partio: Pe 25.9. Make päi-
vystää partiotoimistossa 
klo 15–17. La-su 26.–27.9. 
Myötäpäivät Seinäjoella. Su 
27.9. kirkkopalvelussa Varik-
senmarjat. Ke 30.9. Mafe-
king 1. (johtajakoulu) Limin-
gan Niittykärppien nuorille 
(tytöille ja pojille) Kotiko-
lolla klo 18–20.30. Vj-koulu 
kaikille -96 syntyneille, vj-
jatko kaikille -95 syntyneil-
le sekä kadetit kaikille -94 
syntyneille. Varustus: par-
tioasu sekä muistiinpanovä-
lineet. Kerro kavereille. Tie-
dustelut Make. Pe 2.10. Ma-
ke päivystää partiotoimis-
tossa klo 15–17. Lippukun-
nan hallitus Lumpeella klo 
18–20. Su 4.10. kirkkopalve-
lussa Juolukat. Tervetuloa 
mukaan  partiotoimintaan. 
Tiedustelut Partiotoimisto / 
Kotikolo / Make p. 044 7521 
223, markku.korhonen@evl.
fi, www.niittykapat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-

tuluokka (7–8) pe 25.9. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenilta 
klo 18.30 Vanamossa. Äidit 
ja isät ilta la 26.9. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 27.9. 
klo 11.30 sekä seurat klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Selja Vanamo 
Hannula, Klaus Oliver Kä-
märäinen, Touko Fredrik 
Saarnio.

Iltahartaus ti 29.9. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerhon syys-
kauden aloitus ke 30.9. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Leena Leskelä, Liisa Sep-
pänen, Simo Pekka Pekkala.
niittypirtin kerho ke 30.9. 
klo 13.30, Liisa Seppänen, 
Simo Pekka Pekkala.
hartaus ke 30.9. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
nuorten iltakirkko ke 
30.9. klo 18 kirkossa, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava.
Rukouspiiri ke 30.9. klo 

17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaus ja ehtoollinen 
to 1.10. klo 14 Vire-kodissa, 
Jouni Heikkinen.
läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. Oulun-
salossa. Ohjelma alkaa klo 10 
messulla Oulunsalon kirkossa 
ja jatkuu ruokailulla ja muul-
la ohjelmalla seurakuntata-
lossa klo 14 saakka. Päivä on 
ilmainen, järj. Limingan ro-
vastikunnan diakoniatyö. Il-
moittautumiset 8.10. men-
nessä diakonissa Leena Les-
kelä p. 040 5470 785 tai dia-
koni Liisa Seppänen p. 040 
5470 784.
Kuorot: Keskiviikkoisin lap-
sikuoron harj. klo 17 ja kirk-
kokuoron harj. klo 18.30 
srk-talossa. Kamarikuoron 
harj. joka toinen torstai klo 
18.30 srk-talossa, seuraava 
kerta 24.9. 
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 lukiolla 
to 24.9. ja 1.10. klo 11–12.15. 
Nuorten iltakirkko ke 30.9. 
klo 18 kirkossa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava. Nuori-
sotyönohjaajat Rainer Väänä-
nen p. 040 5851 057 ja Tuu-
la Väänänen p. 040 5246 534. 

Leipää kirkossa
Kun Jeesus siunasi pienen pojan viisi leipää, ne riittivät ko-
ko suurelle väkijoukolle ja ylikin jäi.

Sunnuntaina 27.9. voit tuoda mukanasi kirkkoon leipää tai 
muita leivonnaisia. Leivät siunataan ja myydään jumalan-
palveluksen päätyttyä lähetystyön hyväksi. Näin niistä riit-
tää monelle. Huom! Muista merkitä leivonnaisten aines-
osat pussin päälle.

limingan ja lumijoen
yhteinen miesten 
ruskaretki 

La 3.10. Taivalkoskelle 
Kalle Päätalon tekopi-
täjään. Hinta 20 euroa. 
Lähtijöitä vähintään 25. 
Oppaana toimii Mikko 
Ihalainen. 

Lähtö klo 8 Lumijoen srk-
talolta, klo 8.15 Limin-
gan srk-talolta. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 
30.9. kirkkoherranviras-
toon p. 044 7521 220.

Sellokonsertti 

Limingan kirkossa ti 29.9. klo 19. Sibelius-Akatemian
kamarimusiikin professori Marko Ylönen ja Oulun 
sinfonian sellisti,
liminkalainen Harri Österman.
Vapaa pääsy.

Sururyhmä hiljattain läheisensä menettäneille 
Alkaa 14.10. klo 18 seurakuntatalossa kokoontuen joka 
toinen viikko yhteensä 5 kertaa. Ryhmässä käydään lä-
pi menetykseen liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti. 
Osallistujien toiveet ja tarpeet huomioidaan. Ohjaajina 
toimivat pastori Aino Pieskä ja diakonissa Maisa Hauta-
mäki. Ilm. ja tiedustelut viim. to 8.10. p. 044 7521 220 tai 
044 7521 227. 

Seurakuntaretki 

9.–10.11. Härmän kuntokeskukseen. 
Ilmoittautuminen 9.10. mennessä p. 044 7521 226.  
Hinta 100 euroa. (Sis. matka, ruokailut, kylpylä, oh-
jelma, tutustuminen lähikirkkoon). Vetäjinä Sinikka 
Ilmonen ja Anna-Maari Ruotanen. Mahdollisuus va-
rata hoitoja. Tarkempi ohjelma ilmoittautuneille.

Vanhusten viikon juhla
Kuntoutuminen kunniaan
Maanantaina 5.10. 
klo 11–12 lounas seurakuntatalossa 
 porrastetusti joko klo 11 tai klo 11.30 
 ilmoittautumisten perusteella.
klo 12.30 Pääjuhla Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa
 Ohjelma 
 Kunnan ja seurakunnan tervehdykset, 
 runoesitys, yhteislaulua, eläkeliiton lauluryhmä,
 tietoa liikuntaprojekteista. 
 Lopuksi Iltatuuli-orkesteri, tanssia

Tarjoilun vuoksi etukäteisilmoittautumiset viim. 30.9. 
kirkkoherranvirastoon p. 5331 284.

Muhoksen kunta ja seurakunta, Vanhusneuvosto

Partio: Aikaisemmin par-
tiossa olleiden syyskauden 
aloitus ja ilmoittautumi-
nen to 24.9. klo 18 Koor-
tilan toimintakeskuksessa. 
Leiri- ja retkisuunnittelua, 
iltanuotio. Tied. Riitta p. 
040 5733 315.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. Laita-
saaren kerhon syyskauden 
aloitus ti 29.9. klo 12, Simo 
Pekka Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Veljesilta to 24.9. klo 
19. Syysmyyjäiset pe 25.9. 
klo 18 ry:llä. Pyhäkoulut su 
27.9. klo 12: Kirkonkylä Joki-
talo, Anttila Lohilahti, Kori-
vaara Karjula, Pälli Männik-
kö, Suokylä Räisänen. Seu-
rat klo 14 terveyskeskukses-
sa ja klo 17 ry:llä. Päiväker-
hot ma 28.9. klo 17.30 ja klo 
18.30 ry:llä.  
laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
25.9. klo 19 Kajavalla, Rito-
lantie 81. Sisarilta klo 19. Päi-
väkerho la 26.9. klo 11 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 27.9. klo 12: 
Hyrkki Carlson, Laitasaa-
ri Virkkala, Huovila Pöykkö. 
Seurat ja laulutuokio su 27.9. 
klo 17 ry:llä.
Kastettu: Kaapo Vesa Matias 
Karppinen, Iida Annika Vattu-
la, Juuso Pentti Armas Pohjo-
la, Rasmus Eevert Pitkänen. 
Kuollut: Salla Elina Räisä-
nen s. Keränen 40.

KeRhoToIMInTA SYKSYllä 2009

maanantaisin
16–17.30 kokkikerho 5.–6. lk, seurakuntatalo
17–19 toimintakerho 2.–4. lk, Huovilan koulu
17–18 liikuntakerho 4.–6. lk, kirkonkylän sali
17.30–19 kokkikerho* 1.–2. lk, nuokkari
18–19 toimintakerho 0.–6. lk, Kylmälänkylän koulu
18–19 toimintakerho 1.–6. lk, Päivärinteen seurakuntasali

tiistaisin
17.–18 toimintakerho 1.–6. lk, Honkalan koulu
17–18 liikuntakerho 3.–6. lk, yläkoulun sali
17–18.30 Kokkikerho* 1.–3. lk, Päivärinteen seurakuntasali
17–18.30 kokkikerho* 3.–4. lk, yläkoulun opetuskeittiö
17–18 liikuntakerho 4.–6. lk, Hyrkin koulun sali
17–18 pienoismallikerho** 3.–6. lk, nuokkari

Keskiviikkoisin
13–15 toimintakerho 0.–2. lk, Kylmänkylän kappeli
13–14 luontokerho 1.–6. lk, Laitasaaren koulun piha
17–18 toimintakerho 1.–6. lk, seurakuntatalo
17–19 toimintakerho 5.–6. lk, Huovilan koulu
19–20 liikuntakerho 1.–3. lk, kirkonkylän alakoulun sali

torstaisin
16–17 palloilukerho 1.–4. lk, yläkoulun sali
17–18.30 toimintakerho 1.–6. lk, Mäntyranta
17–18 tanssikerho 1.–6. lk, nuokkari
18.30–19.30 toimintakerho 0.–4. lk, nuokkari

* Kokkikerhoissa materiaalimaksu 10 € / lukukausi. Il-
moittautuminen etukäteen
p. 040 3661 463 tai aila.mustamo@4h.fi.
** Pienoismallikerhossa kerholainen maksaa puolet 
pienoismallin hinnasta.
Muut kerhot ovat maksuttomia, ja niihin voi ilmoittau-
tua ensimmäisellä kerhokerralla.

Järjestäjät:
Muhoksen kunnan nuorisotoimi, Muhoksen seurakunta, 
Muhoksen 4H-yhdistys
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 24.9.–1.10.2009

lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 28.9. klo 18.
Ystävänkammari ti 29.9. klo 
12–14 seurakuntakodissa.
hartaus ti 29.9. klo 14 Hil-
turannan työmaalla. Kahvi-
tarjoilu.
Kuorot: Nuorisokuoro to 
24.9. ja to 1.10. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 24.9. ja to 
1.10. klo 18, Vox Margarita 
ke 30.9. klo 18, lapsikuoro to 
24.9. ja to 1.10. klo 17. Sara-
kylän kappelikuoro to 24.9. 
klo 18.45. 
Varhaisnuorten teltta-
leiri Hänen Majesteettinsa 
salaisessa palveluksessa II 
3.–6.-luokkalaisille 2.–4.10.
Kangasjärvellä (Pintamo). 
Sitovat ilmoittautumiset to 
24.9. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 08 8823 100. 
Leirin hinta 10 €. Lisätieto-
ja, tiina.inkeroinen@evl.fi 
/ p. 040 5714 636 tai mar-
ko.vayrynen@evl.fi / p. 040 
7524 387.

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

ke 14–17
pe 10–13

Osoite Oulunsalon 
seurakunnan uusitul-

le internetsivustolle on 
www.oulunsalonseura-

kunta.fi.

Seurakuntakerho to 24.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula, Vesa Äärelä. 
Ruokailu.
Messu ja herännäisseu-
rat su 27.9. klo 10 Kempe-
leen kirkossa. Herättäjän 
kirkkopyhä.
Pyhäkoulut su 27.9. klo 12–
13 Repussa, Salonpäässä ja 
seurakuntatalolla.
Virsilaulupiiri Varjakassa 
ti 29.9. klo 11. Kirsi Järvelin.
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30 Repussa.
Parkkikerho ke 30.9. klo 9  
seurakuntatalolla perhepäi-
vähoitajille ja lapsille.
hartaus ke 30.9. klo 13.30 
Salonkartanossa.
Virsilaulupiiri Pappilassa 
30.9. klo 12.

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEI DEN PÄIVÄ
OULUNSALO N SRK-TALOLLA 17.10. KLO 10–14.

Klo 10 Messu Oulunsalon kirkossa, Kirkkoherra Tapio Kortesluoma
Ruokailu
Suru minussa, rovasti Markku Niku

Päivä on ilmainen.
Tied. ja ilm. oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle 8.10. mennessä

Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö

lähetysilta ke 30.9. klo 18  
toimitalolla.
Seurakuntakerhoa ei ole 
1.10. vanhusten viikon ta-
pahtumien vuoksi.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat to 24.9. klo 14  Sa-
lonkartanossa. Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 25.9. klo 17 ry:llä, 
myyjäiset klo 18.30 ry:llä, 
nuortenilta klo 20 ry:llä. 
Seurat 27.9. klo 16 ry:llä, 
Toivo Määttä, Pekka Kin-
nunen. Kehitysvammaisten 
kerho to 1.10. klo 18 ry:llä. 
Lauluilta to 1.10. klo 18.30 
Sympaalin asemalla, Kan-
kaalla, Niementie 38.
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 24.9. klo 18.30 Klaavol-
la. Seurat 4.10. klo 16 ry:llä, 

MARKKU PERTTILÄN KONSERTTI
Oulunsalon kirkossa ke 14.10.2009 klo 18.00

Markku Perttilä, kitara ja laulu
* * *

aikuisten lauluryhmä/Taru Pisto
Kimmo Muraja, basso

Pasi Hieta, lyömäsoittimet
Anja Salo, tekstit

Minna Sorvala, kuvat

VAPAA PÄÄSY
KOLEHTI LÄHETYS TYÖLLE Järjestää Oulunsalon seurakunta/Musiikkityö

Varhaisnuorten kerhoja: 
Puuhakerho ma klo 17–18.30 
seurakuntatalossa ja Rönössä 
10–12-vuotiaille. Puuhakerho 
ti klo 17–18.30 seurakuntata-
lossa ja Rönössä 6–9-vuotiail-
le. Kokkikerho ke klo 17.30–
19 seurakuntatalossa ja kirp-
putorilla 7–9-vuotiaille. Kok-
kikerho to klo 17–18.30 seu-
rakuntatalossa, kirpputorilla 
10–12-vuotiaille. Kaikki ker-
hot ovat ilmaisia. Kokkiker-
hoihin on ilmoittautuminen. 
Kokkikerhoihin mahtuu ku-
hunkin 10 ensimmäiseksi il-
moittautunutta. Kerhot al-
kavat viikolla 39. Ilmoittau-
tumiset ja lisätietoa Tiina In-
keroinen p. 040 5714 636 / tii-
na.inkeroinen@evl.fi.
Perhekerho to 24.9. to 
1.10. ja ma 28.9. klo 10–13 
seurakuntakodissa ja ke 
30.9. klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalolla.
lapsiparkki ke 30.9. klo 
11–15 seurakuntakodissa. 
Muskari to 24.9. klo 16–17 

Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 27.9. klo 13 Kollajalla 
Pauli Pähtilällä, Pentti Kop-
peroinen, Matti Lääkkö. 
Lauluseurat su 27.9. klo 17 
Kurenalan ry:llä. Syysmyy-
jäiset pe 25.9. klo 19 Sara-
kylän koululla.
Kastettu: Pieta-Linda Val-
puri Lasanen, Tilda Josefii-

Koillismaan alueen 
näkövammaisten leiripäivä 

Kuusamossa Soivion leirikeskuksessa ke 28.10.

Ohjelmassa mm. luento ikääntyminen ja näönheikke-
nemisen vaikutus tasapainoon.
Lähtö Pudasjärveltä 7.30 ja paluu n. 19.30. Omavastuu 
15 €. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p. 08 
8823 100, tiedustelu Henna Savilampi p. 0400 866 480.

Ystävän kammari perustettiin marraskuussa 2006, tarkoituksena oli koota yhteen yksi-
näisiä ja vanhuksia Pudasjärvellä. Aloite siihen tuli kaupungin mielenterveys-toimiston 
psykologilta ja nimikin vaihtui mummon kammarista ystävän kammariksi. 

Mukaan olemme saaneet myös useita miehiä. Ystävän kammarissa on yleensä noin 
40–50 henkilöä yhdellä koolla. Mukaan toivotaan myös uusia ihmisiä, jotka voivat saa-
pua tutustumaan toimintaan huomaamattomasti niin halutessaan. 

Ystävän kammari kokoontuu viikoittain syyskuusta toukokuulle ja mahdollisuuksien 
mukaan käymme retkellä lähiseudulla kerran vuodessa. Viikoittainen kokoontumispaik-
ka on seurakuntakodin iso kahvio tiistaisin klo 12–14 välillä.

Ystävän kammari -tiimi (vapaaehtoisvetäjät) toteuttaa vuorollaan ohjelmaa kamma-
rissa, vuorot jaetaan syyskuussa ja tammikuussa pidettävässä Ystävän kammarin -tiimi-
palaverissa. 

Tiimien vetäjät syksystä 2009 alkaen:
Sinikka Pietilä ja Anja Törrö
Tuulikki Tihinen ja Kerttu Hemmilä
Maire ja Kauno Kosamo ja Marja-Liisa Kuosa 
Seija Seppänen ja Henna Savilampi
Juha Kukkurainen

Tiimit vastaavat ohjelmasta ja hartaudesta. Diakoniatyö tarjoaa kahvit ja aina jotain 
purtavaa. Seurakunnan eri työntekijät vierailevat ja kertovat työstään seurakunnas-
samme. Mukaan kutsutaan muitakin vieraita, jotka saavat diakoniatyöltä pienen lah-
jan vierailustaan.

Ystävän Kammari retkeilee Livon lomapäivään tiistaina 20.10. lähtö linja-autolla 
seurakuntakodin pihalta klo 10.30, ilmoittautuminen Ystävän kammarissa tiistaisin 
13.10. saakka. Matka on ilmainen, Livolla voi ruokailla ja kahvitella, ruokailuistaan 
maksun huolehtii jokainen itse.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 VANHUSTENVIIKON TAPAHTUMIA  

 TO 1.10. VANHUSTENVIIKON TILAISUUS KLO 9–13 

        OULUNSALOTALOLLA 

PE 2.10. KLO 13   ROLLAATTORIMARSSI  

LÄHTÖ SALONKARTANOSTA    

SU 4.10. KLO 10 MESSU OULUNSALON KIRKOSSA 

    KIRKKOKAHVIT SRK‐TALOLLA 

KE 7.10. KLO 11   IKÄIHMISTEN JUHLA 

 SRK‐TALOLLA, ALKAA RUOKAILULLA 

KLO 11  ILM.  KHRV.   08 514 2700           

VIIKON TAPAHTUMAT JÄRJ.  

KUNTA JA SEURAKUNTA 

Ystävän kammari

ina Oinas-Panuma.
Avioliittoon vihitty: Ari 
Ensio Koivula ja Hilkka Mar-
ja Haanela, Sulo Soronen ja 
Paula Kaarina Kukanaho, 
Jukka Tapio Särkelä ja Kat-
ja Sinikka Törmänen.
Kuollut: Karoliina Riekki 
87, Kaisa Margareeta Ka-
riniemi 85, Kauko Alania 
Laakko 89.

lapsiparkki kokoontuu 
7.10. alkaen edelleen joka 
viikko, mutta vain kolmen 
tunnin ajan klo 10–13. En-
nakkoon ilmoittautuneita 
otetaan kymmenen ja loput 
viisi jätetään akuuttitilan-
netta varten. Lapsille laite-
taan kotoa välipala mukaan.

w w w.sxc . hu /  J e f f  O sb o r n

Timo Vänttilä, Erkki Vähä-
söyrinki. Opistoilta, myyjäi-
set ja lauluseurat 8.10. ry:llä 
klo 18.30, Jukka Kolmonen.
Työntekijät: Seurakunta-
pastori Minna Salmi vuosi-
lomalla ja opintovapaalla 
28.9.–28.10. 
Kastetut: Venla Lumia Jo-
kinen, Milda Juulia Vaarala, 
Samuli Janne Kristian Ta-
vasti, Salli Ilona Sorvari, El-
la Katariina Holappa, Aatu 
Samuel Kuha.
Vihitty: Esa Heikki Juhani 
Tavasti ja Merja Riikka An-
neli Toikka, Antti Juhani Hi-
manen ja Anu Leena Kuro-
nen, Arttu Tapio Alavahto-
la ja Saija Emilia Heikkinen, 
Lasse Kalevi Mustonen ja 
Piia Leena Kangas.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

KeSTIlä
Seurat su 27.9. klo 19 ry:llä, 
Tuomo Hilliaho.
ompeluseurat pe 2.10. klo 
19 ry:llä.  

Kerhot: Päiväkerho ti klo 10 
ja perhekerho to 1.10. klo 
11 sekä varhaisnuoret to klo 
13.45 (1.–2.-lk.) ja klo 15.15 
(3.–6.-lk.) kerhokodissa.

PIIPPolA
Seurakuntakerho ti 29.9. klo 
12 Väinölässä.
Kerhot: Varhaisnuorten-
kerho ma klo 16 seurakun-
takodissa. Päivä- ja perhe-
kerho ke klo 11 seurakun-
takodissa.
Kuollut: Paavo Johannes 
Kallio 75, Matti Jalmari Pirt-
tiaho 81. 

PulKKIlA
SPR:n verenluovutus pe 
25.9. klo 14–18 seurakunta-
talossa.
ompeluseurat pe 25.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 27.9. klo 13 ry:llä, 
Raimo Tornberg ja Kauko 
Kämäräinen. 
ehtoollishartaus su 27.9. klo 
14.30 vuodeosastolla. 
Kappelineuvoston kokous 
ti 29.9. klo 18 seurakuntata-
lossa. Pöytäkirjanähtävänä 
seurakuntatoimistolla ma 
5.10. klo 9–12.
Seurakuntakerho ke 30.9. 
klo 11 seurakuntatalossa. 
Ylikiimingin omaishoitajat 
ja eläkeläiset vierailevat ja 
tutustuvat Pappilaan. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
16 seurakuntatalossa.

PYhänTä
hartaus to 24.9. klo 10 Nes-
torissa. 
Seurat la 26.9. klo 19 Koske-
lolla. 
Mll:n perhekahvila ti 29.9. 
klo 10 kerhotilassa.
lauluseurat ke 30.9. klo 
18.30 Huhtalalla. 
hartaus to 1.10. klo 10 ja klo 
14 Kuurankukassa.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 (ei 24.9.), lapsikuoro 
to klo 16.30, kirkkokuoro to 
klo 18 ja nuorisokuoro pe klo 
17.30 seurakuntatalossa. 
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 ja perhekerho to 24.9. 
klo 11 kerhohuoneessa. Var-
haisnuoret ma klo 15 kerho-
huoneessa ja ke klo 17 Tavas-
tkengällä.
Kastettu: Senni Hilma Sofia 
Leiviskä.
Kuollut: Helvi Peltomaa 85.

RAnTSIlA
Valokuvia 70- ja 75-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlista 
voi käydä tilaamassa seura-
kuntatoimistosta ma–ke vii-
koilla 40 ja 41.
Seurat la 26.9. klo 18.30 
ry:llä. Alustus aiheesta har-
rastukset, Teemu Riihimäki.
MTK:n sadonkorjuun kiitos-
sunnuntai 27.9. Messu klo 10 
kirkossa. Kirkkokahvit srk-ta-
lossa. Arpajais- ja kahviraha 
lähetystyölle.
Seurat su 27.9. klo 18.30 
ry:llä, Pekka Marin.
Arkipyhäkoulu to 1.10. klo 
9.15 Tenavarinne ja klo 10 

Ryhmäkuvassa Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan 5-vuotiaiden yhteisille synttäreille 
6. syyskuuta osallistuneet.

Tyrnävän kirkko 
avoinna perunamarkkinoiden aikana 

Lauantaina 26.9. klo 10–14 
Kello 10 ja 12.30 kirkon esittely. Antti Kärsämä laulaa 
hepreankielisiä lauluja.

hartaus pe 25.9. klo 13.30 
Lepolassa.
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Vietämme sadonkorjuun 
kiitoskirkkoa. Kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ti 29.9. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalossa.
hartaus ke 30.9. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
Tyrnävän seurakuntatalos-
sa. Lapsikuoron harjoitus 
torstaisin klo 16 Temmek-
sen seurakuntatalossa. 
Varhaisnuoret: 1.–4.-luok-
kalaisten kerho keskiviikkoi-
sin klo 16–18 Tyrnävän seu-

rakuntatalossa. Tuunaus-
kerho 5.–6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 16–18 Tyrnä-
vän seurakuntatalossa. Li-
sätietoja nuorisotyönoh-
jaaja Merja Lukkarilta 044 
7372 617.
Vanhustenviikon juhla ke 
7.10. klo 11–14 Tyrnävän seu-
rakuntatalossa.

TeMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Vietämme sadon-
korjuun kiitoskirkkoa. Kirk-
kokahvit seurakuntatalolla. 
hartaus to 1.10. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 25.9. 
klo 19, ryhmä 1 Uusi-Illikai-
sella, ryhmä 2 Keski-Korvel-
la, ryhmä 3 Niemellä. Seu-
rat su 27.9. klo 14 Lepolassa 
ja klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 26.9. klo 11 
sekä iltaohjelma ja iltapala 
klo 18 ry:llä.
Kastettu: Eero Joel Heikki-
lä, Silja Suvi Tuulia Hälinen, 
Toni Johannes Koskela, Sisu 
Petteri Luttinen, Jarno Iiro 
Matias Rauhio.

limingan rovastikunnan 
Talkoo- ja virkistysleiri 

päihdekuntoutujille

12.–14.10. 
Isoniemen 

leirikeskuksessa 
Haukiputaalla 

Leirimaksu 20 euroa. 
Ilmottautumiset viimeis-

tään torstaina 1.10. 
diakoniatoimistoon 

044 7372 631.

RAAMATTu- JA TuuMAIluPIIRI

Uusi raamattu- ja tuumailupiiri ”RaaTuu” 
su 27.9. klo 16 

Temmeksen seurakuntatalolla 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostu-
neet. Tule lukemaan, jakamaan ja ihmettelemään 
yhdessä Raamatun sanomaa ja sen rikasta antia.

onko sinulla aikaa ja 
kiinnostusta toimia vapaaehtoistyössä?

Tule peruskoulutukseen 
Tyrnävän seurakuntatalolle, Mankilantie 1

pe 9.10. klo 16.30–20.30
la 10.10. klo 9–15.30
ti 13.10. klo 17–19
la 17.10. klo 9–15.30 

Peruskoulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille ja niille vapaaehtoisille, jotka eivät 
ole aikaisemmin koulutuksessa olleet. Koulutuksen ta-
voitteena on tarjota osallistujille perusvalmiudet olla 
mukana vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksen pituus 
on 18 tuntia. Kouluttajina ovat Elsa Väyrynen Oulun 
Seudun Setlementti ry:stä sekä Raakel Piri Lakeuden 
palveluyhdistys ry:stä.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 2.10. kirkko-
herranvirastoon p. 08 5640 600 tai Lakeuden palvelu-
yhdistykseen p. 044 5767 017.

”SURU MINUSSA”

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEIDEN PÄIVÄ
OULUNSALON SRK-TALOLLA 17.10.

 KLO 10–14.

OHJELMA:

Messu Oulunsalon kirkossa
Ruokailu

Tervetulosanat
Musiikkiesitys

Suru minussa (rovasti Markku Niku)
Kahvit

Loppurukous

Päivä on ilmainen.
Tied. ja ilm. 8.10. mennessä

Riitta Pesoselle p. 044 7372 630.

       Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö

Nuorten palveluryhmä 
nuoPa kokoontuu

Ke 30.9. klo 15.30 
seurakuntatalon 
takkahuoneessa.

Tervetuloa mukaan kaik-
ki jo mukana olevat ja 
muutkin nuoret, jotka 
haluatte auttaa tyrnä-
väläisiä ihmisiä heidän 
arjessaan. Lisätietoja 
Salme Kinnunen p. 044 
7372 631.

Avioliittoon vihitty: Lauri 
Matti Mikael Sainio ja Min-
na Susanna Pudas, Petri Ju-
hani Autio ja Jaana Market-
ta Mankisenmaa, Sakari Mi-
kael Lapinkangas ja Roosa 
Margareetta Sakaranaho.
Kuollut: Pentti Olavi Luo-
majoki 74.

Kestiläläisten ja pyhäntäläisten
 5-vuotiaiden synttärit

Su 4.10. Pyhännällä. Perhemessu klo 12 Pyhännän kir-
kossa ja synttärijuhlat seurakuntakuntatalolla perhe-
messun jälkeen.

w w w.sxc . hu /  Po n t u s  Ed e n b e r g

enKelInäYTTelY

Tuo enkelisi Mikkelinpäi-
vän su 4.10. enkelinäytte-
lyyn Pulkkilan seurakun-
takodille. Otamme vas-
taan erilaisia enkeleitä, 
joista kokoamme näytte-
lyn. Laita enkeliisi nime-
si, jotta osaamme palaut-
taa sen oikealle omista-
jalle. Ota yhteyttä Mar-
ketta Taipaleenmäkeen,  
p. 0207 109 864. 

Lastentalo. 
leirikeskusilta pe 2.10. klo 
18.30 ry:llä, Risto Launonen. 
lapsikuoro ke klo 15.15 seu-
rakuntatalossa ja pe 2.10. klo 
13 Hovin koululla.  
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koululla. 
Pikku Nuput to 24.9. klo 9 ja 
to 1.10. klo 12 sekä Isot Nu-
put to 24.9. klo 12 ja ti 29.9. 
klo 10 Nuppulassa. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 Nuppulassa, 
Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30, Hovin varhaisnuo-
ret ke 1 ryhmä klo 12.15 ja II 
ryhmä klo 14.15. 
Kastettu: Atte Mikael Lin-
tula.
Kuollut: Eila Inkeri Rantapel-
konen s. Viitanen 82.
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ouluJoen SeuRAKunnAn PASToRI
AnTTI leSKelä

Yhdeksäs ja kymmenes käsky muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Käskyjen 
mukaan me emme saa tavoitella lähimmäisen omaisuutta, puolisoa, työnte-
kijöitä, ei mitään, siis ei yhtään mitään, mikä hänelle kuuluu. Viimeinen käs-
ky, kymmenes, kääntää katseemme sisimpäämme: Minkälainen on minun 
sydämeni asenne lähimmäistäni kohtaan?

Lutherin Vähä katekismus sanoo käskyn merkitsevän: ”Meidän tulee niin pe-
lätä ja rakastaa Jumalaa, että emme houkuttelemalla, pakottamalla tai vie-
raannuttamalla riistä lähimmäiseltämme hänen vaimoaan, palvelusväke-
ään tai karjaansa, vaan kehotamme kaikkia pysymään tehtävissään ja täyt-
tämään velvollisuutensa.”

Älä tavoittele, älä himoitse, älä havittele – kuulostaa niin vanhanaikaiselta. 
Halujen toteuttaminen, oman elämänsä sankaruus, ihmisen vapaus valita, 
kokemusten ja elämysten metsästäminen – kaikki tässä ajassa olevia ja ylei-
sesti hyväksyttyjä elämänohjeita ja pyrkimyksiä. Uusi ja vanha vastakkain. 
Kumpi malli asettuu lähimmäisen puolelle?     

Luther kuvaa hyvin havainnollisesti ja edelleen ajankohtaisesti kymmenen-
nen käskyn sisältöä. ”Olemme nimittäin luonnostamme sellaisia, ettei ku-

kaan soisi toiselle yhtä paljon kuin it-
selleen. Jokainen pyrkii haalimaan hal-
tuunsa niin paljon kuin suinkin pystyy. 
Lisäksi halutaan käydä kunnon ihmises-
tä. Osaamme erittäin taitavasti verhota 
ja kätkeä itsemme.”  

Käsky ottaa hyvin voimakkaasti kantaa kateuteen. Kateus luo kuilun ihmis-
ten välille. Jos keskityn kadehtimaan sitä, että lähimmäiseni on minua lah-
jakkaampi jossakin tai että hänellä on jotakin, mitä minulla ei ole, onnelli-
semman oloinen parisuhde, hienompi talo, uudempi auto tai kauniimpi ul-
komuoto, silloin en voi iloita siitä, mitä lahjoja Jumala on antanut juuri mi-
nulle. Kateus peittää elämän näköalat. Sanalaskuissa muistutetaan osuvas-
ti halujen ja himojen toteuttamisesta: ”Kuin muurinsa menettänyt kaupun-
ki on mies, joka ei hillitse itseään.”

Katekismuksen mukaan yhdeksäs ja kymmenes käsky ovat esimerkkejä siitä, 
miten kauas sekä rakkauden vaatimus että itsekkyyden valta ulottuvat. Käsky-
jen tehtävä on paitsi ohjata meitä elämään oikein, myös osoittaa meille, ettemme 
pysty siihen omin voimin. Omassa elämässäni huomaan, että jo tämä kymme-
nes käsky hoitaa hyvin sen tehtävän. Jumalan suhde maailmaan tulee kuitenkin 
syvimmin ilmi hänen armossaan. Kateudenkin vastalääke on armo. Juuri hy-
vyydessään ja rakkaudessaan Jumala asettuu vajavaisen ja heikon ihmisen ase-
maan. Siksi me tarvitsemme elämässämme Jumalaa, joka Kristuksen tähden lu-
paa antaa syntimme anteeksi ja antaa meille voimaa rakastaa lähimmäisiämme, 
tavoittelemaan lähimmäisen hyvää.

luoKAnoPeTTAJA, KoTIäITI 
KIRSI-MARIA PeRäAho

Mielestäni kymmenes käsky on laajin kaikista käskyistä. Se pitää sisällään hyvin 
monta muutakin käskyä – älä varasta, älä tapa, älä tee aviorikosta ja älä tavoittele 
lähimmäisesi omaisuutta. Kaikessa laajuudessaan tämä käsky ohjaa toimimaan 
moraalisesti oikein toisia ihmisiä kohtaan. 

Jos tätä käskyä noudatettaisiin sanatarkasti, vähenisivät avioerot, mustasuk-
kaisuusdraamat, ilkivallan teot, toisten omaisuuksien anastamiset, kaveruussuh-
teiden katkeamiset ja jopa sodat. Kunnianhimoa ja tavoitteita ihmisillä pitää ol-
la, mutta keinot niiden saavuttamiseksi pitäisi olla selvillä, ettei matkallaan tal-
laa muita. Tällöin ihmisten tarve hallita ja hajottaa saisi sysäyksen parempaan 
suuntaan. 

Käskyä syvemmin pohtiessa tulee mieleen kateus. Miksi kadehdimme niin 
paljon toisiamme, mistä kateus oikein saa alkunsa? Ihminen, joka kadehtii toi-
sen omaa, on kykenemätön huomaamaan sitä kaikkea, mitä hänellä itsellään 
jo on. Eikä tämä jää vain materian haalimi-
seen. Samalla tavoin ihmiset kadehtivat tois-
tensa ystävyys-, pari- ja perhesuhteita. 

Voiko ihan pienissäkin lapsissa nähdä kateu-
den olemassaolon ja mistä he sen omaksuvat? 
Jos toisella on keltainen lapio kädessään hiek-
kalaatikolla, haluaa toinen lapsi varmasti juu-
ri sen saman lapion, vaikka saatavilla olisi pa-
rikymmentä muuta lapiota. Onko kateus ihmisen synnynnäinen ominaisuus vai 
onko ihmismieli niin heikko, että luulemme aina nurmikon olevan vihreämpää 
aidan toisella puolella?

Meidän vanhempien tehtävänä on opettaa lapsille toisten ihmisten kunnioit-
tamista ja huomioimista. Kun pienellä ihmisenalulla kateus nostaa päätänsä, 
pitää hänen kanssaan pysähtyä pohtimaan: Mitä minulla jo on? Pärjäänkö il-
man toisen omaa? Tekisikö se minusta jotenkin onnellisemman? Miltä itses-
tä tuntuisi, jos kaveri ei osaa iloita puolestani? Nämä kysymykset, saati niiden 
vastaukset eivät ole helppoja eivätkä itsestään selviä. Ei edes meille aikuisille.

Kymmenennen käskyn hankaluus näkyy arkielämässä. Itse alakoulussa lapsia 
opettaneena olen törmännyt lasten keskinäisiin kiistoihin ja kateuden puuskiin. 
Tästä voisi mainita kaksi toisistaan poikkeavaa esimerkkiä. Pojat kadehtivat usein 
toistensa omaisuutta, jolloin Kalle on nyrkit pystyssä nähdessään Pekan saaneen 
uuden hienon pyörän. Samaan aikaan Tiina itkee nurkan takana, kun paras ys-
tävä Anna ei lupauksistaan huolimatta valinnutkaan häntä parikseen ryhmätyö-
hön. Tiina tuntee olevansa syrjäytetty, eikä se Annaa näytä juuri hetkauttavan. 
Kasvattajana haluan Kallen miettivän, mitä kaikkea hänellä on itsellään ja iloit-
sevan ystävänsä puolesta. Annan tulee vuorostaan pohtia, miltä hänestä itsestään 
tuntuisi, jos ystävä tekisi hänelle samoin ja onko lupausten rikkominen oikein.

Kymmenennen käskyn voisi kääntää muotoon: Ota tavoitteeksi tehdä lähim-
mäisesi onnelliseksi, auttaa häntä vaalimaan ja tukemaan omia läheisiään – täl-
löin meillä kaikilla olisi parempi olla.  Jos ymmärtää oman elämänsä, perheen, ys-
tävien ja kaiken onnen olemassaolon, ihminen voi olla aidosti onnellinen.

Älä tavoittele, älä himoitse, 
älä havittele – kuulostaa 
niin vanhanaikaiselta. 

Miksi kadehdimme 
niin paljon toisiamme, 
mistä kateus oikein saa 
alkunsa?  

10. ”Älä tavoittele 
lähimmäisesi puolisoa, 

työntekijöitä, karjaa äläkä 
mitään, mikä hänelle 

kuuluu.”

teKStit: ANNi JyRiNKi
KuvAt: ANtti leSKeläN KOtiAlbumi JA ANNi JyRiNKi

Onko kymmenen käskyä vain ulkoa opeteltava litania, vai löytyykö käskyistä 
merkityksiä, jotka kantavat ja ohjaavat nykypäivänäkin?  

Kymmenen käskyä -juttusarjassa omat mietteensä  
kertovat asiaan perehtyneet teologit sekä  

aikanaan käskyt ulkoa opetelleet kansalaiset.


