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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Yhteisöllisyys 
tukee surussa

Surutyötä tehdään Facebookissa,  
vainajaa muistellaan internetin 

muistopaikoissa ja YouTube-muistovideoilla

Suru tuli  
sosiaaliseen 

mediaan

Suremisen tavat muuttuvat 
vähitellen.

Maaseutu-Suomessa 
kuolemaa suri menetyksen 

kokeneiden kanssa koko kyläyh-
teisö.  Kaupungistuminen piilot-
ti kuolemisen laitoksiin ja muutti 
surun yksityisemmäksi.

Nyt suru näkyy sosiaalisessa 
mediassa ja siitä on tulossa taas 
julkisempaa.

– Voi ajatella, että Facebook on 
nykyajan kyläyhteisö, sanoo tut-
kija Anna Haverinen Turun yli-
opistosta. 

Haverisen mukaan internet on 
uudenlainen keino yhteisöllisyy-
teen samalla kun kuolemankult-
tuuri muuttuu, mutta surun ritu-
alisointi ja halu muistaa säilyvät. 

Some-suremiseen
ei vielä ole totuttu
Haverisen mielestä sureminen 
sosiaalisessa mediassa ei ole sen 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

pinnallisempaa kuin perintei-
sempi sureminen.

– Olemme kasvaneet siihen, 
mikä on sopivaa ja mikä epäsopi-
vaa. Meillä on tietyt oletukset sii-
tä, miten pitää surra. 

– Surun jakamiseen sosiaali-
sessa mediassa ei oikein vielä ole 
totuttu. Siksi sitä voi olla helppo 
paheksua.

Sosiaalisessa mediassa on ajet-
tu esimerkiksi hautajaiskuvia, 
joissa näkyy vainaja arkussa. Ha-
verinen ei ota kantaa siihen, mil-
lainen some-sureminen on sopi-
vaa.

– Mikä yhden mielestä on 
mautonta, voi toisen mielestä ol-
la ihan ok. 

– Joka tapauksessa me suoma-
laiset olemme hyviä projisoimaan 
omaa pahaa mieltämme paheksu-
malla hautajaisissa milloin mitä-
kin: joku on väärin pukeutunut, 
joku erehtyy laskemaan kukka-

laitteensa väärässä välissä, joku 
ottaa liian aikaisin kahvia…

Suomessa kuolemisen kult-
tuuri on Haverisen mukaan pal-
jon perinteisempää kuin muualla.

– Meillä esimerkiksi hauta-
jaisten päivittäminen reaaliajas-
sa nettiin on niin uutta, että ei 
ole ihme, jos joku hautajaisis-
sa toivoo, että kännykät pysyisi-
vät taskuissa ja laukuissa, Have-
rinen sanoo.

Facebookissa jaetaan ilo, 
miksei siis suruakin
Haverinen tutki väitöskirjaan-
sa varten sitä, miten nykyaikaiset 
kuolema- ja sururituaalit näyt-
täytyvät virtuaalisessa ympäris-
tössä.

Surun esille tuomista sosiaa-
lisessa mediassa pitivät epäsopi-
vina ihmiset, jotka itse eivät ol-
leet aktiivisia somen käyttäjiä ja 
ihmiset, joiden omassa elämässä 

Hautausmaat loistavat valomerenä pimentyväs-

sä syysillassa. On pyhäinpäivä. Muistetaan pois-

nukkuneita.

Kuolemaan liittyy paljon sellaista, jota me käsit-

telemme vain omassa sisimmässämme. Jotakin siitä 

voimme jakaa sitten toisten kanssa. Mutta kuolema 

on läsnä myös yhteisöissä ja siihen liittyy paljon kult-

tuurisidonnaista.

Muutamia vuosikymmeniä sitten kuoltiin yleisesti 

kotona, elämän keskellä. Hautajaissaatto lähti kotoa. 

Saattajina olivat suku, naapurit, tuttavat, maalla 

usein koko kyläyhteisö. 

Nykyään ihmisen elämänkaari päättyy useimmiten 

yksityisesti sairaalan tai hoitolaitoksen seinien sisällä. 

Hautajaisiakin vietetään lähiomaisten kesken yksityis-

tilaisuuksina.

Hautausmaille on rakennettu siunauskappelit. Nii-

den myötä hautajaissaattueet ovat kadonneet kau-

punkien katukuvasta ja pitkälti myös maaseudun 

kylänraitilta.

Kulttuurit elävät ja muuttuvat. Tässä lehdessä toi-

saalla kerrotaan, miten netissä jaetaan surua tai vie-

raillaan virtuaalisella muistopaikalla.

Joka tapauksessa olen-

naisinta on toisten tuki, kun 

elämässä on luopumisen ja 

surun aika. Hautajaiset voi 

järjestää niin, että ollaan 

koolla pienellä joukolla, mut-

ta myös niin, että on paljon 

saattoväkeä, laajasti sukua 

ja ystäviä, lapset ja nuoret mukana, paljon lämpimiä 

kädenpuristuksia ja halauksia.

Kirkollisessa hautajaisperinteessämme näkyy vah-

vana yhteisöllisyyden ajatus. Kun seurakunnan jäse-

nen matka täällä ajassa päättyy, se ilmoitetaan julki-

sesti yhteisessä jumalanpalveluksessa. Hänelle ”teh-

dään kiitos”. Seurakunta rukoilee hänen ja hänen 

omaistensa puolesta. 

Tähän ajatuksenjuoksuun 

kuuluu myös perinne, että 

vainaja lähtee viimeisel-

le matkalleen kotikirkosta. 

Siunauskappeli ei ole ainoa 

vaihtoehto.

Olennaisinta 
on toisten tuki, 
kun elämässä on 
luopumisen ja 
surun aika.
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Heiltä puuttuu 
elämästä merkitys 
ja suunta. 

Entä teillä Pohjoismaissa?
Kolumni

Olin viime tammikuus-
sa tutustumassa Sant 
Egidio -yhteisön työ-
hön Italiassa. Yli 60 

maassa toimiva Sant Egidio on 
maallikkoliike, joka on tullut 
tunnetuksi työstään köyhien ja 
pakolaisten keskuudessa. 

Yhteisön mukaan kirkon ei 
pidä vain puhua rakkaudesta 
vaan tehdä rakkauden tekoja. 

Maallikkoliikkeessä koros-
tuu ajatus siitä, että seurakun-
nallisen työn tulee lähteä köy-
histä, osattomista ihmisistä. 
Kaikki muu työ seuraa siitä.  

Eräänä päivänä Italiassa pää-

sin keskustelemaan järjestön 
paikallisen vapaaehtoisen, Leo-
nardon kanssa. 

Kerroin, että Pohjoismaissa 
yhteiskunta on rakentunut hie-
man eri tavalla kuin Italiassa.  
Valtiolla ja kunnilla on keskeinen 
rooli köyhistä huolehtimisessa. 

Myös kirkolla on meillä erilai-
nen rooli kuin kirkolla Italiassa. 

– Teillä ovat köyhät työn kes-
kuksessa, mihin me sijoitamme 
köyhät meidän työssämme, ky-
syin seuralaiseltani.

Leonardo oli hetken hiljaa ja 
vastasi: Meillä on Italiassa paljon 
yhdenlaista köyhyyttä. Täällä on 

ihmisiä, joilla ei ole ketään, jon-
ka kanssa he voisivat jakaa asioi-
taan – meillä on täällä yksinäi-
siä ihmisiä. Onko teillä Pohjois-
maissa tällaista köyhyyttä? 

Nyökyttelin, onhan meillä 
paljonkin tällaista köyhyyttä. 

Leonardo jatkoi: Sitten meillä 
täällä Italiassa on myös toisen-
laista köyhyyttä. Monet italia-
laiset elävät yhä pidemmän elä-

män. Elintasokin on kohonnut, 
mutta ihmiset eivät tiedä, mitä 
he tekisivät tällä kaikella hyväl-
lä. Heiltä puuttuu elämästä mer-
kitys ja suunta. Entä teillä Poh-
joismaissa? 

Matkan jälkeen olen pohtinut, 
mitä lopulta kohtasin Italiassa. 

Mikä on meidän työmme kes-
kuksessa täällä pohjoisessa? Mi-
kä meidän tulisi nostaa kirkossa 
työmme keskukseen?

Myös köyhyyden ja osatto-
muuden käsitteitä olen joutunut 
miettimään uudelleen: mistä me 
olemme osattomia ja kuka on lo-
pulta osaton, köyhä?

suru ei ole ollut läsnä.
Osa sosiaalisessa mediassa 

omaa suruaan käsittelevistä ha-
lusi tietoisesti rikkoa puhumatto-

M is t o r y. f i  w w w - s i v u t

muuden tabua, joka suruun vielä 
vahvasti liittyy. 

– Osa piti itsestään selvänä, 
että kun jakaa Facebookissa iloi-
sempiakin asioita, miksi ei myös 
kuolemaa ja surua.

Voiko somessa surra yhdessä? 
Paikasta riippuen kyllä, Haveri-
nen sanoo. 

Netissä on esimerkiksi erilai-
sia muistopaikkoja, jonne voi ke-
rätä kuvia ja muisteluksia edes-
menneestä, lohduttavia laulujen 
sanoituksia tai vaikka puhuttele-
via Raamatun jakeita. 

Muistopaikasta muodostuu 
ikään kuin virtuaalinen leikekir-
ja, joka ei sijaitse fyysisesti kenen-

Soittaminen voi jäädä 
aikomukseksi, mutta 
sosiaalisessa mediassa 
voi pelkällä sydän-
symbolilla viestittää, 
että olen kuullut viestisi, 
elän mukana surussasi.

Anna Haverinen

Yksi netissä olevista 
muistopaikoista on 
Mistory.fi-sivusto. 
Siellä voi esimerkiksi 
sytyttää kynttilän 
rakkaan muistolle. 
Pyhännän hautausmaalle 
haudatuille löytyy 
sivustolta oma 
muistopaikka.

kään kotona.
Some-suremisen suosiota li-

sää, että internet on ”aina auki”. 
Muistopaikat ja -sivut ovat kaik-
kien saatavilla mihin aikaan vuo-
rokaudesta tahansa.

Sosiaalinen media voi myös 
helpottaa osanoton ilmaisemista. 

– Suru on usein niin etään-
nyttävä, iso möhkäle, että sano-
jen löytäminen surevalle voi tun-
tua vaikealta. 

– Soittaminen voi jäädä ai-
komukseksi, mutta sosiaalises-
sa mediassa voi vaikka pelkällä 
sydän-symbolilla viestittää, että 
olen kuullut viestisi, elän muka-
na surussasi.

Vuorovaikutuksella reaaliajas-
sa on Haverisen mukaan iso mer-
kitys erityisesti silloin, kun suru 
on tuore. 

– Leskelle voi olla helpottavaa 
mennä muistosivulle ja purkaa 
siellä pahaa mieltään vaikka kes-
kellä yötä. 

Virtuaalikynttilä
vai live-kynttilä?
Suomalaisen surun rituaalei-
hin kuuluu myös käydä hautaus-
maalla esimerkiksi pyhäinpäivä-
nä ja jouluna.

Haverisen mukaan virtuaali-
silla muistopaikoilla vieraillaan 
vuosienkin ajan, mutta virtuaa-

linen muisteleminen ei kuiten-
kaan korvaa verkon ulkopuolella 
tapahtuvia rituaaleja: 

– Vaikka vainajalle voi sytyttää 
kynttilän netissä, se ei ole vähen-
tänyt perinteistä hautausmaalla 
käymistä, päinvastoin.

MINNA KOLISTAJA

JUHA RAUHALA
Haaparannan kirkkoherra

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Muut mediat

ILTATREENEISTÄ kotiin palattua, ennen 
nukkumaan menoa, kohdassa jossa voisi 
olla iltarukouksenkin paikka, Mentula 
keskittyy kiitokseen. Hän ei varsinaisesti 
pyydä mitään, vaan kiittää – joka ilta. Hän 
tuntee olevansa siunattu.
”Tapoja on monia, jokainen tekee tavallaan. 
Mikään hirveän uskonnollinen ihminen 
en ole, mutta totta kai tämänhetkisestä 
elämäntilanteesta täytyy kiittää.” 
Iltarukous kuului lapsena Mentulan 
mummolassa iltarutiineihin. Sen Mentula 
muistaa positiivisena asiana, joka toi 
turvallisuuden ja läheisyyden tunnetta. 

Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntien verkkomedia valomerkki.fi  
jututti ammattilaiskehonrakentaja Jari “Bull” Mentulaa 

Samalla kun viet kyntti-
län läheisesi haudalle, sy-
tytä kynttilä myös pime-
älle naapurihaudalle. Tä-

hän kehottaa pyhäinpäivään liit-
tyvä Kirkkohallituksen lokakui-
nen Tapuli-uutiskirje. 

Muhoksen ja Limingan seura-
kuntien seurakuntamestarit Jari 
Kukkohovi ja Heikki Guttorm ei-
vät kannata kehotusta varauksetta.

Guttormin mielestä ”naapuri-
en haudoilla” tulisi liikkua aina 
aroilla mielin. 

– Haudoilla on yksityistä 
omaisuutta, esimerkiksi lyhtyjä 
tai kukkia, ja siksi näen haudan 
yksityisalueena, jossa muut kuin 
hautapaikan omistajat eivät voi 
liikkua itsestään selvästi kyntti-
löitä sytyttelemässä, hän pohtii.

– Menisimmekö me naapurin 
pihamaalle sytyttämään pimeänä 

olevaa lyhtyä, hän vertaa.
Myös Muhoksen Kukkohovi 

tuumii, että ystävällinenkin ”puut-
tuminen” vieraan ihmisen hautaan 
on herkkä asia. 

Niin hän kuin Guttorm totea-
vat omana näkemyksenään, et-
tä heidän olisi helpompi kehot-
taa ihmisiä sytyttämään pyhäin-
päivänä kynttilä tuntemilleen ja 

tuntemattomille vainajille muu-
alle haudattujen muistomerkillä. 
Sellainen löytyy yhä useammalta 

Runoilija jättä ä 
toivon oven ai na auki
Niilo Rauhalan teksteissä taivas on   paikka, 
jossa kärsimykselle ei tarvitse enää   etsiä selitystä

Vanha runo sai 
ajankohtaisen sisällön
Niilo Rauhalan runon Sinun aja-
tuksesi valvoi voisi kuvitella syn-
tyneen vastikään, vaikka näin ei 
ole. Teksti on peräisin 1990-luvun 
alkupuolelta.

Runo tuntuu ajankohtaiselta – 
kuin viime viikkoina kirjoitetul-
ta. Ovathan uutiset kertoneet il-
ta illan perään pakolaisista, jot-
ka pyrkivät Eurooppaan päästäk-
seen pois ”haavoiksi repeytyvistä 
kaupungeista”, kuten Rauhala ku-
vaa runossaan.

Viime päivien uutiskuvat mai-
den rajoille vesisateeseen ja kyl-
mään juuttuneista ihmisistä kos-
kettavat runoilijaa. 

– Toivon toivoa, valon väläh-
dyksiä ja turvallisuuden koke-
muksia näille pitkälle vaelluksel-
le lähteneille, hän huokaisee.

Rauhala ei puhu vain hei-
dän kärsimyksestään. Me kaikki 
olemme oman – ja toistemme – 
kärsimyksen edessä ymmällä.

– Kärsimyksen taakka on ih-
misten yhteinen. Maailmassa ei 
ole elämää ilman kärsimystä. 

Lopulta kaikki
päättyy hyvin
Niilo Rauhala kirjoittaa valitse-
missaan runoissa taivaasta, jossa 
kärsimystä ei enää ole. Pyhäinpäi-
vän laulu -tekstin pohjalla on lo-
punajan kuvaus Raamatun Ilmes-
tyskirjasta.

Pyhäinpäivän alla runoili-
ja Niilo Rauhala haluaa 
jakaa Rauhan Tervehdyk-
sen lukijoiden kanssa neljä 

omaa runoaan. Yksi niistä on hä-
nelle erityisen henkilökohtainen. 

Yö. Kuu täyttää meren/ ja kei-
nuu hiljalleen. /Kuulen flyygelin 
soivan, /se soi unelmia, kipua, kuo-
lemaa./ Näen soittavat kädet ai-
van läheltä, /erotan sormien liik-
keet, kuunkirkkaat aallot,/ kaikki 
muu peittyy yöhön. / Meri laulaa 
läpi elämän.

Runon syntymisestä ei ole 
kauan, vaikka yöstä, josta teksti 
kertoo, on kulunut yli kaksi vuot-
ta. Tuona kesäyönä Rauhalan per-
heessä tiedettiin, että vanhemmat 
menettävät yhden lapsistaan.

Niilo Rauhala kertoo juhan-
nuksesta parin vuoden takaa.

– Vietimme perheen kans-
sa kesää mökillämme. Poikam-
me oli tuolloin jo kovasti sairas. 
Lähdimme illalla vesille, taivaal-
la loisti kirkas kuu. Ajattelin las-
tamme, muistelin hänen soitto-
aan, jäähyväissoittoa. Se oli tal-
lennettu muistoksi, sillä tiesim-
me, mitä on edessä.

Seuraavana päivänä Rauhalan 
perhe oli keskellä suurta surua: 
oma lapsi oli nukkunut pois.

Niilo Rauhala sanoo käänty-
neensä Jumalaan puoleen usei-
ta kertoja: Miksi tällainen kärsi-
mys? Onko raskaallakin elämäl-
lä tarkoitus? 

Vieraille haudoille ei juu ri uskaltauduta
Jos haudalla ei 
pala kynttilä, se 
ei välttämättä 
tarkoita, että 
vainajaa ei 
muistaisi kukaan. 

Tuomo Vuontisjärvi

Limingassa hautojen hoitosopimuksiin 
kuuluu lyhty, johon seurakunta sytyttää 
jouluna kynttilän. Kuvassa Heikki Guttorm.

H e ik k i  Gu t t o r m

Pyhäinpäivän laulu
säv. P. J. Hannikainen

Uskon silmiin nousee uusi isänmaa.
Sinne Herran kansa tiellään taivaltaa.
Taivaan kirkkautta ei voi käsittää.
Kuinka pyhä onkaan uskon määränpää!

Nyt kuin kuvastinta katselemme vain.
Kerran nähdä saamme Herran kasvokkain.
Pyhät ennen meitä tähän tyytyivät,
kilvoituksen tieltä rauhaan siirtyivät.

Kaikki pyhät kerran luona istuimen
tuovat Karitsalle täyden kiitoksen.
Valkovaatteissansa lehvät kädessään
pyhät riemuitsevat hänen edessään.

Nyt on meillä vielä päivä ahdingon,
mutta yhä kestää armo sovinnon.
Nyt jo autuaina tiellä pyhien
vaellamme kohti päivää Kristuksen.


Sinun ajatuksesi valvoi

Kun kaukaisten tähtien valotulvat huuhtovat 
maailmaa,
valtameret välkkyvät kuin pisarat.
Jumala, sinä annoit ajan ja mitan kaikelle,
mikä lähti kädestäsi.
Sinun ajatuksesi valvoi jo alussa taivaan ja 
maan rannoilla
ja loi teoillesi tarkoituksen.

Merestä mereen sinä näit, mitä teitä me kuljemme.
Sinä näit kärsivät kasvomme,
näit että tuskan mannerlaatat kohtaavat syvällä
vuorten ja kaupunkien alla,
meri särkyy ja kaupungit repeytyvät haavoiksi.

Jumala, sinä lähetit tänne kasvojesi auringon.
Louhikoissa ristiä kantaen se säteilee maailman yli,
yhä vielä siitä saa alkunsa kuilujen kevät,
parantuvien haavojen rauha.


Tänään vielä uskon

Aamu on noussut.
Astun kostealle pihalle ja kyselen,
mitä tästä päivästä on kirjoitettu
Jumalan kirjaan.

Muistan, olen matkamies,
sama kuin eilen.
Ei mikään ole muuttunut,
ei risti,
ei Jumalan uskollisuus.

Yksinkertainen laulu helähtää 
oksan sormilta.
Lähden liikkeelle,
kuljen lähteitä lähellä,
siellä tuoksuu tämän päivän ruoka.

Olen vain matkamies, tie ei ole 
muuttunut.
Tänään vielä uskon,
näen vasta myöhemmin sen,
mihin tänään uskon.


Yö. Kuu täyttää meren
ja keinuu hiljalleen.
Kuulen flyygelin soivan,
se soi unelmia, kipua, kuolemaa.
Näen soittavat kädet aivan läheltä,
erotan sormien liikkeet,
kuunkirkkaat aallot,
kaikki muu peittyy yöhön.

Meri laulaa läpi elämän.
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Ihmisiä

Miehiä on monenlaisia

Oulun Poikien talon työntekijät Jussi Markus ja Mat-
ti Rissanen haluavat puhua miesten viikolla poikien 
yksinäisyydestä. Poikien talossa kaverittomuus tulee 
esille jatkuvasti. Jussi Markus nostaa asian puheek-

si, jotta yksinäisyyden leimaavuus vähentyisi. 
– Asia pitää sanoa ääneen, jotta pojille tulisi tunne siitä, 

ettei yksinäisyydessä ole piiloteltavaa. Vain tunnistamalla ja 
tunnustamalla yksinäisyyden kokemuksen asialle voi tehdä 
jotain. 

Poikien talossa ei uskota väitteeseen, että pojat eivät edes 
kaipaisi tyttöjen tavoin läheisiä ystäviä. Myös tutkimusten 
mukaan pojat haluaisivat ystäviä, joille voisivat puhua.

Yksi tuttu selitys kaverittomuudelle on tietokonepelit, 
jotka eristävät poikia verkkoon. Jussi Markus myöntää, et-
tä nykyiset taidokkaat pelit kiehtovat ja mahdollistavat sik-
si uppoamisen virtuaalitodellisuuteen.

Mutta paljon muustakin poikien yksinäisyydessä on kyse. 
Usein yksin jäävä lapsi on jollain tapaa erilainen. Markus 

ja Rissanen haluavat painokkaasti kertoa pojille, että mies 
ja poika voi olla monella tapaa. Yhtä ainoaa miehen mallia 
ei ole olemassakaan.

– Mielikuvaa miehen roolista tulee avartaa ja onneksi 
näin on jo paljon tapahtunutkin. Sukupuoli ei saisi olla es-
te minkäänlaiselle toiminnalle. Aitous on tärkeää, Rissa-
nen toteaa.

Jos pelit voivat tehdä ihmisistä aiempaa yksinäisempiä, 
ne voivat myös yhdistää. Poikien talo järjestää miesten vii-
kolla miehille ja pojille torstaina 5. marraskuuta Oulun kau-
punginkirjastoon pelihuoneen. Siellä on pelattavana konso-
lipelejä, uunituoreista peleistä vähän vanhempiin.

RIITTA HIRVONEN
Viikon ohjelma: www.oulunseurakunnat.fi/miestenviikko. 

R
iitta H

irvo
n

en

hautausmaalta.
– Muhoksella muistomerkillä 

palaa satoja ellei tuhansia kyntti-
löitä, Kukkohovi ihastelee.

Kynttilätön hauta ei 
kerro vielä unohtamisesta
Oulun seurakuntien hautaustoi-
men päällikkö Tuomo Vuontis-
järvi kuvaa kynttilän sytyttä-
mistä naapurin haudalle kaunii-
na eleenä. Silti kirkkohallituksen 
viesti herättää hänessäkin ristirii-
taisia ajatuksia.

Vuontisjärvi varoisi ainakin 
päättelemästä kovin herkästi, mi-
kä hauta on pimeä ja ehkä jopa 
unohdettu. Hän uskoo, että jokai-
sella läheisensä menettäneellä on 
omat tapansa muistaa vainajaa.

– Jos haudalla ei pala kynttilä, 
se ei välttämättä tarkoita, että vai-
najaa ei muistaisi kukaan. Kukki-

Runoilija jättä ä 
toivon oven ai na auki
Niilo Rauhalan teksteissä taivas on   paikka, 
jossa kärsimykselle ei tarvitse enää   etsiä selitystä

Voiko kynttilän sytyttää tuntemattomalle haudalle?Gallup
Kynttilän sytyttäminen tuntemattoman pimeälle haudalle 
– kaunis ele vai tungettelua?
RT kyseli mielipiteitä Intiön haustausmaalla Oulussa.

TEKSTI JA KUVAT
MINNA KOLISTAJA

Ihan kaunis ajatus mielestäni. Voi-
sin itsekin ajatella vieväni kyntti-
län tuntemattomalle. Olen ollut 
lastenpatologi, joten varmaan vei-
sin kynttilän jonkun lapsen hau-
dalle. En pidä ideaa tunkeilevana 
– käyväthän ihmiset taiteilijoiden-
kin haudoilla, vaikka eivät ole hei-
tä  itse tunteneet.

Riitta Herva, Oulu

On monia hautoja, joilla ei ole ke-
sällä kukkia eikä talvella kyntti-
löitä. Omaiset ovat ehkä kauka-
na tai niitä ei ole. Tässä mielessä 
kynttilän laitto pimeälle haudal-
le tuntuu ihan hyvältä ajatuksel-
ta. Toisaalta tilanne on hankala-
kin: entäs jo omaisia onkin, mitä 
he ajattelevat?

Rauha Nurro, Oulu

Hyvä idea. Voisimme itsekin vie-
dä kynttilän haudalle, jolla sitä ei 
vielä ole. Käymme hautausmaal-
la melkeinpä viikoittain ”tont-
tia katsomassa”. Kynttilöiden 
laittoon ei tarvita pyhää, nytkin 
veimme kaksi. Iltaisin pimeällä 
ne ovat mukavan näköisiä.

Eeva Väisänen, Oulu
Heikki Muje, Oulu

en tuominen ja kynttilöiden sy-
tytys ovat vain yksi tapa ajatella 
tärkeää, poisnukkunutta ihmistä. 

Uutiskirjeen kommentti in-
nostaa Vuontisjärveä pohtimaan, 
mitä kynttilöiden sytytys ”valok-
si naapurille” voisi tarkoittaa en-
nemminkin elävien keskuudessa.

– Voisiko kehotus ollakin hok-
sautusta siihen, että veisimme 
täällä ajassa aiempaa useammin 
valoa toisillemme esimerkiksi pis-
täytymällä kylässä yksin asuvan 
luona? hän kyselee.

Tapulin mukaan monella paik-
kakunnalla voi Vapaaehtoistyö.
fi-palvelun kautta pyytää vapaa-
ehtoisia sytyttämään kynttilän 
omaisensa haudalle. Oulun seu-
rakunnissa tällaista vapaaehtois-
toimintaa ei ole toistaiseksi jär-
jestetty.

RIITTA HIRVONEN

Matti Rissanen (takana) ja Jussi Markus kertovat, että Poikien talosta 
viedään Oulun kaupunginkirjastoon sohva, joka toimii miesten lataamona. 
Sohvalla voi kuunnella kuulokkeista naisten positiivisia ajatuksia miehistä. 

– Runo kertoo kauniisti, mi-
hin matkamme lopulta päättyy. 
Usko kantaa tässä ajassa ja vie 
lopulta perille – aina sinne saak-
ka, kun näemme Vapahtajan kas-
voista kasvoihin. 

Juuri tämä lohdullisuus on 
läsnä Rauhalan monissa teks-
teissä. Hän kuvaa itse jättävän-
sä runoissaan aina ” toivon oven 
auki”. 

Toivon säikeet ovat olleet tär-
keitä monille Rauhalan tekstien 
lukijoille. Sen he ovat itse halun-
neet kertoneet rakastetulle ru-
noilijalle.

– Olisinko sen parempaa pa-
lautetta voinut edes saada, Rau-
hala kiittää.

RIITTA HIRVONEN

Vieraille haudoille ei juu ri uskaltauduta

Kittilässä syntynyt Niilo Rauhala on toimi-
nut seurakuntapappina ja sairaalateolo-
gina Kemissä yli 30 vuotta. Ouluun hän 
muutti viettämään eläkepäiviään.

Yksi Suomen suosituimmista runoilijoista on 
kirjoittanut 27 omaa runokokoelmaa ja osallistu-
nut merkittävällä panoksella muun muassa virsi-
kirjan, Raamatun ja Kirkollisten toimitusten kir-
jan uudistamiseen. 

Rauhala on saanut kirjallisuuden valtionpal-
kinnon vuosina 1974 ja 1988. Hänet on huomioitu 
myös muun muassa Kirkon kirjallisuuspalkinnol-

la, Pro Finlandia- ja Agricola-mitaleilla. 
Vuonna 2001 Rauhalasta todettiin seurakunta-

lehti Vantaan Laurin haastattelussa näin: Jo nuo-
ruudessa Rauhalalla oli sellainen sydämen usko, 
jossa saa yksinkertaisella tavalla uskoa synnit an-
teeksi. Uskoaan hänen ei myöhemminkään elä-
mässään ole tarvinnut asettaa kyseenalaiseksi, 
vaikka elämänvaiheet ovat sitä koetelleetkin. 

Tänä vuonna päättyi Rauhalan työ Siionin lau-
lut -kokoelman uudistustyössä. Siionin laulut ovat 
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen käyttämä 
virsi- ja hengellisten laulujen kirja.

Hurjia uudistusurakointeja takana

Niilo Rauhala kertoo toivovansa, että hän kirjoittaisi vielä lisää runoja. Juuri nyt on 
huokaisun aika, sillä hän on viime vuosina ja vuosikymmeninä tehnyt valtavan työn 
kirkollisten tekstien uudistajana.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Tunne kulkee rumpuun
Kun yhteistä kieltä ei ole, Vallinkorvassa rummut kertovat tarinoita  

Musiikkiterapeutti An-
na Haanpää-Vesen-
terä on vetänyt syk-
syn ajan vapaaehtoi-

sena Vallinkorvan hätämajoitus-
yksikössä maahanmuuttajalapsil-
le rumpuryhmää. Päiväkirjamer-
kinnät kertovat mieleenpainuvis-
ta hetkistä lasten kanssa.

Ei tarvinnut kauaa seistä rumpu 
selässä aulassa, kun siihen kerään-
tyi porukkaa, lapsia, äitejä ja isiä. 
Pieni veikeän näköinen poika tu-
li ja otti kädestä kiinni. Oltiin val-
miita lähtemään kulkueena kohti 
c-rakennusta. 

Isoimmat pojat laittoivat ko-
koontumispaikassamme tuolit ym-
pyrään, he halusivat auttaa. 

Kaikki saivat rummuttaa vuo-
rollaan. 

Pieni yhteinen hetki katseita, 
hymyjä, iloa, ujostelua, laulua, 
soittoa ja hiljaisuutta. 

Anna Haanpää-Vesenterä on käy-
nyt Vallinkorvassa kerran viikos-
sa tyttärensä Adan kanssa. Vetä-
jänä toimii myös SPR:n vapaaeh-
toinen Laila Vainio. 

Haanpää-Vesenterä kertoo, 

kuinka lasten – ja myös heidän 
vanhempiensa – arkuus ja ujous 
ovat hiljalleen vaihtuneet luotta-
mukseksi rumpuryhmän vetäjiä 
kohtaan.

 – Lasten rummutukseen on 
tullut sävyjä, voimaa, rauhaa ja 
hiljaisuutta. Alussa perin ujo lap-
si saattaa nyt innostua vetämään 
pienen oman shown rummutta-
essaan, Haanpää-Vesenterä sel-
vittää.

Kaikki lapset saavat vuorol-
laan rummuttaa yhdessä Haan-
pää-Vesenterän kanssa. Ketään ei 
keskeytetä. Kun yksi rummuttaa, 
muut ovat hiljaa. 

– Rummutuksessa on kyse 
vuorovaikutuksesta, yritän pääs-
tä lapsen maailmaan. Kun katson 
lapsia, kuuntelen heidän rytme-

jään. Tuntuu kuin osa heistä ker-
toisi lyönneillään matkastaan hä-
dän keskeltä turvaan. Kontaktissa 
lapsen kanssa on toimittava hie-
novaraisesti, Haanpää-Vesenterä 
sanoo.

Oikeaa ja väärää soittoa ei ole 
tässä joukossa.

Voi pientä tyttöä, joka liian pie-
ni valkoinen toppatakki päällään 

istui veljensä vieressä, kädet sy-
lissään. Alta kulmiensa kurkkasi, 
kun oli hänen vuoronsa rummut-
taa. Pienen epäröinnin jälkeen hän 
hyppäsi alas tuolilta ja asteli rum-
mun eteen. Velipoika seurasi tar-
kasti siskoaan. 

Ajattelin, että tuo pieni, vaka-
va keijukainen vain hipaisee rum-
pua, niin kuin ensin tekikin. Mutta 
vauhtiin päästyään hän soitti sel-

Kun lapset rummuttavat, ovat tahdit välillä nopeita ja äänekkäitä mutta välillä rumpu hiljenee lähes kokonaan.

laisella voimalla, että tuntui, etten 
itse uskalla hengittää. 

Anna Haanpää-Vesenterä myön-
tää, että lapset koskettavat häntä.

– On liikuttavaa katsoa, kuin-
ka he auttavat toisiaan. Tuntuu, 
että sillä ei ole väliä, mistä maas-
ta kukin on tullut tai kenen kans-
sa. Ihmiset ovat lopulta kaikkialla 
samankaltaisia. 

– Jos ryhmän pienimmät eivät 
yllä soittamaan rumpua, heti joku 
isompi tulee auttamaan. Lapset 
taputtavat innoissaan toisilleen. 
Toistamme samoja lauluja, se tuo 
turvallisuutta. Musiikki on lap-
sille syli, johon he uskaltavat tul-
la, musiikkiterapeutti kuvailee.

Ja vielä loppusoitto. Kaksitois-
ta vastikään maahamme tullutta 
lasta lauloivat suomeksi: "Sisällä-
ni rytmi karkeloi ja näin se soi!" 

Jokainen sai vuorollaan mennä 
lakanan mutkaan keinutettaviksi. 
Teinipojatkin halusivat. 

Yksi pojista otti keinuun peh-
mokoiran tyynyksi ja sulki silmän-
sä. Me keinutettiin ihan hiljaa. 

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Psykologi Laila Vainio ja musiikkiterapeutti Anna Haanpää-Vesenterä ovat ohjaajina 
lasten rumpuryhmässä, jonne myös osa lasten vanhemmista haluaa tulla. Kun 
samoja, suomenkielisiä lauluja toistetaan joka kerta, laulaminen käy myös kielen 
opiskelusta.  

Arkuus ja ujous ovat 
hiljalleen vaihtuneet 
luottamukseksi 
rumpuryhmän 
vetäjiä kohtaan.

Anna Haanpää-Vesenterä
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REISJÄRVI

HAAPAJÄRVI

PYHÄJÄRVI

KÄRSÄMÄKI

PYHÄNTÄ

SIIKALATVA

HAAPAVESI

NIVALA

SIEVI

RAAHE

PYHÄJOKI

OULAINEN
ALAVIESKA

KALAJOKI

YLIVIESKA

VAALA

MERIJÄRVI

VIHANTI

YLIKIIMINKI

II

YLI-II

HAUKIPUDAS

KIIMINKI

KEMPELE

HAILUOTO

LUMIJOKI

LIMINKA
TYRNÄVÄ

MUHOS
UTAJÄRVI

PUDASJÄRVI

OULUNSALO
OULU

Paikkoja avoinnaYli-Ii ja Ylikiiminki 
ehdolla osaksi Kiiminkiä

Terävästi 
ajan hermolla.

Arvokeskustelussa  
mukana jo vuodesta 1905.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 
1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

√

  19 € 
 (normaalihinta 33€)

3 kk tarjous

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kuukautta  19 € (normaalihinta 33€)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Oulun seurakuntayhty-
män seurakuntaraken-
netta pohtinut ohjaus-
ryhmä esittää, että Ou-

lujoen seurakuntaan kuuluvat 
Yli-Iin ja Ylikiimingin seura-
kuntapiirit liitettäisiin osaksi Kii-
mingin seurakuntaa vuoden 2019 
alusta alkaen. 

Ylikiimingin seurakunta lii-
tettiin osaksi Oulujoen seurakun-
taa vuonna 2007 ja Yli-Iin seura-
kunta vuonna 2011. 

Muutos parantaisi perustelu-
jen mukaan toiminnallisuutta, 
lyhentäisi matkoja seurakunnan 
sisällä ja helpottaisi tilojen käyt-
töä. Toisaalta taas Yli-Iistä ja Yli-
kiimingistä käydään Oulujoen 
suunnalla töissä ja jo syntynyt yh-
teys Oulujoen seurakuntaan kat-
keaisi. 

– Mikäli Yli-Ii ja Ylikiimingin 
seurakuntapiirit tulisivat osak-
si Kiimingin seurakuntaa, poh-
tisimme seurakuntalaisten kans-
sa yhdessä, miten rakentaisimme 
seurakuntaelämää tulevaisuudes-
sa, kertoo Kiimingin seurakun-
nan kirkkoherra Pauli Niemelä.

Yli-iiläisten kirkkovaltuu-
tettujen Ahti Alatalon ja Teuvo 
Päkkilän mielestä olisi tärkeää 
kuulla seurakuntalaisten näke-
myksiä mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. 

– Jos valmistelu ehtii tarpeeksi 
pitkälle, on hankalaa tehdä enää 
muutoksia, he pohtivat. 

Oulujoen ja Kiimingin seura-
kuntaneuvostoja kuullaan toden-
näköisesti vuoden 2016 alussa. Si-
tä ennen Oulujoen seurakunta 
järjestää myös seurakuntalaisten 
kuulemistilaisuuden. 

– Tuolloin olisi hyvä olla las-
kelmia yhdistymisen pohjaksi. 
Kun realiteetit ja kehitysnäkymät 
ovat tiedossa, on helpompi an-
taa lausunto asiasta, Yli-Iin seu-
rakuntapiirin piirineuvoston pu-

heenjohtajana toimiva Päkkilä to-
teaa.

Seuraavaksi esitys viedään Ou-
lun seurakuntien yhteiseen kirk-
kovaltuustoon, joka toimittaa 
aloitteen oman lausuntonsa kans-
sa Oulun hiippakunnan tuomio-
kapitulille. 

Lopullisen päätöksen seura-
kuntarajojen mahdollisesta muu-
toksesta tekee Kirkkohallitus tuo-
miokapitulin lausunnon pohjalta.

ELSI SALOVAARA

Lisätietoa esityksestä löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/
seurakuntarajoihin-suunnitellut-muutokset.

KEMPELEEN SEURAKUNTA
hakee

TOIMISTONHOITAJAA
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2016 alkaen tai 
sopimuksen mukaan. Toimistonhoitajan pääasiallisina työtehtävinä 
ovat kirkonkirjojen ylläpito ja arkistointi, asiakaspalvelutehtävät, 
vainajatietojen ylläpitäminen sekä päävastuu kirkkoherranviraston 
toimivuudesta. 

Työaika on toimistotyöaika eli 36 t 15 min/vko. Pätevyysvaatimuksena on 
soveltuva ammattikorkeakoulun tai opistoasteen tutkinto ja käytännön 
kokemus. Hakijalta odotetaan erinomaisia asiakaspalvelutaitoja sekä 
seurakuntaelämän tuntemusta. Lisäksi edellytämme tietoteknisiä 
valmiuksia, huolellista työotetta, yhteistyökykyä ja valmiutta toimia 
tiimiorganisaatiossa. Tehtävän vaativuusryhmä on 501 ja peruspalkka 
2 165,22 euroa/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista 
henkilökohtaista palkanosaa työkokemuksen perusteella enintään 15 
% peruspalkasta. Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 
neljän kuukauden koeajalla. Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon.

Hakemukset tulee toimittaa pe 13.11.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen 
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto, PL 28, 90441 Kempele. Kuoreen 
merkintä ”Toimistonhoitaja”. Hakemuksia ei palauteta. Hakijoita 
pyydetään varautumaan haastatteluun ke 25.11.2015. Tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville to 19.11.2015. 

Lisätiedot: kirkkoherra Kimmo Helomaa, p. 044 7790 055 sekä 
toimistonhoitaja Helinä Arola, p. 08 5614 500. Soittoajat ovat: ma 26.10. 
klo 12–15, to 5.11. klo 13–16 ja ma 9.11. klo 12–15. Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
Seurakuntaamme voi tutustua tarkemmin osoitteesta 
www.kempeleenseurakunta.fi
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Vuoden 
kristillisessä
kirjassa muistoja 
surmatusta Seijasta
Ystäväni Seija – kutsumukse-
na Afganistan on valittu vuoden 
2015 kristilliseksi kirjaksi.

Heinäkuussa 2014 Afganista-
nissa surmatun avustustyönteki-
jän Seija Järvenpään ystävä Juk-
ka Sariola on koonnut tuntonsa ja 
muistonsa kirjaksi, jossa hän ker-
too rohkeasti erityisestä ystävyy-
destä sitkeän naisen kanssa. 

Kirjan materiaalina on muun 
muassa yli 600 sähköpostiviestiä 
käsittävä kirjeenvaihto sekä Sei-
jan vuosien varrella tukirenkaal-
leen lähettämät rukouskirjeet. 

Voittajan valitsi kansanedusta-
ja Jutta Urpilainen. Voittaja pal-
kittiin 2 000 euron rahapalkin-
nolla. Kristilliset kustantajat ry:n 
järjestämä kilpailu oli avoin kai-
kille kustantajille. Voittajateok-
sen on kustantanut Kustannus 
Oy Uusi Tie.

Kaiken kansan 
virsikisan finaali 
keväällä Oulussa
Karjasillan kirkossa Oulussa (No-
kelantie 39) pidetään 1. marras-
kuuta kello 11.30 Kaiken kansan 
virsikisa 2016 -virsikinkerit.

Tapahtumassa lauletaan kant-
tori Sirpa Ilvesluodon johdolla 
Kaiken kansan virsikisan virsiä ja 
tutustutaan aiheeseen liittyvään 
muuhun virsimateriaaliin. 

Konsertti on osa Kirkkomu-
siikkiviikon ohjelmistoa ja sinne 
on vapaa pääsy.

Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
virsikisa on tarkoitettu virsistä ja 
virsilaulusta kiinnostuneille ai-
kuisille ja nuorille. Kisaan osal-
listutaan 3–4 jäsenen joukkuein.

Kisa käydään ensin seurakun-
nittain helmikuussa 2016, huhti-
kuussa pidetään kisat kirkkomu-
siikkipiireittäin. Kisa huipentuu 
finaaliin sunnuntaina 22.5. Kar-
jasillan kirkossa.

Lisätietoja Kaiken kansan vir-
sikisasta osoitteesta www.skml.fi. 

101 syytä kuulua 
kirkkoon kuvina
Kirkon tiedotuskeskus kuvittaa 
sarjana 101 erilaista syytä kuulua 
kirkkoon. 

Sarjassa esitellään erilaisia nä-
kökulmia kirkon työhön. Osa 
syistä on hartaampia, osa haus-
koja ja osa ottaa kantaa.

Kuvasarja julkaistaan kaksi 
kertaa viikossa sekä Facebook-si-
vulla Kirkko Suomessa että Twit-
terissä. 

Sarja perustuu alun perin Sas-
tamalan seurakunnan lehteen 
tehtyyn samannimiseen juttuun. 
Kuvasarjan kuvat ovat Kirkon ku-
vapankista, ja seurakunnat voivat 
jakaa niitä omilla sivuillaan tai 
somessa.

Hyvä saarna koskettaa 
myös puhujaa itseään

Lähditkö jumalanpalveluk-
sesta hyvillä mielin? Tun-
tuiko, että saarna puhutte-
li sinua?  

Silloin saarnaaja todennäköi-
sesti onnistui tehtävässään. 

Suurissa seurakunnissa pa-
pilla on saarnavuoro muutaman 
kerran kuukaudessa, pienim-
missä se lankeaa samalle henki-
lölle paljon useammin. 

Mistä papit löytävät sanotta-
van saarnoihinsa?

Kirkkoherra Heikki Nissi-
nen oli välillä useita vuosia Uta-
järven seurakunnan ainoa pap-
pi. Vaikka saarnaan valmistau-
tumisessa on joskus haasteensa, 
sen pitäminen on joka kerta ai-
nutlaatuinen tehtävä. 

– Valmistautuessani huo-
maan ajattelevani monen kir-
kon sakariston seinältä löyty-
vää papin huoneentaulua, jossa 
lukee: Valmista jokainen saarna 
niin kuin se olisi sekä sinulle et-
tä kuulijoille viimeinen. 

Nissisen mukaan saarnojen 
teemat nousevat kirkkokäsikir-
jasta, josta löytyvät tekstit kul-
lekin kirkkopyhälle.

– Tekstiuskollisuus on tärke-
ää. Toisaalta papin on oltava tie-
toinen yhteiskunnallisista kysy-
myksistä. Vaikken ottaisi ajan-
kohtaisia asioita aina esille saar-
nassa, hyödynnän niitä esiruko-
uksia suunnitellessani. 

Politikointi
ei kuulu saarnaan
Saarna ei ole ajallisesta yhteydes-
tään irrallinen puhe, vaan siinä 
olisi hyvä käydä vuoropuhelua 
nykyhetken kanssa. Tätä mieltä 
on pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta. 

– Joskus tutut tekstit puhutte-
levat uudesta näkökulmasta. Esi-
merkiksi hiljattain vietetyn lä-
himmäisen sunnuntain teemat 
muukalaisten kohtaamisesta is-
tuivat sopivasti ajankohtaisiin 
kysymyksiin Suomessa ja muual-
la. Varon kuitenkin ottamasta po-
liittisesti kantaa, sillä politikointi 
ei kuulu saarnatuoliin.

Sekä Nissinen että Honkavaa-
ra lukevat saarnatekstit hyvissä 
ajoin ennen saarnavuoroaan. Sen 
jälkeen teksti saa hautua mielessä. 

– Usein jossain yllättävässä ti-
lanteessa nousee esille jotakin, jo-
ka liittyy saarnatekstiin, Honka-
vaara kertoo. 

– Se voi olla pieni ajatus tai sa-
na ihmisten kohtaamisissa tai uu-
tisissa, Nissinen lisää.

Saarnastuolissa
voi improvisoida
Honkavaara sanoo, että ei puhu 
asioista, jotka eivät kosketa hän-
tä itseään. 

– Rakennan saarnan mieles-
säni. Parhaiten se onnistuu luon-
nossa kävellessä tai liikuntahar-

rastuksen parissa. 
Valmiiksi kirjoitettu saarna si-

too puhujaa. Sen takia Honkavaa-
ra ja Nissinen pitävät saarnates-
saan apuna vain pientä lappua, jo-
hon on kirjoitettu saarnan runko. 

– Kun pääkohdat ovat paperil-
la, en ala toistaa itseäni tai juutu 
joihinkin lempisanontoihini. Jos-
kus innostun improvisoimaan, 
Honkavaara paljastaa.

– Usein huomaan puhuvani 
sellaista, mitä en etukäteen ajatel-
lutkaan. Uskon, että Pyhä Hen-

ki tekee työtään saarnan aikana, 
Nissinen sanoo.

Pappi toivoo
palautetta
Papit saavat saarnoistaan vain vä-
hän palautetta. 

– Joskus joku kiittää sähköpos-
titse tai kommentoi saarnan sisäl-
töä kirkkokahveilla. Tuntuu mu-
kavalta, jos kuulen saarnan herät-
täneen keskustelua, Riikka Hon-
kavaara kertoo ja toivottaa kriit-
tisenkin palautteen tervetulleek-
si. Sitä kautta puhujalla on mah-
dollisuus uudistua.

– Se, että sanankuulija on saa-
nut uskolleen vahvistusta ja ker-
too siitä, rohkaisee saarnaajaakin 
palvelutyössään, Heikki Nissinen 
ajattelee.

JAANA SKYTTÄ

Papit kaipaavat saarnoista palautetta kehittyäkseen työssään

Hyvä saarna hieroo älynystyröitä
• Hyvä saarna kytkeytyy kuulijoiden elämään tässä ja nyt. Se sisältää 

keskeisen väitteen, joka ankkuroituu Raamatun tekstiin ja välittää 

kuulijalle evankeliumin. 

• Onnistunut saarna synnyttää kuulijassa kokemuksen, että asia kos-

kettaa juuri hänen elämäntilannettaan. Se vakuuttaa kuulijan älyl-

lisesti ja auttaa oivaltamaan uuden näkökulman.
• Saarna vahvistaa ja syventää kuulijan uskoa. Se innostaa, antaa voi-

maa elää uskoa ja rakkautta todeksi arjen keskellä sekä rakentaa ja 

vahvistaa seurakunnan keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Lähde: Palvelkaa Herraa ilolla  -jumalanpalveluksen opas

Usein huomaan 
puhuvani sellaista, 
mitä en etukäteen 
ajatellutkaan.

Heikki Nissinen

Kun saarna koskettaa myös itseäni, siitä tulee elävämpi ja helpompi kuunnella, sanoo pastori Riikka Honkavaara, jonka saarnat hioutuvat valmiiksi luonnossa liikkuen.

J aa na Sk y t t ä
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Terveys ja Hyvinvointi

5x220 mm

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN III HANSA APTEEKKI
Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi tarjoamme myös 

Terveys- ja hyvinvointipalveluita

Palveluihimme kuuluvat muun muassa kasvo-, jalka- ja 
käsihoidot. Kosmetologimme opastavat myös ihonhoito- ja 
kosmetiikkatuotteiden valinnassa. Ihoanalyysit veloituksetta. 
Tervetuloa!

IHO- JA KAUNEUSHOITOLA

Ajanvaraus ja palvelunkuvaukset
www.oulunhansaapteekki.fi

OULUN III  HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
p. 08 311 2019

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ
Terveys ja Hyvinvointi ilmestyy 

seuraavan kerran 25.11.
Varaukset ja aineistot 

17.11. mennessä.

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

Vielä ehdit hyödyntämään 
Avainasiakkaiden 

hemmotteluhintoja! 
 

Tarjouksessa Avainasiakaskortilla 
esimerkiksi Zincit, vahva 
sinkkivalmiste 120 tabl. 

7€ (0,06€/tabl) norm. 9,46€ (0,08€/tabl) 

 
Tervetuloa tutustumaan 
myös muihin tarjouksiimme! 
Liittymällä Avainasiakkaaksi,  
saat edut heti käyttöösi! 
 

Pyhäinpäivänä 1.11 palvelemme 
 klo 10-21 

 
 

 

  

Seuroja elvytetään 
cityihmisiä kiinnostaviksi
Kaupunkiseuroista Oulussa halutaan tehdään verevä kokemus

Eri puolilla Oulua järjeste-
tään marraskuussa uuden-
laisia kaupunkiseuroja. En-
simmäiset ”cityseurat” pi-

detään Oulujoen pappilassa ensi 
tiistaina 3. marraskuuta.  Oulujo-
ella on taideseurat, joissa on esil-
lä muun muassa taiteilija Hannu 
Lukinin muotokuvia. 

Seurapuhujina on Lukinin li-
säksi muun muassa opettaja, 
kansanedustajana toiminut Satu 
Haapanen.

Seuratempauksen tarkoitus on 
elvyttää ja pitää yllä seuraperin-
nettä. Vaikka aiheita on Oulun 
seurakunnissa mietitty pilke sil-
mäkulmassa, kaupunkiseuratkin 
noudattavat seurojen perinteistä 
muotoa: lyhyet puheet ja laulut 

vuorottelevat, puhujina on usein 
maallikkoja.

Miksi haluatte virkistää enem-
mänkin suomalaiseen herätys-
liikeperinteeseen kuuluvia seu-
roja kaupunkimiljööseen, seu-
roja ideoinut Karjasillan seura-
kunnan pastori Satu Kreivi-Pa-
losaari? 

– Seuroissa kohtaavat par-

haimmillaan hienolla tavalla se-
kä yksityinen että yhteinen etsi-
minen, kokeminen ja löytäminen. 

Laulu yhdistää, puheet ovat ai-
na yhden ihmisen luotsauksia kä-
sillä olevaan tilanteeseen ja siitä 
kokonaisuudesta kasvaa suurim-
millaan hieno armon kokemus. 

Seurat ovat kuuluneet aina ko-
ko kirkon – eikä vain herätysliik-

keiden – elämään. 
Miten kuvaisit Karjasillan 

seurakunnassa marraskuun lop-
pupuolella pidettäviä maallisten 
ja hengellisten laulujen seuroja?

– On kiinnostavaa etsiä suo-
malaisesta iskelmä- ja poplyrii-
kasta hengellisiä ulottuvuuksia 
ja kuulla, mitä puhujamme ovat 
niistä löytäneet. Luulen, että seu-
roista syntyy verevä ja syvällinen 
kokemus.  Hiljentyminen yhtei-
seen iltarukoukseen ja iltavir-
teen kaiken jaetun jälkeen tun-
tuu myös tärkeältä.

Olet kertonut, että seurojen 
aiheita on mietitty pilke silmäs-
sä. Mitä tarkoitat tällä?

Esimerkiksi kauheimpien ja 
kauneimpien hengellisten laulu-

jen seurat keväällä Tuirassa hy-
myilyttävät. Samoin ensi helmi-
kuussa järjestettävät pelimanni-
seurat Haukiputaalla saavat jalan 
koputtamaan tahtia. 

RIITTA HIRVONEN

Kaupunkiseurat Oulussa 
marraskuussa:
Ti 3.11. klo 18 Katso ihminen  
-taideseurat Oulujoen pappilassa.  
Ke 4.11. klo 19 askartelu- ja 
munkkiseurat Oulunsalossa Repussa. 
Ti 24.11. klo 18 Silmissäni orpo katse 
-maallisten  ja hengellisten laulujen 
seurat Karjasillan kirkolla. 
Seurat jatkuvat keväällä muissa 
Oulun seurakunnissa.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe), Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 90101 OULU. Ohjelmatiedot ja jutut verkos-
sa: www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

viikosta. Haastattelussa lapsi- 
ja perhetyön diakoni Kari Re-
kilä sekä Nenähölkkä-tapahtu-
massa esiintyvä stand up -koo-
mikko Matti Patronen.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Pyhäinpäivänä 31.10. klo 9.45 
Radiopyhäkoulu, Kirsi Isola.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulu-
joen kirkosta.
Su 1.11. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Petra 
Kalapudas puhuu anteeksian-
nosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Pe 30.10. klo 21 Elossa-gospel-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Pyhäinpäivänä la 31.10. Oulun 
ev.lut. seurakuntien aluelähetys 
klo 9.55–12. Kuultavissa myös 
osoitteessa www.radiodei.fi
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Kirsi Isola 
Oulujoen seurakunnasta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Kar-
jasillan seurakunnan Miesten 
lauantai. Haastateltavina ovat 
kirkkoherra Juhani Lavanko 
sekä Kalevan pääkirjoitustoi-
mittaja Pekka Mikkola. Uu-
sinta ke 4.11. klo 15.15.
Su 1.11. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Petra Kala-
pudas puhuu anteeksiannosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Miesten 

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Yhdistykset

Herättäjän päivä: su 1.11. klo 10.00 messu ja seurat Pudasjärven seurakunta
kodissa. Herännäis-/ Siionin virsiseurat: ke 28.10. klo 19.00 Pyhännän 
seurakuntatalossa, su 1.11. klo 18.30 Outi ja Vesa Äärelällä, Pensastie 5 A 1, 
Oulunsalo. Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 29.10. klo 18.00 Helmillä, 
Koulukatu 41 as 11, Oulu. Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 29.10. klo 19 Nuortenilta.
La 31.10. Kiimingin syysseurat.
Su 1.11. klo 15 Seurat Heino Kouva, 
Timo Orre.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Torstaiseurat 29.10. klo 18  
Juhani Nevalainen.
Raamattupiiri ma 2.11. klo 14.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Muut seurakunnat

Ke 28.10. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 1.11. klo 11.00  
EHTOOLISJUMALANPALVELUS, 

JARI MyKKäNEN
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 30.10. klo 17 Junnut-ilta. La 31.10. klo 
18 VALO Cafe, Riikka Trygg. Su 1.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu Orava, Janne 
Nykänen, Seurakuntakuoro. Seimi ja lasten-
kokoukset. Ke 4.11. klo 19 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Pasi Markkanen, Tarja Liljamo, 

Jouko Annala. To 5.11. klo 9 Päiväpiirin retki Rokualle. La 7.11. klo 12-17 
Miesten päivä, Tapani Sopanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 2.11. klo 15-18 Toppi-
lan Majakka-kahvio. Ti 3.11. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 5.11. 
klo 17.30 Perhekerho, Majakka.
TERVETULOA! www.uskotv.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17 Veljesliitto, kaikille avoin miestenryhmä.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri. Klo 18 Ruokakassijako ja 
illanvietto opiskelijoille ja työttömille nuorille.
La klo 16 kokous Haaparannan osastossa, mukana majuri 
Antero Puotiniemi.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Kirkkokahvit.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30–13 Taukopaikka-kahvila.

Ke 28.10. klo 18 Varkki-ilta. To 29.10. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, 
musiikki: Jukka Kauppila. Pe 30.10. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 1.11. klo 11 
Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Petri Mettovaara, Risto Wot-
schke, Virsivarpuset. Tervetuloa!

Kirjailija, rov., teol.tri Raimo Mäkelä oli Suomen
Raamattuopiston toiminnanjohtajana 25 vuotta

Järjestäjinä: Tuiran srk, Kellonkartanon ystävät ry, Suomen Raamattuopisto,
Lähetysyhdistys Kylväjä Yhteistyössä Agricolaopintokeskus

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan 

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Lumijoen Rauhanyhdistys 70 vuotta.  17.10. vietettiin Lumijoen Rauhanyhdistyksen 70-vuotisjuhla. Juhlallisuudet alkoivat 
Lumijoen kirkossa, jossa nähtiin lasten enkelikulkue. Varsinainen juhla vietettiin Rauhanyhdistyksellä, johon kokoontui noin 200 ihmistä. 
Yhdistyksellä oli alkuaan vain muutama jäsen. Viimeisen 10–15 vuoden aikana jäsenmäärä on pyrähtänyt kasvuun, kun lapsiperheitä 
on muuttanut paikkakunnalle. Jäseniä on nyt noin 230.

Mat ia s  H aa ran i e mi

messu Oulun tuomiokirkosta.
Pyhäinpäivänä 31.10. klo 22 
W.A. Mozartin Requiem Ou-
lun tuomiokirkosta.
Su 1.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Pyhäinpäivänä la 31.10. klo 10 
jumalanpalvelus Juankosken 
alueseurakunnasta, Ylösnou-
semuksen kirkosta. 
Su 1.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Hailuodon seurakunnasta. 
  
YLE TV1
Su 30.10. klo 10 pyhäinpäivän 
Nojatuolikirkko. 
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 
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Ps. 119: 162-168
Minä riemuitsen sinun sanoistasi
niin kuin riemuitaan suuresta saaliista.
  Valhetta minä vihaan ja kammoksun,
  sinun lakiasi minä rakastan.
Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän
vanhurskaista päätöksistäsi.
  Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, 
elävät rauhassa,
  mikään ei horjuta heitä.
Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat 
minut.
Minä teen sinun käskyjesi mukaan.
  Minä pysyn uskollisesti sinun liitossasi,
  se on minulle ylen rakas.
Minä noudatan sinun liittosi säädöksiä – 
missä kuljenkin, olen sinun edessäsi.

Fil. 1: 6-11
Minä luotan siihen, että Jumala, joka 
on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös 
saattaa sen päätökseen Kristuksen 
Jeesuksen päivään mennessä. Minulla 
on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, 
sillä te olette minun sydämessäni, ja 
olenpa vankilassa tai puolustamassa ja 
vahvistamassa evankeliumia, te kaikki 
olette osallisia samasta armosta kuin minä. 
Jumala on todistajani, että minä kaipaan 
teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin 
kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Rukoilen 
myös, että teidän rakkautenne kasvaisi 
ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen 
ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, 
mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja 
moitteettomina odottaessanne Kristuksen 
päivää ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja 
kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, 
jonka saa aikaan Jeesus Kristus.

Matt. 6: 14-15
Jeesus sanoo:
    ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi 
heidän rikkomuksensa, antaa myös 
taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos 
te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään 
anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Elämäni päätyi 
tukevammalle perustalle 
Aivan pienessä hetkessä maailmani romahti. Kaikki se, mihin olin uskonut ja luotta-
nut, tuntui olevan poissa. Ihminen, jonka olin luullut tuntevani, olikin äkkiä vieras. 

Ensin mielessäni oli tyhjyys, sen jälkeen viha ja suoranainen raivokin. Välillä tunsin 
vaipuvani epätoivoon ja pimeyteen. Hiljalleen sain voimaa alkaa etsiä vastausta kysy-
myksiini: pitääkö ja voinko antaa anteeksi?  

Aluksi Jeesuksen tarjoamat ohjeet anteeksiantamisen ehdottomuudesta tuntuivat 
vaatimukselta. Ajan kuluessa aloin kuitenkin tuntea, että monet arkiset kohtaamiset 
avasivat uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseeni. Aloin nähdä selkeämmin myös 
itseni ja omat puutteeni. 

Tapasin monia katkeroituneita. Huomasin, että katkeruus tappaa ilon ja on kuin 
panssari. 

Anteeksi antaminen ei ole helppoa. Itse asiassa se on niin vaikeaa, ettei se taida onnis-
tua ilman tahtoa. On helpompi ajatella ”en koskaan anna anteeksi”, tukahduttaa tun-
teet ja lakaista ne maton alle. 

Tällainen olisi kuitenkin sama asia kuin se, että sallisin itseäni kohdeltavan huonosti 
tai hyväksyisin pahat teot. 

Huomasin, että anteeksiantamisessa on kyse rakkaudesta. Tajusin, että elämäni ei 
olekaan meidän ihmisten vajavaisen rakastamisen kyvyn varassa. 

Ehkä anteeksi antaminen onkin sitä, että näkee myös toisen rakastettuna, armahdet-
tuna ja samanlaisena keskeneräisenä luomuksena, jollainen olen itsekin.

Maailmani romahti. Minun maailmani, jossa monikaan asia ei tainnut olla totta. 
Sen kautta elämäni kuitenkin päätyi tukevammalle perustalle – rakastavan Isän voi-

makkaille käsivarsille. Tunnen, että läheiseni kanssa olemme kuin savea valajamme 
käsissä: rikkoutunut ihmissuhteemme hakee uutta muotoaan.  

Tahdon luottaa siihen, että Hän on aloittanut ja jatkaa työtään meissä ja että tällä 
tarinalla on onnellinen loppu. 

MARJUKKA HAMARI
Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä

Sanan aika
Sunnuntai 1.11.2015
Psalmi: Ps. 119:162-168
1. lukukappale: Jes. 64:3-8
2. lukukappale: Fil. 1:6-11
Evankeliumi: Matt. 6:14-15

w
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 Valokuvaaja Kaisu Joupin kuvissa Tyhjä syli -teoksessa 
yksittäiset äidit kertovat yhteistä tarinaa.
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”Onko sinulla lapsia?” 
Vastaus huolettomaan 
kysymykseen voi olla 
raskas. Noin 150 perhettä 
Suomessa menettää 
lapsensa vuosittain 
kohtukuoleman kautta. 
”Minulla on neljä elävää ja 
yksi kuollut.” Kuollutkin 
lapsi lasketaan perheissä 
usein yhdeksi lapsista. 

12. raskausviikon jäl-
keen olet turvalli-
silla vesillä. Voit 
huokaista helpo-

tuksesta ja kertoa uutiset suku-
laisille. Useimmiten kaikki me-
nee hyvin. 

Kun lapsi syntyy kuolleena 22. 
raskausviikon jälkeen, puhutaan 
kohtukuolemasta. 

Hartaasti odotetun vauvan 
menetys on suuri suru.

Kuolema on eristetty meidän 
kulttuurissamme. On paljon ih-
misiä, jotka eivät ole nähneet kuol-
lutta, kertoo Käpy ry:n vs. toimin-
nanjohtaja Sanna Rantanen.

Käpy on vertaistukiyhdistys, 
joka tukee kuoleman kautta lap-
sensa tavalla tai toisella menettä-
neitä perheitä. Vertaistuki on eri-
tyisen tärkeää lapsen kuoleman 
kokeneille.

Ne, joilla on ystäviä tai suku-
laisia ja jotka saavat vertais- ja 
ammattiauttajatukea, pääsevät 
jollakin tapaa elämässään eteen-
päin. Usein perhe jää kuitenkin 
surussa yksin.

Vielä pari sukupolvea sitten 
kuollutta lasta pidettiin usein 
useita päiviä kylmässä riihessä. 
Koko suku ja kylä kävivät lasta 
katsomassa. 

Tavat ovat muuttuneet yksityi-
siksi, myös kuolema ja hautajaiset 
ovat nykyään yksityisiä. 

– Toisaalta tänä päivänä huo-
mioidaan kauniillakin tavoilla 
se, että hautajaiset voidaan teh-
dä perheen toiveiden mukaisiksi, 
Rantanen kiittää.

Entä jos 
unohdan?
Äideille tulee järkytyksenä se, et-
tä he joutuvat synnyttämään koh-

tuun kuolleen lapsen. Synnytyk-
sen nopea käynnistäminen koe-
taan usein helpompana kuin 
synnytyksen pitkä odottaminen. 
Monet pitävät vaikeatakin synny-
tystä lopulta tärkeänä. 

Synnytys voi olla hyvin kaunis 
hetki. Se voi olla alkushokin jäl-
keen jopa hyvä kokemus, Ranta-
nen kertoo. 

Osastolla vietetyt tunnit ovat 
yleensä ainoat lapsen kanssa vie-
tetyt hetket. Muistoiksi tallenne-
taan pikkuisen jalan- ja käden-
jälkiä.

Kätilöt valokuvaavat muistoja, 
jotka ovat valtavan tärkeitä van-
hemmille. 

– Vanhemmille ei tulisi ai-
na mieleenkään ikuistaa hetkiä, 
Rantanen sanoo.

Valokuvissa ja muistoissa on 
lohduttavaa pysyvyyttä. Usein 
juuri lapsesta otetut valokuvat – 
tai niiden puute – nousevat myö-
hemmin merkittävään asemaan. 

Menetyksen jälkihoitoon on 
sairaaloissa panostettu. Käpy 
ry:lle tullut palaute hoitohenki-
lökunnan osaamisesta on ollut 
pääsääntöisesti kiittävää.

– Toki sairaanhoitopiireittäin 
saattaa olla suuria eroja siinä, mi-
ten vanhempia ohjataan psyykki-
sen ja henkisen tuen pariin, Ran-
tanen painottaa.

Menetyksen kohdanneilla van-
hemmilla on mahdollisuus saada 
jutella psykiatrisen sairaanhoita-
jan tai neuvolan psykologin kans-
sa. Myös monenlaista vertaistu-
kea on tarjolla. 

Vanhempi tai vanhemmat saa-
vat olla lapsen kanssa muutaman 
tunnin synnytyksen jälkeen. Kii-
rettä ei pitäisi olla.

Sen jälkeenkin he voivat sopia, 
että käyvät katsomassa lasta niin 
usein kuin haluavat. Vauvaa voi 
myös käydä katsomassa kappelis-
sa ja pyytää vaikkapa lähiomaiset 
mukaan, Rantanen selvittää käy-
täntöjä.

Suru kulkee mukana
loppuelämän
Surun kulkeminen on isällä eri-
lainen, kun äiti kantaa lasta ja 
kiintymyssuhde syntyy jo ras-
kausaikana. Isille jää edelleen lii-
an usein sivustaseuraajan osa. 

Lapsen menetys on kuitenkin 

yhteinen ja suru iskee molempiin.
– Isät tarvitsisivat ehdottomas-

ti huomion ja tuen. Silti jälkitar-
kastuksessakin se, miten äiti jak-
saa, taitaa olla usein ensimmäi-
nen kysymys, toteaa Rantanen.

Joskus suruun ei ole tarjolla 
tukea. Äänioikeudeton suru ku-
vaa tilannetta, jossa ihminen ko-
kee, ettei hänen surunsa oikeu-
tusta tunnusteta yhteisössä. 

Lapsensa menettäneet saat-
tavat kokea vähättelyä. Tuttavi-
en ajattelemattomat lausahduk-
set ”vieläkö sä suret” tai ”etkö sä 
ole jo päässyt yli” voivat tehdä ki-
peää.

Kun sydänääniä 
ei enää löydy

Miten voisin parhaiten auttaa?

– Tällaisiin tiedusteluihin van-
hempi haluaisi sanoa, että en mi-
nä haluakaan päästä yli. Suru 
kulkee mukana koko loppuelä-
män, se ei häviä minnekään, Ran-
tanen muistuttaa.

Lapsensa menettäneet van-
hemmat saattavat surra myös si-
tä, että oma – niin merkittävä lap-
si – ei merkitse muille mitään. 

Valokuvaaja Kaisu Jouppi pää-
tyi kohtukuolemien pariin aihet-
ta käsittelevän lehtijutun luettu-
aan. Hän tarttui aiheeseen huo-
mattuaan, kuinka vaiettu asia on. 

Jouppi työsti kolme vuot-
ta kohtukuolema-aihetta kuvaa-
malla ja haastattelemalla nelisen-
kymmentä äitiä. Valokuvaaja ha-
lusi antaa äänen heille, joiden su-
rua ulkopuolisten voi olla vaikea 
ymmärtää.

Onko suru  
sairaus?
DSM on yhdysvaltalainen käsi-
kirja mielenterveyden häiriöiden 
määrittämiseen ja tilastoimiseen. 
Psykiatrien julkaisema diagnoo-
siluokitus on käytössä myös Suo-
messa. 

Uuden DSM-5-käsikirjan mu-
kaan yli kaksi viikkoa kestänyt 
rakkaan ihmisen menetyksestä 
johtuva syvä suru voi johtaa ma-
sennusdiagnoosiin. 

DSM-5:n tapa tehdä surus-
ta sairaus on herättänyt arvoste-
lua. Sairauteen tarjotaan lääkkei-
tä, vaikka sureminen on aiemmin 
nähty normaalina, järkevänä re-
aktiona menetykseen. 

Sanna Rantasen mukaan pit-
käaikainen matka surun kanssa ei 
ole poissa kahdessa viikossa eikä 
kolmessa kuukaudessa. Se kulkee 
mukana ja muuttaa muotoaan.

– Tulee päiviä, jolloin on hel-
pompi olla ja ymmärtää, että su-
run kanssa oppii elämään.

LIISA LOUHELA

Surevan kohtaaminen voi tuntua vaikealta. 
Olisiko parempi antaa surijalle aikaa ja tilaa 
selviytyä vai sittenkin välitöntä tukea? 

Menetetystä lapsesta voi puhua tai ainakin ky-
syä, haluavatko vanhemmat puhua lapsestaan.  
Läheiset ja ystävät voivat myös tiedustella, miten 
he voisivat parhaiten auttaa.

Näin välittyy viesti, ettei lasta ole unohdettu. 
Vaikeasta asiasta vaikeneminen, aiheen vält-

tely ja pelästyminen voivat tuntua surevasta van-
hemmasta ahdistavalta. Usein on parempi sanoa 
jotain kuin jättää surun kohdannut ihminen ko-
konaan vaille huomiota.

Älä kysy, ovatko vanhemmat päässeet kuole-
masta yli. On tärkeää muistaa, että kuolleenkin 
lapsen vanhemmat ovat vanhempia, he ovat äite-
jä ja isiä. Lapsilukuun kuuluu usein myös kuol-
leena syntynyt lapsi. 

Syy kuolemaan 
selviää usein
Kohtukuolema tarkoittaa 22-viikkoisen tai yli 
500 grammaa painavan vauvan menehtymistä 

kohtuun raskauden tai synnytyksen aikana. 
Yli 22-viikkoisista raskauksista noin  

0,3–0,5 prosenttia päättyy kohtukuolemaan. 
Suuri osa kohtukuolemista tapahtuu hyvin lä-

hellä laskettua aikaa tai yliaikaisissa raskauksissa.
Kohtukuoleman kohdatessa äiti joutuu yleen-

sä synnyttämään kuolleen lapsen. 
Useimmiten kohtukuoleman syy selviää. Kun 

syy ei selviä, puhutaan kohtukätkytkuolemasta.
Jos raskaus on kestänyt vähintään 22 raskaus-

viikkoa ja lapsi syntyy kuolleena tai kuolee syn-
nytyksessä tai pian sen jälkeen, Kela maksaa äi-
tiysrahaa 105 arkipäivältä.

2013 tehtiin lakimuutos, jonka perusteella 
kohtukuoleman tapahtuessa myös isä voi jäädä 
18 vuorokauden isyysvapaalle. 

Vertaistukea verkossa saa muun muassa osoit-
teesta www.kohtukuolema.fi. Käpy ry:n tukipu-
helin päivystää maanantaisin ja torstaisin kello 
8.30–11.30 numerossa 045 325 9595.

Lähteet: Kaisu Jouppi, Tyhjä syli,
 No Tofu Publishing 2015, www.kohtukuolema.fi.

w w w. sxc . hu

Lapsensa 
menettäneet 
vanhemmat 
saattavat surra 
myös sitä, että oma 
– niin merkittävä 
lapsi – ei merkitse 
muille mitään. 

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Menot Oulun seurakunnissa 28.10.–4.11.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori  
 Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
 Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Pyhäinpäivänä valomeri 
täyttää hautausmaat
Tulevana lauantaina 

31.10. vietetään py-
häinpäivää, jolloin 
muistetaan kuollei-

ta läheisiä. Tällöin myös 
Oulun hautausmaita ko-
ristavat tuhannet kyntti-
lät. Kynttilämeri haudoilla 
symbolisoi toivoa iankaik-
kisuudesta ja kuoleman jäl-
keisestä elämästä.

Pyhäinpäivän merkitys 
kumpuaa jokaisen ihmisen 
pyhyydestä. 

– Pyhäinpäivä on hiljenty-
mistä vainajien muiston ää-
relle. Tässä pimeässä, synkäs-
säkin vuodenajassa valo mer-
kitsee toivoa Jumalan lupaus-
ten toteutumisesta. Kynttilän 
sytyttäminen on minulle Ju-
malaa kohti kurottamista, sa-
noo Haukiputaan kirkkoher-
ra Jaakko Tuisku.

 Jos omaisen hauta sijait-
see kaukana tai sitä ei ole, 
kynttilän voi sytyttää hau-
tausmaiden muualle hau-
dattujen muistomerkille.

 Hautaseppeleitä myy-
dään lähetystyön hyväksi 

31.10. W. A. Mozartin Re-
quiem kello 20 ja kello 22. 

Konsertteihin on vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 eu-
roa tuntia ennen konsert-
tia kirkon pääovelta. Klo 
22 esitystä voi seurata Vir-
tuaalikirkosta www.virtu-
aalikirkko.fi.

Kaikki pyhäinpäivän tapah-
tumat löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat.

Kaukovainion kappelissa 
torstaina 29.10. klo 16–19.

Kaikissa Oulun seura-
kunnissa järjestetään py-
häinpäivän jumalanpalve-
luksia lauantaina 31.10. 

Pyhäinpäivän jumalan-
palveluksissa luetaan jo-
kaisen edellisen pyhäin-
päivän jälkeen kuolleen 
seurakuntalaisen nimi ja 
sytytetään kynttilät hei-
dän muistokseen. 

Nämä jumalanpalveluk-

set ovat kello 10 Oulunsa-
lon ja Yli-Iin kirkoissa, kel-
lo 16 Tuomiokirkossa ja 
Oulujoen kirkossa sekä 
kello 18 Haukiputaan, Kii-
mingin, Karjasillan, Tuiran 
ja Ylikiimingin kirkoissa.

Oulun hautausmaal-
la Intiön siunauskappelin 
isossa salissa on pyhäinpäi-
vän hartaus kello 15.

Jo perinteiseen tapaan 
Oulun tuomiokirkossa esi-
tetään pyhäinpäivän iltana 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aleksanteri 
Mikael Sarhemaa, Elli Hen-
rietta Vehkomäki.
Haukipudas: Joona Ukko Eina-
ri Puusaari, Mila Maria Aurora 
Alatalo, Aada Enni-Sofia Ojala.
Karjasilta: Amelia Hilla He-
lena Ala-aho, Aino Aava Isa-
bella Björn, Iines Aala Kaari-
na Björn, Isla Fiia Sofia Heik-
kala, Anni Reetta Helttunen, 
Emilia Fiia Elisabet Huumo-
nen, Atte Matias Kaikkonen, 
Rosanna Tuulia Karinkanta, 
Janni Rauha Ylitalo.
Kiiminki: Linnea Elli Sofia La-
pinlampi, Eetu Jemias Peltta-
ri, Tuomas Santeri Moilanen.
Oulujoki: Veikka Toivo Art-
turi Huotilainen, Aatos Edvin 
Illikainen, Julius Jesper Jun-
no, Robert Olavi Klasila, Ol-
ga Amalia Kosola, Sofia An-
na Aleksandra Seppälä, Valt-
teri Jari Eelis Viitala.
Oulunsalo: Hemmi Juha Jal-
mari Pahikkala, Vilma Alina 
Ruonala.
Tuira: Aada Matilda Ahola, 
Jooa Jaakko Sakari Komu-
lainen, Aapo Sasu Lahtinen, 
Alina Enni Marjatta Pakka-
la, Eeli Uljas Mikael Parta-
nen, Saimi Stella Eliana Pe-
done, Malla Hilja Amanda 
Pelkonen, Jippu Liisa Anne-
li Sippala.

Vihityt
Tuomiokirkko: David Matias 
Pirttilahti ja Jenna-Julia Mar-
git Jokinen.

Karjasilta: Jari Kalle Ensio 
Klemetti ja Niinamari Tuu-
lia Björn, Veeti Paulus Kiu-
ru ja Reetta Maria Susanna 
Seppälä.
Kiiminki: Ari Markus Lapin-
lampi ja Salla Pauliina Jun-
tunen.
Oulunsalo: Matti Paavo Pa-
hikkala ja Anna-Riitta Hele-
na Jansa, Kai Johan Kauppi 
ja Kaisa Maarit Kujala.
Tuira: Mikko Henrik Ervas-
ti ja Pauliina Johanna Pikka-
rainen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Veijo Han-
nu Ahlberg 65, Eila Annik-
ki Ahola 63, Pertti Juha-
ni Honka 72, Kirsti Annikki 
Kontio 83, Anna Aili Luuk-
kainen 92.
Haukipudas: Kaarlo Anton 
Johannes Kallinen 93, poika-
vauva Mikkola.
Karjasilta: Olli Juhani Juvo-
nen 65, Lilja Lempi Kaarina 
Saari 79, Seppo Juhani Van-
hala 67.
Kiiminki: Eero Antero Puira-
va 86.
Oulujoki: Terttu Tellervo 
Haanpää 85, Artturi Hiltu-
nen 66, Lauri Johannes Pon-
nikas 82, Tuomo Ensio Saa-
relainen 71, Harri Juhani Toi-
vonen 56, Timo Tapani Vah-
tola 65.
Tuira: Risto Topias Harju 86, 
Raita Esteri Komulainen 86, 
Hannu Olavi Ilmari Mukkala 
56, Visa Tapio Perttunen 24, 
Kauko Kalevi Vuotso 88.

W. A. Mozartin 
    Requiem KV 626 
lauantaina 31.10. Oulun tuomiokirkossa. 

Requiem esitetään Pyhäinpäivän iltana 
kaksi kertaa; klo 20 ja klo 22. 
Konsertin kesto on n. 1 tunti. 

Muhoksen seurakunnan kamarikuoro ja 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oulunsalo Ensemble, konserttimestarina 
Sinikka Ala-Leppilampi. Kuorojen valmennus 
Ossi Kajava ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Solistit Virva Puumala sopraano, 
Sirkka Rautakoski altto, Péter Marosvári tenori, 
Jarkko Metsänheimo basso. 
Musiikin johto Ossi Kajava. 

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa tuntia ennen 
kirkon pääovelta. 
Klo 22 esitystä voi seurata Virtuaalikirkosta, 
www.virtuaalikirkko.fi

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 28.10.  klo 
17 Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 28.10. 
klo 18 Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
29.10. klo 18 Keskustan srk-
talo.
Ompeluseurat to 29.10. klo 
19 Intiön srk-koti. 
Elossa-messu pe 30.10. klo 
21 Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Jenni Siljander, musii-
kista vastaa Esa Rättyä. 
Ordinaatiomessu la 31.10. 
klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Johtaa piispa Samuel Salmi, 
liturgia Kari Tiirola ja saar-
na Niilo Pesonen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Péter Marosvári. Kamari-
kuoro Sofia Magdalena. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi  
ja Radio Dei. 
Pyhäinpäivän hartaus la 
31.10. klo 15 Intiön siunaus-
kappelin iso sali. Toimittaa 
Urpo Luokkala ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.  
Pyhäinpäivän hartaus la 
31.10. klo 16 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Urpo Luok-
kala, Henna-Mari Sivula ja 
Lauri-Kalle Kallunki. Sytyte-
tään kynttilät vuoden aika-
na poisnukkuneille.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 31.10. klo 18 Vanha pappila.
Messu su 1.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-

na Péter Marosvári. Tuomio-
kirkkokuoro.
Messu su 1.11. klo 14 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Péter 
Marosvári.
Messu su 1.11. klo 17 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Jo-
han Heikkula. Pyhäkoulu.    
Raamattupiiri ti 3.11. klo 19 
Intiön srk-koti.   
Keskiviikkoseurat ke 4.11. 
klo 18 Vanha pappila.  Mar-
ja ja Timo Määttä. 

Harrastukset ja kerhot
Silmukka käsityöpiiri ke 
28.10. ja 4.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Soppapäivä Kryptassa ke 
28.10. klo 12 Oulun tuomio-
kirkon krypta. Lähetystyön 
hyväksi maistuvaa kasvis-
sosekeittoa ja sämpylää 5 
€ / annos ja pullakahvit 3 €. 
Mahdollisuus ostaa myös Sil-
mukan käsitöitä. 
Risteyksessä-nuortenilta ke 
28.10. klo 18  Keskustan srk-
talo. Myös lautapelit ovat 

käytettävissä.
Taideraamis ke 28.10. klo 18  
DOM second hand. Tule ide-
oimaan taideraamista! Lisät. 
Mari Flink, p. 044 788 4011.
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 29.10. klo 10.30 Heinä-
torin srk-talo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
29.10. klo 10.30 Intiön srk-ko-
ti. Kokoonnumme poikkeuk-
sellisesti klo 10.30 Heinätorin 
seurakuntakodille Korsukuo-
ron konserttiin. 
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 29.10. klo 13–14.30. 
Suomen vanhin lähetyspiiri. 
Lisät. lähetyssihteeri Anne-
li Nieminen, p. 040 5747 105.
Lenkkiryhmä to 29.10. klo 
18  Keskustan srk-talo. Ks. si-
vu 20.
Nuorten pelikahvila pe 
30.10. klo 18  Vanhan pappi-
lan kivijalka, erityisnuoriso-
työn tila.  
Lautapeli-ilta ke 4.11. klo 19  
Keskustan srk-talo. Kaffi- ja 
teetarjoilu.
Ystävänä maahanmuutta-
jalle su 15.11. klo 14–18, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus s. 20.

Apua ja tukea
 tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 28.10. ja 4.11. klo 
11–12 Heinätorin srk-talo. 
Ruokailun hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 28.10. 
ja 4.11. klo 15 Keskustan srk-
talo. Hupattelua ja rupatte-
lua kahvi- tai teekupposen 
äärellä nuorille ja nuorille ai-
kuisille. Lisät. Mono Kuoppa-

la, p. 040 5747 124 tai Käk-
kärä Kärkkäinen, p. 040 5747 
183.
Aamukahavit to 29.10. klo  
9–10 Keskustan srk-talo mo-
nitoimisali. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijän tapaami-
nen kahavien parissa. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 29.10. klo 
11–12 Keskustan srk-talo, Iso-
katu 17. Päivystys päihde- tai 
kriminaalityön apua tarvit-
seville, p. 040 515 7315, riku-
matti.jarvi@evl.fi.
Diakonian ajanvaraus talo-
udellissa asioissa ma 2.11. klo 
9–11, p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 3.11. klo 
9–10.30 Keskustan srk-talo.  
Aamupala työttömille ja elä-
keläisille.  

Lapsille ja 
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-lk tytöil-
le ja pojille ke 28.10. ja 4.11. 
klo 17.30  Keskustan srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
29.10. klo 10  Keskustan srk-
talo. 
Tupa tiistaisin ja torstaisin 

Jatkoripari 50+ 
ma-ti 30.11.–1.12. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leiri sisältää perinteistä rippikouluohjelmaa punai-
sesta veisukirjasta raamiksiin ja välitunteihin. Leirille 
mahtuu 30 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lähtö ma klo 10 linja-autoasemalta, paluu ti noin klo 
15. Leirin hinta 25 €. 
Ilmoittautumiset 13.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja Annelilta, p. 040 5747 105. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Parisuhteen kasvuryhmä
ensimmäinen kokoontuminen to 12.11. klo 18–21 
Karjasillan kirkkoherranvirastossa, Nokelantie 39.

Vertaistukiryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa kuukau-
dessa yhteensä 8 kertaa. Tule puolisosi kanssa yhdessä 
toisten pariskuntien kanssa jakamaan ja oppimaan pa-
risuhteen iloista ja kipupisteistä. Ryhmä on tarkoitettu 
tavanomaisessa elämäntilanteessa oleville pareille, joil-
la ei tällä hetkellä ole akuuttia parisuhdekriisiä. 

Ilmoittautumiset 6.11. mennessä sähköpostitse 
olavi.makela@evl.fi. Ryhmän ohjaajana Olavi Mäkelä.

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

Ripariohjelma:
Kokoonnumme keskiviikkoisin 25.11.–9.12. klo 
18–20 Karjasillan kirkossa. Konfirmaatio on 
sunnuntaina 13.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Osallistuminen on ilmaista. 
Ilmoittautumiset 15.10.–15.11. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Lisätietoa: Heikki Karppinen, 
p. 044 3161 580, heikki.karppinen@evl.fi

Miesten viikko Oulussa 
2.–6.11.2015 

Oulun alueella järjestettävät Miesten viikon 
tapahtumat löytyvät osoitteesta 

www.oulunseurakunnat.fi/miestenviikko. 

sunnuntaina 1.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Aiheena Antakaa toisillenne anteeksi. Toimittaa 
Kimmo Kieksi yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Avus-
taa Esa Arbelius. Musiikista vastaa Varikkobändi.
Lapsille pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Tervetuloa Varikolle!

Kirkon isäntien messukoulutus 
14.–15.11. Keskustan seurakuntatalossa.
Maksuton koulutus kirkon isännän tehtävistä kiinnos-
tuneille sekä jo mukana toimiville. Esillä messun perus-
teet, historialliset juuret sekä kehittäminen.
Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää messua parem-
min ja kehittää sitä yhdessä seurakunnan kanssa. 
Kouluttajina johtaja Pekka Rehumäki Kirkkohallituk-
sesta sekä tuomiokirkkoseurakunnan omat papit.
Ilmoittaudu 2.11. mennessä: 
jouko.lankinen@evl.fi tai 044 3161 577.

Kaupunkiseurat marraskuussa
Ti 3.11. klo 18  Katso ihminen! 
Taideseurat Oulujoen pappilassa. Henkilökuvia  
Hannu Lukinilta. Puhujina Mika Venhola, Elina 
Antikainen, Satu Haapanen, Hannu Lukin.
Ke 4.11. klo 19 askartelumunkkiseurat   
Oulunsalon Repussa. Kirsi Järvelin.
Ti 24.11. klo 18 ”Silmissäni orpo katse” 
Maallisten & hengellisten laulujen seurat Karjasillan 
kirkon seurakuntasalissa. Puhujat pastori, yliopisto-
lehtori Markku Salakka, toimittaja Harri Nousiainen 
ja tiedottaja Rebekka Naatus. Mukana Juhani La-
vanko, Satu Kreivi-Palosaari, Riitta Piippo & Bändi ja   
Erika & Mika -duo.

iesten 
Lauantai 

M

 Isänpäivän aattona 
7.11. klo 9–12

 Karjasillan kirkon seurakuntasali, 
Nokelantie 39 

klo 9  Avaus, kirkkoherra Juhani Lavanko

klo 9.10  Miksi Venäjää on vaikea 
ymmärtää 
pääkirjoitustoimittaja Pekka Mikkola

 keskustelu

klo 10.15  Venäjän valtio ja Venäjän 
ortodoksinen kirkko 
kirkkoherra Marko Patronen

 keskustelu

klo 11.10  Päätös, rovasti Hannu Rahikainen

klo 11.15  Lohikeitto ja kahvi (hinta 7 €)
 Juonto Juhani Lavanko
 Musiikki kanttori Ilkka Järviö

Ml

Venäjä – 
lähellä ja kaukana

Säveliä surusta –
lohdutusta 

laulusta
-yhteislaulutilaisuus

ke 11.11. klo 18 
Heinätorin

 seurakuntatalossa.
Kutsumme musiikki-
iltaan sinut, joka olet
menettänyt läheisesi. 

Musiikkituokion
jälkeen iltakahvit ja 

yhdessäoloa. klo 14 Keskustan srk-talo. Li-
sät. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Perhepyhäkoulu su 1.11. klo 
12  Heinätorin srk-talo. 
Intiön perhekahvila ma 2.11. 
klo 10  Intiön srk-koti. Muka-
na Tea Lakkala, p. 050 520 
7757.
Kokkikerho 4.–6-lk tytöille 
ja pojille ma 2.11. klo 18  Hei-
nätorin srk-talo. Enn.ilm. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk ty-
töille ja pojille ma 2.11. klo 
18  Kansainvälinen koulu.
Heinäpään perhekerho ti 
3.11. klo 10  Heinätorin srk-
talo. 
Kokkikerho 1.–3-lk ty-
töille ja pojille ti 3.11. klo 
17.30  Heinätorin srk-ta-
lo. Enn.ilm. Kaija Siniluoto,  
p. 050 5249 779. 

Musiikkitilaisuudet
W. A. Mozartin Requiem la 
31.10. klo 20 ja klo 22 Oulun 
tuomiokirkko. Ks. ilmoitus.
Virsilaulu-ilta ti 3.11. klo 18  
Heinätorin srk-talo. Pyhäin-
päivän virsiä ja virsiä anteek-
siannosta. 
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kiputaan seurakunnan lap-
sikuoro, johtaa Eeva Holap-
pa ja Oulunsalon seurakun-
nan lapsi- ja poikakuoro, joh-
taa Eeva Maija Sorvari. Kon-
sertin juontaa Anu Hannula.  
Vapaa pääsy. 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulukortti-CD:n 
julkistaminen to 5.11. klo 
20 srk-keskuksessa. Kuoroa 
johtaa Hannu Niemelä, so-
listi Johanna Kropsu sopraa-
no ja Elias Niemelä urut. Va-
paa pääsy. Mahdollisuus os-
taa äänitettä. 
Urkumaraton pe 6.11. klo 
19–22 srk-keskuksessa. Ks. il-
moitus.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perheen päivä su 1.11. klo 
10–13. Ks. ilmoitus.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, johon voi tulla ilman 
ilmoittautumista. Lisätietoja 
p. 040 5471 472 tai outi.pa-
lokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Juttukahvila ke 28.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 28.10. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 29.10. klo 13 
srk-keskuksessa. 
Missionuoret to 29.10. klo 18 
Wirkkulan kahviossa.
Lähetyspiiri pe 30.10. klo 

Pyhäkoulu su 1.11. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 2.11. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 2.11. Suve-
lassa klo 18–20. Klo 18 lähde-
tään lenkille, sitten saunaan. 
Pientä iltapalaa tarjolla.
Ystävänä maahanmuutta-
jalle -koulutus su 15.11. klo 
12–18 Pyhän Tuomaan kirk-
ko (Mielikintie 3, Oulu). Kou-
lutus on tarkoitettu kaikille 
asiasta kiinnostuneille, mak-
suton. Ruokatarjoilun vuok-
si ilm. 6.11. mennessä Jaana 
Kontio, p. 040 5793 248.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 30.10. klo 18.30–
22 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 3.11. 
klo 14 Kolamäessä. Tieduste-
lut Seija Lomma, p. 040 5793 
247.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 31.10. klo 
18 pyhäinpäiväseurat ry:llä, 
Pekka Kainua, su 1.11. klo 
17 pyhäinpäiväseurat ry:llä, 

Menot Oulun seurakunnissa 28.10.–4.11.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, saar-
naa Jorma Puhakka, kantto-
rina Sari Wallin, Merja Pyyk-
könen, viulu. Rauhan Sanan 
kirkkopyhä.
Muistojumalanpalvelus la 
31.10. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, avus-
taa Seija Lomma ja Seija He-
lomaa, kanttorina Sari Wal-
lin, kirkkokuo-
ro. Kirkossa 
luetaan 
kaikki-
en viime 
pyhäin-
päivän 
jälkeen 
kuolleiden 
ja haudattu-
jen seurakuntalaistemme ni-
met ja suntio sytyttää kyntti-
lät heidän muistolleen. Kynt-
tilän voi hartauden jälkeen 
viedä läheisen haudalle.
Messu su 1.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, saarnaa Pekka Aittakum-
pu, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, radiointi Radio 
Dei. Kirkkomusiikkiviikon 
laulukirkko. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 29.10. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
29.10. klo 18 Leena ja Eero 
Mikkosella, Humalatie 10.
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.11. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Harri Isopahkala.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu pyhäinpäivänä 31.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, viulu So-
fia Linnanmäki.  
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 31.10. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Tilaisuudessa 
muistetaan nimeltä maini-
ten edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seu-
rakuntamme jäseniä.
Perhesanajumalanpalve-
lus su 1.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
avustaa Sami Puolitaival, 
kanttorina Eeva Holappa.
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Eeva 
Holappa. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ke 28.10. ja 
4.11. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 29.10. ja 5.11. 
klo 18 srk-keskuksen kappe-
lissa.

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme -lapsi-
kuorokavalkadi ma 2.11. klo 
19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kavalkadi on osa kirkkomu-
siikkiviikkoa. Konsertissa lau-
laa Pyhän Andreaan lapsi- ja 
tyttökuoro, johtaa Sirpa Il-
vesluoto, Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro, joh-
taa Anu Arvola-Greus, Hau-

12.30 srk-keskuksessa.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 2.11. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla.
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Nuorten illat perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Jos 
haluat toimia illoissa vapaa-
ehtoisena, ilmoittaudu Tar-
jalle. 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Aamupuuro ma 2.11. klo 10 
srk-keskuksessa, hartaus klo 
9.50. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Sururyhmä aloittaa ke 11.11. 
klo 18 srk-keskuksessa. Ryh-
mässä on mahdollisuus käy-
dä läpi menetystä muiden 
samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa. Ilm. pastori 
Jari Flinkille 10.11. mennessä 
p. 050 3215 472. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: pyhäkoulu, ruo-
kailu ja seurat su 1.11 klo 12 
ry:llä. Kello: pyhäinpäiväseu-
rat la 31.10. klo 18 ry:llä, py-
häinpäiväseurat su 1.11. klo 
13 Kellon srk-kodilla, viikko-
messu su 1.11. klo 18 Kellon 
srk-kodilla. Jokikylä: Pyhäin-
päivänseurat la 31.10. klo 14 
ry:llä.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön taloudelli-

sissa asioissa ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11 p. 
040 7008 151. 
Työttömien ja pieni-
tuloisten ruokailu ma 
2.11. klo 11–12 Jäälin kap-

pelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 2.11. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä, Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Ki-
vitie 1 E. Käynti pihan puo-
lelta.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 30.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.

Pyhäinpäivän
iltajumalanpalvelus 
lauantaina 31.10. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Jaakko Tuisku, kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. 

Tilaisuudessa muistetaan nimeltä mainiten 
edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita 

seurakuntamme jäseniä.

Sururyhmä Kiimingissä   
Ensimmäinen kokoontuminen 
on ke 18.11. klo 17.30 Montin-
salissa, Kirkonniementie 6. 
Sururyhmässä läheisensä menettäneet 
voivat jakaa kokemuksiaan ja purkaa tunteitaan 
yhdessä toisten surevien kanssa. Ryhmä kokoontuu 
talven aikana seitsemän kertaa. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut: diakoniatyöntekijä Seija Lomma p, 040 5793 
247 tai kappalainen Juha Tahkokorpi p, 040 7203 246.

Kanttorit framilla
keskiviikkona 4.11. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Oulun kirkkomusiikkiviikon konserttisarjan yksi huip-
pukonserteista kuullaan, kun Oulun kanttorien kuoro, 
solistit ja soitinryhmä esiintyvät. 
Illan pääteoksena kuullaan J.S. Bachin kantaatti Aus 
der tiefe ruf ich zu dir (Syvyydestä minä huudan sinua, 
Herra). Esityksen johtaa Oulunsalon kanttori Eeva-Mai-
ja Sorvari, tenoriaarian laulaa Péter Marosvári ja bas-
sosoolon Jarkko Metsänheimo. 
Urkusolistina esiintyy kiiminkiläislähtöinen Sanna Lep-
päniemi. Duettoja ja laulusooloja esittävät Eeva Holap-
pa ja Tomi Heilimo. Ohjelmassa on myös yhteislaulua.

Vapaaehtoiset ohjelmamaksut ohjataan maahan-
muuttajien auttamiseen.

Laulukirkko
sunnuntaina 1.11. klo 10 Kiimingin kirkossa. 
Laulukirkossa lauletaan kaikki virret niin, että ne voi lau-
laa halutessaan äänissä. Nuotit on jaettu kaikille Oulun 
seurakuntien kanttoreille. Mahdollisimman monen kuo-
ron ja yksittäisen laulajan osallistumista toivotaan! 
Virsien stemmoja on mahdollisuus harjoitella tors-
taina 29.10. klo 19 seurakuntakeskuksessa. Kuorolau-
lua harrastaneet ehtivät omaksua helpot sovitukset vie-
lä sunnuntai-aamuna 1.11. klo 9.15 Kiimingin kirkon aa-
muharjoituksessa.

Pertti Ervasti, Sami Pikkuaho. 
Kiimingin Rauhan Sanan Py-
häinpäivänseurat su 31.10. 
klo 10 messu kirkossa, saar-
naa Jorma Puhakka, toimit-
taa Juha Tahkokorpi, klo 12 
seurat seurakuntakeskukses-
sa, klo 14.15 lauluseurat, klo 
16 seurat. Seuroissa puhuvat 
Juha Tahkokorpi, Timo Orre, 
Reino Heikkilä ja Jorma Pu-

hakka.
EU-ruokaa jaetaan ke 4.11.
klo 15–17 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Tar-
koitettu kiiminkiläisille pie-
nituloisille perheille ja yksin-
eläville. Ota mukaan omia 
kestokasseja! Emme luovuta 
EU-ruokaa päihtyneille asi-
akkaille!

Ilta  
perheille 

to 29.10. klo 18–20 
Jäälin kappelissa.

Pientä 
iltapalaa.

Urkumaraton 
perjantaina 6.11. klo 19–22 
srk-keskuksessa. 

Urkureina: 
Risto Ainali klo 19
Lauri-Kalle Kallunki klo 19.30
Christian Ahlskog klo 20 
Marko Hakanpää klo 21 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Tarjoilua pientä 
korvausta vastaan. 

Perheen päivä 
sunnuntaina 1.11. klo 10–13. 

Päivä alkaa perhekirkolla Haukiputaan kirkossa klo 10, 
jonka jälkeen keittolounas ja toimintaa srk-keskukses-
sa. Voit kiertää erilaisia toimintapisteitä, mm. onnen-
pyörää, kasvomaalausta, liikuntaa ja askartelua. Ta-

pahtuma on maksuton. 

Järjestänä Haukiputaan seurakunnan varhaiskasvatusväki 



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 34  |  28.10.–4.11.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus tällä sivulla. 
Messu su 1.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Hyvönen, avustaa Tiina Si-
loaho, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. Kirkkokahvit. 
Messu su 1.11. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Esa Arbe-
lius, kanttorina Ilkka Järviö, 
Kastellin kirkkokuoro.  
Varikkomessu su 1.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 15. 
Messu su 1.11. klo 12 Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Maija Hyvönen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Kolehti Hiljaisuuden ret-
riitteihin ja hengelliseen oh-
jaukseen sekä seurakuntien 
hengellisen elämän tukemi-
seen Hiljaisuuden Ystävät 
ry:n kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 28.10. ja ke 
4.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.
Lattiakuvailta ke 28.10. klo 
18, Maikkulan kappelilla. Ai-
heena surutalo. Lapsille ja ai-
kuisille oma kertomus, jon-
ka jälkeen yhteinen iltapala. 
Tervetuloa kaiken ikäiset yk-
sin tai yhdessä. Ks. lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
lattiakuvahartaus. 
Raamattupiiri to 29.10. klo 
18, Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 29.10. ja 
5.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Oulun parhaaksi 30.–31.10.  
Kaukovainion kappelissa.  
Pe klo 18–20.30 ja la klo 16–
20.30. Ohjelmassa on Sa-
naa, ylistystä, rukousta Ou-
lun seudun puolesta ja ru-
kouspalvelua. Tarkoitus on 
rohkaista kristittyjä elämään 
uskoaan todeksi ja tavoit-
tamaan lähellä ja kaukana 
olevia. Musiikista vastaa yh-
teiskristillinen bändi ja ope-
tusta antaa Patrick Tiainen. 
Illassa on myös mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun. Järjestää Kristityt Yh-
dessä.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
3.11. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Illassa on hartaus, 
kahvit, tietoa lähetyskentiltä 
ja lähetystyöstä ja rukousta. 
Majakkailta pe 6.11. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 

ilmoitus tällä sivulla.
Miesten lauantai la 7.11. klo 
9–12, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus sivulla 15.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat to 29.10. klo 18 Kau-
kovainion kappeli, pe 30.10. 
klo 18 Kastellin kirkko, pe 
30.10. klo 18.30 Pyhän An-
dreaan kirkko ja pe 30.10. klo 
19 Maikkulan kappeli. Kirk-
koseurat ti 3.11. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Puhujina Juk-
ka Kolmonen ja Niilo Nissilä.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerhot to 29.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13, Kaukovainion kap-
peli, klo 13, Kastellin kirkko.
"Heittäytyä Sinun käsivar-
sillesi" – lohdullisen lyrii-
kan ilta su 1.11. klo 18, Kas-

tellin kirkko. Ks. ilmoitus.  
Diakoniaryhmä ti 3.11. klo 
14, Maikkulan kappeli.
Sukanvarsi ke 4.11. klo 13 Sii-
vessä, Nokelantie 48 B. Ter-
vetuloa neulomaan yhdes-
sä lähetykselle tai lähimmäi-
selle. 
Seniorikerho ke 4.11. klo 14, 
Kaukovainion kappeli ystä-
vänkammari.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Isä–lapsi-sählykerho pe 
30.10. klo 18 Lintulammen 
koulu, Haapanatie 33. Isille 
ja kouluikäisille lapsille.
LähetysSeikkailuPyhis su 
1.11. klo 10, Kastellin kirkko. 
Luontopyhis perheille su 
1.11. klo 15, Lämsänjärven 
leirikeskus. 
Perhetupa ma 2.11. klo 9, 
Karjasillan kirkko.
Pappilan parkki to 5.11. klo 
13–15.30, Kastellin kirkon 
pappilan päiväkerhotila. Las-
ten ja perheiden oma huili-
paikka. Musiikillinen/toimin-
nallinen hartaushetki klo 14. 
Mahdollisuus askarteluun, 
vapaaseen leikkiin ja ulkoi-
luun. Alle 3-vuotiaat lapset 
aikuisen seurassa. Voit ottaa 
omat eväät mukaan! Terve-
tuloa mukaan!

Apua ja tukea 
tarvitseville

Aamupuuro to 29.10. ja 5.11. 
klo 9 Kaukovainion kappeli.
Aamupuuro pe 30.10. klo 9 
Pyhän Andreaan kirkko.

Perheiden pyhäinpäivä 
to 29.10. klo 18 ja pe 30.10. klo 10 
Lämsänjärven leirikeskuksessa.
Pyhäinpäivätapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille. 
Surun ja kuoleman teemaa käsitellään lempeästi lap-
sen tasolla eläinhahmojen avulla. Illan ja aamun aika-
na mahdollisuus hiljentymiseen ja keskusteluun.

Pyhäinpäivän messu 
lauantaina 31.10. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustavat Esa Ne-
vala, Liisa Karkulehto, Asta Leinonen, kanttorina Juha 
Soranta. Musiikissa avustaa Cantio Laudis.
Messussa muistetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet kirkonkel-
lojen soidessa hiljaa taustalla. Kirkkosaliin saapuessa 
omaiset voivat sytyttää ylösnousemuksen valoa ku-
vaavan muistokynttilän kuolleen läheisen muistoksi.

Seppelemyynti 
torstaina 29.10. klo 16–19 
Kaukovainion kappelissa. 
Seppeleitä myydään myös 
Siivessä viikolla 44, 
Nokelantie 48 B, 
ma–ke ja pe 10–14. 

Seppelemyynnistä saatava 
tuotto Karjasillan seurakunnan 
nimikkolähetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta.

Lapsiperheretki Santa Parkiin 
lauantaina 21.11. 

Vierailemme Santa Parkin luolastossa 
ja Joulupukin Pajakylässä. 

Alle 10-vuotiaat vain aikuisen kanssa. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11. 

Retkelle otetaan 45 lähtijää Karjasillan 
seurakunnan alueelta, paikat täytetään  

ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Retken hinta tarkentuu syksyn aikana. 

Lisätietoja: katja.ylitalo@evl.fi, 
p. 040 5747 147.

Virsikinkerit 
Kaiken kansan virsikisa 2016
sunnuntaina 1.11. klo 11.30 Karjasillan kirkossa. 

Tapahtumassa lauletaan 
Kaiken kansan virsikisan 
2016 virsiä ja tutustutaan 
aiheeseen liittyvään muu-
hun virsimateriaaliin. Lau-
lattajana toimii kanttori 
Sirpa Ilvesluoto. 

Kaiken kansan virsikisa on 
Suomen kirkkomusiikkilii-
ton järjestämä, valtakun-
nallinen ja erityisesti aikui-
sille ja nuorille suunnattu 
tapahtuma. 
Virsikinkereillä pääset helposti ja mukavasti tutus-
tumaan kisan 40 virteen. 

Virsikisaan voi ilmoittautua 3–4 hengen ryhmis-
sä loka-joulukuun aikana. Kisan finaali järjestetään 
Karjasillan kirkossa su 22.5.2016. 
Lisätietoa www.skml.fi.

”Heittäytyä Sinun käsivarsillesi” 
-lohdullisen lyriikan ilta

sunnuntaina 1.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Runoissa on lohtua, ilonpilkahduksia, kannustusta 
ja hymynväreilyä. Runo ei kehity tyhjiössä, vaan se 

kertoo elämästä. 
Runoja esittävät Arja Alakontiola, Rita Magga-Kum-
pulainen, Pirjo Kauppinen, Aila Valtavaara, Juha Vä-

häkangas ja Aino Ylifrantti. 
Kaikki ovat tervetulleita!
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moitus tältä sivulta. 
Laulaen iloa jaamme -lapsi-
kuorokavalkadi ma 2.11. klo 
19–21 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Kavalkadi on osa kirkko-
musiikkiviikkoa. Konsertissa 
laulaa Pyhän Andreaan lapsi- 
ja tyttökuoro, Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro, Hauki-
putaan seurakunnan lapsikuo-
ro ja Oulunsalon seurakunnan 
lapsi- ja poikakuoro, johtaa 
Eeva Maija Sorvari. Konsertin 
juontaa Anu Hannula.  Vapaa 
pääsy. Ks. ilmoitus Tuiran seu-
rakunnan palstalta s. 19.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten avoimet ovet 7.-lk. 
ylöspäin ma 2.11. 15–18 Re-
pussa. Olohuone nuorille. Tu-
le, ole, pelaa, syö, keskustele 
ja hiljenny. 
Lähetysilta ke 4.11. klo 18-
19.30 Toimitalossa. Kokoon-
tumiset parittomien viikkojen 
keskiviikkoina. Lisätietoja Vir-
pi Luotolampi, p. 044 576 0019 

Muut
Rauhanyhdistykset: 
Kirkonkylä: Nuorten perjan-
tai 30.10. klo 19 ry. La 31.10. klo 
12 pyhäinpäiväseurat ry, Otto 
Kanniainen, Ilpo Laitinen, klo 
17  seurat ja HPE kirkossa, Ot-
to Kanniainen, Ilpo Laitinen. 
Su 1.11. klo 12 pyhäinpäiväseu-
rat Otto Kanniainen, Ilpo Laiti-
nen ja  klo 17 seurat jatkuu ry,  
Ilpo Laitinen, Otto Kanniainen. 
Lauluseuroja kodeissa: ti 3.11. 
klo 18.30 kylänpuoli, Lyytikäi-
sellä, Maissikuja 7.
Salonpää: Seurat su 1.11. klo 
16.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 28.10.–4.11.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu la 31.10. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Anna-Mai-
ja Sälkiö, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Gaudiate-kuoro, 
Radio Pooki. 
Pyhäinpäivän iltajumalanpal-
velus la 31.10. klo 16 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, avustavat Anna-Maija 
Sälkiö ja Eija Röning, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Oulujo-
en kirkkokuoro. Jumalanpalve-
luksessa luetaan edellisen py-
häinpäivän jälkeen kuolleiden 
vainajien nimet.
Messu la 31.10. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro. Jumalan-
palveluksessa luetaan edelli-
sen pyhäinpäivänjälkeen kuol-
leiden vainajien nimet.
Iltakirkko la 31.10. klo 18 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, Leo Rah-
ko. Kirkkokuoro. Jumalan-
palveluksessa luetaan edel-
lisen pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden vainajien nimet.
Messu su 1.11. klo 10 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, avustaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 12 Sanginsuun srk-
koti. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.  

Messu su 1.11. klo 12 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 2.11. klo 18.30 Oulujoen 
pappila.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 2.11. klo 
9–11, p. 040 7033 690 tai käy-
mällä paikan päällä kyseise-
nä päivänä Myllyojan srk-ta-
lossa, Koivumaantie 2. Kes-
kustelu- ja muissa asioissa 
voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 2.11. klo 
10.30–12 Myllyojan srk-talo. 
Kaikenikäisten kohtaamis-
paikka. Aamupala on mak-
suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Harrastukset ja kerhot
nuorille ja aikuisille

Seurakuntakerho to 29.10. 
klo 10 Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13 Myllyojan srk-talo.  
Porinakerho ma 2.11. klo 10 
Vanhusten talon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki.  
Porinapiiri ma 2.11. klo 12  

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus ke 28.10. klo 12.45 
Caritas. Toimittaa Virpi Luoto-
lampi. 
Hartaus ke 28.10. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Toimittaa Virpi 
Luotolampi. 
Seurakuntakerhoa ei ole 29.10.
Pyhäinpäivän messu la 31.10.
klo 10 Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avustaa 
Riitta Markus-Wikstedt, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, musiik-
kiavustaja Mikael Säily, sello. 
Sytytämme kynttilät poisnuk-
kuneille seurakunnan jäsenille. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Kantaattijumalanpalvelus su 
1.11.  klo 10 Oulunsalon kirkko. 
Jumalanpalveluksessa kuul-
laan J. S. Bachin kantaatti Mit 
Fried und Freud (BWV 125). So-
fia Magdalena -kuoro, johtaa 
Taru Pisto ja soitinyhtye, johtaa 
Antto Vanhala. Messun toimit-
taa Petri Satomaa, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 4.11. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Toimittaa Jukka 
Joensuu. 
Hartaus to 5.11. klo 11.30 Tep-
pola. Toimittaa Jukka Joensuu. 
Seurakuntakerho to 5.11. 11–
12.30 Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalo. Tervetuloa tu-
tut ja uudet kerholaiset! Pai-
kalla kanttori ja diakoniatyön-

Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 2.11. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho ti 3.11. klo 
10 ,Ylikiimingin srk-talo.  
Fransupiiri ti 3.11. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 4.11. 
klo 17, Hintan srk-talo. 

Ystävänä maahanmuut-
tajalle  su 15.11. klo 12–
18 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Ilmoittautuminen 
8.11. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat tai Anu Kon-
tio, p. 040 5747 162. Ks. 
ilmoitus s. 20.

 
Lapsille ja 
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

tekijä tai pappi. Tiedustelut 
diakonissa Riitta Markus-Wik-
stedt, p. 044 7453 848 tai dia-
konissa Katriina Sipilä, p. 044 
7453 853. 
 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 29.10. 
klo 9–10.30 Toimitalossa. 
Repun perhekerho to 29.10. 
klo 9.30–11.30 Repussa.
Lapsiparkki to 29.10. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalossa. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
edelliseen päivään mennessä: 
Susanna Kairamo p. 044 3161 
467 ja Anne-Mari Koivu p. 044 
7453 869.
Musiikkikerho alakouluikäisil-
le to 29.10. klo 15–16 Repussa. 
Vattukujan perhekerho ma 
2.11. klo 9.30–11.30 Toimitalossa. 
Matka maailman ympäri -ker-
ho ma 2.11. klo 17 Repussa. 
Niemenrannan puistoper-
hekerho ti 3.11. klo 9.30–11  
Tuurankujan leikkipuistossa. 
Toimintakerho 2.–5.-luokka-
laisille ti 3.11. klo 16–17  Nie-
menrannan koulun liikuntasa-
lissa. 
1.–3.-lk. poikien liikuntaker-
ho ti 3.11. klo 16–17  Salonpään 
koulun liikuntasalissa. 
4.–6.-lk. liikuntakerho ti 3.11. 
klo 17–18 Salonpään koulun lii-
kuntasalissa.  
Kokkipuuhakerho 2.–5.-luok-
kalaisille ti 3.11. klo 17.30–19 
Toimitalossa. 

Musiikkitilaisuudet
Pyhäinpäivän aaton sävelhar-
taus ja Musiikkimatinea Ks. il-

Kyläkamari 
ma 2.11. klo 11 seura-
kunnan Toimitalossa.
Paikalla myös SPR:n 
Terveyspontti.

TunneKuva-kurssi
Keskiviikkoisin 4.11., 11.11.,18.11. ja 
25.11. klo 18–20.30, sekä lauantaina 
5.12. klo 10–18 Oulujoen pappilassa. 
Hinta 50 euroa, sisältää 5.12. 
salaattilounaan ja iltapäiväkahvin 
sekä printatun valokuvan muistoksi 
kurssin päätyttyä. Kurssille voidaan 
ottaa 12 ensin ilmoittautunutta. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
valokuvaaja Martu Väisänen, 
marjo@marjovaisanen.fi. 

Sanan ja elokuvan iltoja 
Raamatun hengessä 
sunnuntaina 1.11. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa.  
Elokuvailta Sokean papin elämästä kertovan 
Klaus Härön elokuvan parissa, oppilaitospastori 
Katariina Pitkänen.

Lähetysilta 
ke 4.11. klo 18  Yli-Iin 
seurakuntatalossa.  

Missionuoret kertovat 
Tansanian matkastaan. 

Kaupunkiseurat 
tiistaina 3.11. klo 18 Oulujoen pappilassa.

Esillä kuvataiteilija Hannu Lukinin henkilökuvia, joi-
den maalaamisprosessista Hannu kertoo. Seurapuhu-
jina lastenkirurgi Mika Venhola, kaupunginvaltuutet-
tu, opettaja Satu Haapanen ja sairaalapastori, runoilja 
Elina Antikainen. Mukana kirkkoherra Satu Saarinen. 
Kahvi- ja teetarjoilu. Vapaaehtoinen kahviraha vähä-
varaisten lapsiperheiden joululahjoihin.

Pyhäinpäivän aaton 
sävelhartaus 
perjantaina 30.10. klo 19  Oulunsalon kirkossa.

Perinteinen Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus. 
Esiintymässä seurakunnan lapsikuoro, 
Oulunsalon nuorisokuoro ja 
naiskuoro Aava Eeva Maija Sorvarin johdolla. 
Säestykset Pirjo Mäntyvaara, hartaus Petri Satomaa. 

Kantaattijumalanpalvelus 
sunnuntaina 1.11.  klo 10 Oulunsalon kirkossa.

Jumalanpalveluksen aikana kuullaan J. S. Bachin 
kantaatti Mit Fried und Freud (BWV 125). 
Sofia Magdalena -kuoro (kuvassa), johtaa Taru Pisto, 
ja soitinyhtye, johtaa Antto Vanhala. 
Sanajumalanpalveluksen  toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Kirkkokahvit Toimitalossa. 

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 1.11. klo 12 Oulunsalon kirkossa. 

Aamun klo 10 kantaattijumalanpalveluksen ja 
kirkkokahvien jälkeen voi jäädä vielä hetkeksi 
hengähtämään ja nauttimaan vanhasta musiikista. 
Matineassa kuullaan sekä laulu- että soitinmusiikkia 
mm. säveltäjiltä Schütz, Stanford ja Bach. 
Sofia Magdalena -kuoroa (kuvassa) johtaa 
Taru Pisto ja soitinyhtyettä Antto Vanhala. 
Vapaa pääsy. Kesto noin 40 min. 

Stu
d

io Ilp
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Lyhtypaja 
lauantaina 14.11. klo 12–18 Hiukkavaa-
ra, Kaisun taiteilijatupa K2-Talo. 
Lyhtyjen tekemisen ilo ja osaaminen 
jää itselle. Lyhdyt tulevat myyntiin Kir-
kon Ulkomaanavun hyväksi. Tapahtu-
ma on ilmainen. 
Mukaan mahtuu seitsemän ilmoittau-
tunutta. Ilmoittautumiset 11.11. men-
nessä joko kaisu.heikkila@hotmail.com 
tai anu.fedotoff@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Olohuone 
keskiviikkona 28.10. klo 16–18  Tuiran kirkossa. 

Psykoterapeutti Riitta Launimaa ja 
psykologi Risto Launimaa alustavat aiheesta: 

Mistä voimavaroja pimeään syksyyn.

w
w

w
.sxc.h

u

Pyhäinpäiväviikon messu 
torstaina 29.10. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Eläkeläisten ja laitosväen messu.

Linja-autoreitti ja aikataulu:
klo 11.40 Pyhän Luukkaan kappeli – Kaitoväylä – 
Raitotie
klo 11.50 Palokan seurakuntakoti, Parkettitie 3
klo 12.00 Rajakylän seurakuntakoti
klo 12.05 Koskelan seurakuntakodin pysäkki
klo 12.10 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä 
klo 12.20 Tuiran palvelukeskus
klo 12.30 Tuiran kirkko
klo 12.40 Metsolan kartano

Messun jälkeen on yhteinen kahvihetki. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45 Pyhän Tuomaan 
kirkolta. Lämpimästi tervetuloa.

Lelutalkoot

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 28.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttori Tomi Hei-
limo. 
Viikkomessu ke 28.10. klo 
20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula.  
Pyhäinpäiväviikon messu to 
29.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, kanttori Anu Arvola-Gre-
us, diakoniatyöntekijät Paula 
Mikkonen ja Eeva-Marja Lai-
tinen. Eläkeläisten ja laitos-
väen messu.
Messu la 31.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustavat Juha 
Valppu ja Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Mukana nuorten bändi Pi-
hisijät. Oulugospel-tapahtu-
maan liittyvä messu. 
Messu la 31.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, saarna 
Raimo Mäkelä, kanttori To-
mi Heilimo. 
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 31.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Niilo Peso-
nen, Tuiran kanttorien kvar-
tetti. Jumalanpalveluksessa 
muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
seurakuntamme jäseniä. 
Messu su 1.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Petteri Tuulos ja Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttori Tomi Hei-
limo. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Messu su 1.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarna Minna Sal-
mi, kanttori Heikki Jämsä. 
Seurakuntasihteeri Johanna 
Riepulan tehtävään siunaa-
minen.  
Messu su 1.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, ehtoollisavus-
taja Ilkka Kronqvist, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Messu su 1.11. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, eh-
toollisavustaja Juhani Seppä-
nen, kanttori Tomi Heilimo.  
Iltamessu su 1.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Päivi Jussila, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 4.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Hartaus pe 30.10. klo 14.30 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.  

Harrastukset ja kerhot
Puutyökerho ke 28.10. ja 
4.11. klo 9–13, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, kellaritila.
Käsityökerho ke 28.10. ja 
4.11. klo 15, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
28.10. ja 4.11. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko, Ystävän-
kammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 28.10. 
ja 4.11. klo 18–21, Tuiran kirk-
ko. Avoimet ovet eli avarit on 
yläkouluikäisille nuorille tar-
koitettua toimintaa. Päih-
teettömiä ja energiajuoma-

vapaita iltoja, joissa voit pe-
lata erilaisia pelejä tai vain 
olla ja viihtyä. Lisätietoja 
Anssi Putilalta, p. 050 3408 
982.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 29.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjänä 
pastorit Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen.  
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 29.10. klo 17, Rajaky-
län seurakuntakoti. Vetäjä-
nä toimii Jarmo Luoto. Tule 
rohkeasti mukaan! Lisätieto-
ja antaa Riitta Louhelainen, 
p. 040 5850 818.
Puutyökerho ma 2.11. klo 
9–13, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja, kellaritila.
Käsityökerho ma 2.11. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Diakoniapiiri ma 2.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 2.11. klo 14–15, Tuiran 

kirkko. Tule viettämään het-
ki yhdessäolon ja kahvitte-
lun merkeissä. Mukana dia-
koni Paula Mikkonen. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
3.11. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellari. Kellarin 
portaat löytyvät ulkoa kir-
kon pääovelta oikealla.
Käsityökahvila ti 3.11. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Otetaan vastaan lanka- 
ja kangaslahjoituksia.
Miestenpiiri ti 3.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Terhi-
Liisa Sutinen.  
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-

ten maksuton aamupala ke 
28.10. ja 4.11. klo 10–11, Tui-
ran kirkko.  
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 29.10. klo 12–
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aterian hinta 2€. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 29.10. klo 12–
13, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €. 
Seurakunnan avoin kahvi-
la pe 30.10. klo 10–13, Palo-
kan seurakuntakoti, Parket-
titie 3. Tule kahville ja jutte-
lemaan, kahvilassa voit tava-
ta myös muita asuinalueella-
si asuvia ihmisiä ja seurakun-
nan työntekijöitä. Vapaa-
ehtoinen kahvimaksu. Lisä-

tietoja diakoni Heli Mattila,  
p. 040 5747 145. Kahvila on 
auki syksyllä myös perjantai-
na 13.11 ja 27.11. Tervetuloa.
Juttutupa ma 2.11. klo 10.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Vierailemme Pyhän Luuk-
kaan juttutuvassa. Huomi-
oi alkuaika klo 10.30. Lähtö 
Koskelan seurakuntakodin 
pihasta omilla autoilla klo 
10.15. Lisätietoja eeva-mar-
ja.laitinen@evl.fi. 
Juttutupa ma 2.11. klo 10.30, 
Pyhän Luukkan kappeli. Kos-
kelan Juttupa vierailee.

Seurakuntasihteeri Johanna Riepulan 
tehtävään siunaaminen 

sunnuntaina 1.11. klo 10 Tuiran kirkon messussa. 
Toimittaa Niilo Pesonen, saarna Minna Salmi, 

kanttori Heikki Jämsä. Tule askartelemaan puuleluja lasten piirustusten 
pohjalta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Talkoot maanantaisin ja keskiviikkoisin 

28.10., 2.11., 4.11., 23.11. ja 25.11. klo 9–12 
Siivessä, Nokelantie 48 B.

Lisätietoja Pentti Kinnunen, p. 040 7239 174.

Pyhäinpäivän
iltajumalanpalvelus 

lauantaina 31.10. klo 18 Tuiran kirkossa. 

Toimittaa Helena Paalanne, avustaa Niilo Pesonen, 
Tuiran kanttorien kvartetti. 

Jumalanpalveluksessa muistetaan viime pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seurakuntamme jäseniä. 

Laulaen iloa 
jaamme 

-lapsikuorokavalkadi 
maanantaina 2.11. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa.  

Raikasta laulua esittävät 
Pyhän Andreaan lapsi- ja tyttökuoro 

johtaa Sirpa Ilvesluoto
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro, 

johtaa Anu Arvola-Greus 
Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro 

johtaa Eeva Holappa 
Oulunsalon seurakunnan lapsi- ja poikakuoro 

johtaa Eeva Maija Sorvari

Konsertin juontaa Anu Hannula. Vapaa pääsy. 
Tilaisuus liittyy kirkkomusiikkiviikon tapahtumiin.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  28.10.–4.11.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 28.10.–4.11.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus su 
1.11. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten ih-
misten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gathering 
for international people. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 31.10. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirk-
kokuoro avustaa. Syty-
tämme muistokynttilät 
viime Pyhäinpäivän jäl-
keen edesmenneille seu-
rakuntalaisille.
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kuoro, Chimes-
yhtye ja lasten lauluryh-
mä avustavat. Suora radio-
lähetys Yle1 -kanavalla. 

Kirkkoherranvirasto Piip-
polassa on suljettu ma 2.11. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 11.11. klo 18 Pyhännän 
srk-talossa.
Herättäjän seurat ke 28.10. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala.
Rantsilan ekaluokkalai-
set tutustuvat kirkkoon pe 
30.10. klo 11.30.
Lankapiiri ma 2.11. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Nuortenilta ti 3.11. klo 
17.45 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa.
Syöpäkerho ke 4.11. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Tavastkengän diakoniapii-
ri to 5.11. klo 11 Eeva ja Sa-
muli Yrjänällä.
Mäläskän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 5.11. klo 12 La-
kelassa Anja ja Aimo Kurki-
sella, Pietonkankaantie 16.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan srk-talossa, ti klo 

Kastettu: Aapo Iikka 
Alikoski (Rantsila), Pep-
pi Iida Annukka Leino-
nen (Rantsila).
Kuollut: Salli Teller-
vo Kemppainen e. Savi-
lampi 84 (Kestilä), Armi 
Maria Nivala e. Jylhän-
kangas 75 (Pulkkila), Ai-
no Eira Tellervo Ranta-
pelkonen 75 (Rantsila).
Vihitty: 
Eetu Petteri Huovinen 
ja Helena Marianne 
Pyhtilä (Raahe).

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 30.10. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Kuuroille kuulovammaisille tarkoitettu luen-
to, jossa on viittomakielinen tulkkaus. Tilaisuuden alus-
sa kahvit. Luennon jälkeen lähdemme yhdessä omakus-
tanteiselle lounaalle ravintola Pokkiseen. 
Eläkeläisten päiväpiiri ke 4.11. klo 13 Keskustan seura-
kuntatalo. Hartaus, kahvi ja vierailijoita ja erilaisia ai-
heita vaihtelevasti.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 30.10. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalo. Kokoonnumme Monitoimisaliin klo 13 ja menem-
me siitä yhdessä tutustumaan Oulun NNKY:N toimin-
taan. 
Tavoiteryhmä ma 2.11. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Päihdetyöntekijän Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan seurakuntatalo. 
Olen käytettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja 
ja sielunhoitoa varten.  Soita ja varaa aika p. 040 7564 
022 tai tellervo.kianto@evl.fi.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Seuraavan Luukas-
messun suunnitte-
lu on käynnissä Fa-
cebookissa ryhmäs-
sä "Luukas-messu". 
Anna palautetta ja 
ideoita! Luukas-messu on pe 6.11. klo 19, valmistelu al-
kaa klo 17.30 Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistoka-
tu 7. Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu! 
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 28.10. klo 18, Isokatu 17.
Lenkkiryhmä to 29.10.  klo 18–20. Kokoonnumme Kes-
kustan seurakuntatalon Monitoimisalissa, josta lähdem-
me noin tunnin lenkille. Palattuamme iltapala ja lyhyt il-
tahartaus. Liikutaan ainakin kävellen. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
 
JÄRJESTÖT 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 28.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Kerran ristillä… (osa 
2/3) Puhe Samuel Korhonen.
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 29.10. klo 18 Hel-
millä, os. Koulukatu 41 as 11, Oulu. Seurat, siioninvirsiä 
ja iltateetä. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 30.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Pastorin kyselytunti. Vastaa-
massa  Vesa Pöyhtäri. 
OPKOn opiskelijailta la 31.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 4.11. klo 18.30 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Teemana: Marraskuun jaksamis-
haaste. Puhe Erja Kippo. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe 10–14, Nokelantie 
48 B, 90150 Oulu. Avoinna myös 
la 28.11. Astioita, kirjoja, levy-
jä, tauluja, koruja, kodintekstiile-
jä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit  
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 30.10. klo 12–13 Siipi - lähetyksen puoti 
ja paja. Namibiassa pappeja koulutetaan Pauliniumin se-
minaarissa. Uusi nimikkolähetti Ilkka Repo on aloitellut 
työtään. Lähetystovin vetää Raula Rosbacka.

Ompeluseurat ke 28.10. klo 
18 Eeva Holmilla, Ojakuja 2. 
Kahvit ja arvontaa Mafingan 
orpokodin hyväksi. Arvotta-
vaa voi tuoda mukanaan.
Ehtoollishartaus to 29.10. 
klo 14 Saarenkartanossa.
Kirkkokuoron harjoitukset 
to 29.10. klo 17 kirkossa.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 29.10. klo 18 kirkossa.
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 30.10. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.
Eläkeliitto ti 3.11. klo 11 srk-
salissa.

RT 21.10. ja 28.10.
80x130

PERJAnTAi 30.10.
klo 18  KOnsERTTi Karjasillan kirkko
 Humina, ROS
klo 21  ElOssA-GOsPElMEssU Tuomiokirkko 
 Sarastus-kuoro ja bändi

lAUAnTAi 31.10.
klo 10  MEssU Tuiran kirkko
klo 12  KOnsERTTi Areena Oulu, Terminaali 
 GFM, Mikaveli, Park7
klo 15.30  MAJAKAT Areena Oulu, Terminaali
klo 17  MAJAKAT Areena Oulu, Terminaali
klo 19  KOnsERTTi Areena Oulu, Terminaali 
 Herz, Lumina Polaris
klo 21  KAPPEliVE GOEs OUlUJOKi Oulujoen kirkko
  Gospel Helsinki -kuoro

sUnnUnTAi 1.11.
klo 10  MEssU Karjasillan, Oulujoen ja 
 Tuiran kirkko, Pyhän Luukkaan kappeli
klo 12  KOnsERTTi Keskustan seurakuntatalo 
 Eve & Ossi, Johanna ja Mikko Iivanainen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

KlO 18 KARJAsillAn KiRKKO 
Humina ja ROS 
KlO 19 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus

KlO 12 TERMinAAli, AREEnA OUlU 
GFM, Mikaveli, Park7 
KlO 19 TERMinAAli, AREEnA OUlU 
Herz ja Lumina Polaris
KlO 20 JA 22 OUlUn TUOMiOKiRKKO 
W.A. Mozartin Requiem KV 626 
KlO 21 OUlUJOEn KiRKKO 
Gospel Helsinki -kuoro 

KlO 10 KiiMinGin KiRKKO 
Laulukirkko
KlO 10 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Kantaattijumalanpalvelus, J.S. Bach
KlO 11.30 KARJAsillAn KiRKKO 
Kaiken kansan virsikinkerit
KlO 12 KEsKUsTAn sEURAKUnTATAlO 
Eve & Ossi, Johanna ja Mikko Iivanainen
KlO 12 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Musiikkimatinea: Sofi a Magdalena -kuoro

KlO 19 PYHän TUOMAAn KiRKKO 
Laulaen iloa jaamme -lapsikuorokavalkadi 

KlO 19 OUlUJOEn KiRKKO 
Puhallinorkesteri Viventin konsertti

KlO 12.15 OAMK:n URKUsAli 
Urkuvartti
KlO 19 KiiMinGin sEURAKUnTAKEsKUs 
Kanttorit framilla -konsertti

KlO 19 TUiRAn KiRKKO 
Kitaristi Hannes Asikainen, sopraano Johanna Manninen
KlO 20 HAUKiPUTAAn sEURAKUnTAKEsKUs 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
joulukorttiäänitteen julkistamistilaisuus

KlO 19 OUlUn TUOMiOKiRKKO 
Petri Laaksosen konsertti
KlO 19–22 HAUKiPUTAAn sEURAKUnTAKEsKUs 
Urkumaraton

KiRKKOMUsiiKKiViiKKO
30.10.–6.11.

2015

pe 
30.10.  

la 
31.10.

su 
1.11.

ma 
2.11. 

ti 
3.11. 

ke 
4.11. 

to 
5.11.

pe 
6.11. 
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Ystävänä maahanmuuttajalle 
sunnuntaina 15.11. klo 14–18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kaikille avoin koulutustilaisuus. Kouluttajina Suo-
men Lähetysseurasta monikulttuurisuustyön asiantun-
tija Kirsti Kosonen ja Pohjois-Suomen seurakuntayhte-
yksien koordinaattori Juha Taanila. Ennen koulutus-
ta klo 12 messu, jonka jälkeen tarjotaan keittolounas. 
Ilmoittautumiset 8.11. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12*

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu  28.10.–4.11.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti.  
Lisätietoa Siljalta p. 044 
7750 601.
Lapsiparkki pe 30.10. klo 
12.30 kerhohuoneella. Joka 
kerralle on ilmoittaudutta-
va erikseen. Ota yhteyttä 
Siljaan p. 044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdys-
sä ke 28.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin klo 18.30–20 srk-
talossa. 
Perhekerho to 29.10. klo 10 
srk-talossa.
Rippikouluun ilmoittau-
tumisilta to 29.10. klo 16 
srk-talossa. Mukaan kaikki 
vuonna 2016 rippikouluun 
osallistuvat.
Käsityöilta ma 2.11. klo 17–
19 srk-talossa. Illan aikana 
voi tehdä omia käsitöitä ja 
myös pakkailla Joulun lapsi 
lahjoja. Palauta Operaatio 
joulun lapsi -lahjasi viimeis-
tään tähän iltaan! Lisätieto-
ja Marjolta p. 045 6381 973.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
3.11. klo 18 srk-talossa.
Raamattupiiri ti 10.11. klo 
18.30 srk-talossa, Apt.te-
ot 24.
Tulossa: Lähetyksen maa-
hanmuuttajailta to 12.11. 
klo 18 srk-talossa. Kaikki 

Sanajumalanpalvelus 
su 1.11. klo 10 Lumilyh-
dyssä, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 15 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Messussa luetaan vuoden aikana kuolleiden nimet 
ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 15 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Pekka Kyöstilä, 
kirkkokuoro avustaa. Messussa luetaan vuoden aikana 
kuolleiden nimet ja sytytetään kynttilät heidän muis-
tolleen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 19 Kestilän kirkos-
sa, toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Pekka Kyöstilä, 
kirkkokuoro avustaa. Messussa luetaan vuoden aikana 
kuolleiden nimet ja sytytetään kynttilät heidän muis-
tolleen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 19 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, nuorisokuoro avustaa. Messussa luetaan vuoden 
aikana kuolleiden nimet ja sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Ulla Koskelo. Mes-
sussa luetaan vuoden aikana kuolleiden nimet ja syty-
tetään kynttilät heidän muistolleen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10 Mankilan ruko-
ushuoneella. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Ul-
la Koskelo.

rippikoululaiset osallistuvat 
tähän iltaan.
Rauhanyhdistys: Pe 30.10. 
klo 19 nuorteniltakylä ry:n 
kodalla, raamattuluokka 
pienet Holmilla ja isot T&I 
Kämäräisellä. Su 1.11. klo 12 

12 Väinölässä, ke 4.11. klo 
10 Pyhännän srk-talossa, to 
5.11. klo 13 Rantsilan srk-ta-
lossa ja pe 6.11. klo 10 Kes-
tilän srk-kodissa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke 4.11. klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa ja ke klo 
10 Pulkkilan srk-talon ker-
hotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 
10 Pulkkilan srk-talon ker-
hotilassa, pe klo 10 ja klo 
13 Pyhännän srk-talon ker-
hotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa, ti klo 14.15. Kestilän 
kerhokodissa, ke klo 16.30 
Piippolan srk-kodissa, to klo 
15.30 Tavastkengän koululla 
ja to klo 15.30 Hovin koulul-
la. Tyttökerho ma klo 15 ja 
poikakerho ti 15 Nuppulassa.

Viikoittaiset kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30  kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14  Saarenkartanossa.
Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 srk-salissa ja kerhohuoneessa.

Kastettu: Iiris Laila Elisabet Viiperi.
Kuollut: Kari Antti Koskela 55.

pyhäkoulu I Ka&Ju Klaavol-
la II Tervolla III Takkulalla ja 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 2.11. 
klo 10 puurokerho Hekka-
lalla ja klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Päiväkerhot ry:llä ti, ke ja to 
klo 17–18.30

Mieskuoro
alkaa torstaina 29.10. klo 19 

Pyhännän seurakuntatalossa.
 

Harjoitellaan joka toinen torstai. 
Miehet, nyt laulamaan kaikista kappeleista! 

Kuoroa johtaa Veijo Kinnunen, 
p. 040 8231 860.

Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro ke klo 18 srk-kodissa. 
Pulkkila: Käsikellot ke klo 9 
srk-talossa, kirkkokuoro to 
klo 13.30 ja Stellat to klo 
15.15 srk-talossa. Pyhäntä: 
veteraanikuoro to klo 12, 
nuorisokuoro to klo 14.30, 
lapsikuoro to klo 17.45 ja 
mieskuoro  to 29.10. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: vete-
raanikuoro ke klo 11 ja Stel-
lat ke klo 15.15. srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat la 31.10. klo 12 ry:llä, 
Heikki-Pekka Alakärppä, 
Juha Paananen. Pulkkila: 
Pyhäinpäiväseurat la 31.10. 
klo 13 Piippolan srk-kodissa, 
Aki Karsikas, Kauko Kämä-
räinen. Pyhäntä: Lauluseu-
rat ke 28.10. klo 18.30 Hele-
na ja Arto Töllillä. Seurat ja 
julkaisuilta  su 1.11. klo 16 
ry:llä, Teuvo Aho. Lauluseu-
rat ke 4.11. klo 18.30 Marja-
Leena ja Markku Tuulella.  
Rantsila: Seurat su 1.11. klo 
17 ja klo 18.30 srk-talossa.

 

Diakonia-
myyjäiset

torstaina 29.10. 
klo 10.30 Pulkkilan 
seurakuntatalossa

Myytävänä herkullisia 
leivonnaisia!

Rukous 
hengellisen elämän avaimena 

14.–15.11.2015 
Rukouskoulutus, kouluttajana rovasti Yrjö Niemi

la 14.11. Rantsilan seurakuntatalossa alkaen klo 12.   
Seurat ja rukouspalvelua klo 18 Liisa ja Ilkka Leh-
dolla, Karhukankaantie 540.
su 15.11. messu klo 10 Rantsilan kirkossa
liturgia Jonne Pirkola, saarna Yrjö Niemi.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
rukouspalvelua srk-talossa.

Tilaisuuksissa kerätään kolehti 
Hengen Uudistus kirkossamme ry:lle. 

Tervetuloa kaikista kappeleista ja kauempaakin!
Järjestää Rantsilan kappeliseurakunta

Tule laulamaan
radiojumalanpalvelukseen
Hailuodon kirkosta radioidaan Yle1-kanavalla suora 
lähetys jumalanpalveluksesta su 1.11. klo 10. 
Toivomme, että saamme kirkon penkit täyteen luoto-
laisia ja saamme virret kajahtamaan komeasti kirkos-
samme! 
Virsiharjoitukset juma-
lanpalvelusta varten 
pidetään pe 30.10. 
aamiaisen jälkeen 
klo 9.30 kirkossa. 
Kaikki rohkeasti 
mukaan!

Kyläjoulukalenterin 
valmistelu alkaa
Mukaan mahtuvat monenlaiset toteutukset. Esimer-
kiksi vanha pihapiiri, jota voi käydä katsomassa omaan 
tahtiin sen päivän ajan. Tai joku tehtävä, jonka voi käy-
dä tekemässä (kuten yhtenä vuonna Marttojen pipari-
purkkiarvaus). Tai mitä ikinä keksittekin. 
Nyt kaikenlaiset kalenteri-ideat rohkeasti käyttöön ja 
varaamaan päivää Kaisamarjalta (kaisamarja.stockell@
evl.fi tai p. 040 7430381). Seurakunnan nettisivulta 
voitte tarkistaa vapaat kalenteripäivät.

K
irko

n ku
vap

an
kki / A

arn
e O

rm
io

Pyhäinpäivän iltakirkko 
(sanajumalanpalvelus) 

lauantaina 31.10. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 

kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro ja messutiimi avustaa. 

Sytytämme kynttilät viime pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneille. 
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Kastetut: Veera Ade-
la Mäkinen. Veeti Ante-
ro Takanen. Otto Ilma-
ri Kärppä. Oskar Jesperi 
Kristofer Koskitalo. Jare 
Pietari Karvonen.
Vihitty: Tuomo-Eerik 
Väyrynen ja Teija Johan-
na Hietamäki.
Kuollut: Aili Siurua s. 
Särkelä 63.

Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Teemu Riihimäki, mes-
sudiakoni Jaana Helisten-
Heikkilä, kanttori Marjo 
Irjala.
Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la 31.10. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pikka-
rainen, avustaa Päivi Olli-
kainen, kanttori Taru Pis-
to. Musiikkiavustus Sofia 
Magdalena -kuoro.
Sytytämme tuohuksen jo-
kaiselle poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle.
Perhemessu su 1.11. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avustaa 
Paulus Pikkarainen, mes-
sudiakoni Matias Jurmu, 
kanttori Taru Pisto. Mu-
siikkiavustus Niilo Karp-
pelin, sello ja Eeli Karppe-
lin, viulu.
Kuuntele suorana: www.
kempeleenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  28.10.–4.11.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.
Virasto kiinni 
ke 28.10.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Juhlamessu la 31.10. klo 
10 Rantakylän kappelis-
sa. Uurnalehdon ja muu-
alle haudattujen muisto-
merkin käyttöönotto. Toi-
mittavat Aino Pieskä, Ol-
li Seikkula ja Marja-Lii-
sa Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta, Kirkko-
laulajat. 
Muskarikirkko la 31.10. 
klo 15 Vanamo-salissa. Kai-
kenikäisten perheenjäsen-
ten yhteisen kirkkohetken 
kesto noin puoli tuntia. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa 
Hautamäki, musiikista vas-
taa Ari Natunen.  Lopuk-
si kirkkokahvit ja -mehut.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
31.10. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula ja Ai-
no Pieskä, kanttorina Han-
na Korri, Celeste-kuoro.
Jumalanpalvelus ja rippi-
koulusunnuntai su 1.11. 10 
klo kirkossa. Saarnaa Aino 
Pieskä, avustaa Maisa Hau-
tamäki, kanttorina Hanna 
Korri.
Messu su 1.11. klo 16 kir-
kossa.

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 (tai niin kauan kuin 
ruokaa riittää) Kirkonkylän 
srk-kodilla (Tiilitie 1) ja Asu-
kastuvalla (Honkasentie 11). 
Ruokakasseja jaetaan vähä-
varaisille. 

Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
28.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Versot su 1.11. klo 17 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti klo 
9.30–11 ke klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksella ma 2.11. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni Ra-
vander  p. 0400 279881 ja Sa-
tu Alaluusua p. 044 7790037.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole to 29.10. Musiikki-
piiri to 29.10. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro to 29.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 30.10. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Miesten raamattu- ja kes-

kustelupiiri ma 2.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamukahvila Asukastuval-
la ti 3.11. klo 10–12, Honka-
sentie 11.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 4.11. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljenty-
mishuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 4.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Nuoret Vanhassa pappilassa: 
Nuorten ilta to klo 19. Raa-
mis ke 28.10. klo 18. Yöpap-
pila pe 30.10. klo 20.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Sisarilta Ke 28.10. klo 18:30 
ry:llä. Perhekerho to 29.10. 
klo 10 ry:llä. Raamattuluokka 

Via Dolorosa -kärsimysnäy-
telmän vuoden 2016 pro-
duktion tiedotustilaisuus 
kaikille kiinnostuneille ke 
28.10. klo 18 Limingan pappi-
lan salissa. Ohjelmassa suun-
nitelman esittely, yhteistyö-
kuvioihin perehtyminen, 
kahvit ja keskustelua. 

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 30.10. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurolla 
klo 9–10.30. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 
10 alkaen. 
Lähetysvintti ma 2.11. klo 12 
Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 3.11. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Ilkka-
pappi mukana kerhossa.
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 3.11. klo 12 Kotikolol-
la. Avoin mielenterveyskun-
toutujien vertaisryhmä. Syk-
syn satoa: jokainen voi tuo-
da mukanaan maistiaisia syk-
syn sadonkorjuusta. Mukana 
Marika Kamps ja Maire Tai-
kina-Aho.
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Olli-pappi mukana kerhossa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 4.11. klo 12 seura-
kuntatalolla. Aiheena: Li-
mingan kirkon vaiheita; ro-
vasti Markku Niku.
Kuorot ke 4.11.: Klo 17 Ce-
leste kirkossa ja Tähdet srk-
talolla, klo 18.30 Minka kir-

Kastettu: Klaara Ellen Ahola ja Jaro Juhana Saarnio 

kossa ja Kirkkolaulajat srk-
talolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
4.11. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Tukihenkilöilta to 5.11. klo 
18 Pappilassa.
Partio: Ke 28.10. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafeking 2./15–16 Kotiko-
lolla klo 18–20, sekä eräpar-
tioluokan koulutus klo 20–
20.30. Ma 2.11. Sampojen ja 
luotsien kokoukset. Ke 4.11. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. Mafecafe Partio-
toimistossa klo 17–18. Pe 6.11. 
Hallitus Partiotoimistossa klo 
18–20. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 30.10. 
klo 18 virsilauluilta Limingan 
kirkossa ja klo 19 Oulun seu-
dun nuorten lauluilta Tyr-
nävän kirkossa. La 31.10. klo 
18 Pyhäinpäivän iltaseurat 
ry:llä. Su 1.11. klo 12 isot seu-
rat ry:llä ja klo 18 Iltakirkko 
+HPE Limingan kirkossa sekä 
iltahartaus ry:llä. To 5.11. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.

Yhteinen 
olohuone 

Millainen olisi seurakunnan yhteinen olohuone? 
Tule ideoimaan uutta tilaa ke 28.10. klo 18 
Keskustan seurakuntatalon saliin. 
Lisätietoja: Minna Sorvala, p. 040 7797 705.

Yhteinen 
olohuone

Joulun lapsi 
-keräyksessä 
kootaan joulupaketteja 
Romanian lapsille. 
Ks. lisää www.
kempeleenseurakunta.fi

Varhaisnuorten 
joululeiri 

4.–6.12. leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä.
Hinta 51 euroa, sis. ohjelma, majoitus, ruokailut 

ja kyydit. Luvassa monenlaista tekemistä. 
Ilmoittautuminen 2.–22.11. 

www.kempeleenseurakunta.fi/42-varhaisnuorten-
tapahtumat-leirit-ja-retket. 

Leiri järjestetään yhteistyössä kunnan nuorisotoimen 
kanssa. Lisätietoja Matias Jurmulta p. 040 7790 372.

Lapin Sotilassoittokunnan konsertti 
torstaina 29.10. klo 19 

Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Kapellimestarina Jaakko Nurila. Mars!-konsertti 

pidetään maanpuolustusiltamien hengessä. 
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

4-5 lk pe 30.10. klo 18 Hintsa-
la, Savitie 5. Raamattuluokka 
6-8 lk pe 30.10. klo18, Tahko-
la, Patotie 8. Oulun seudun 
nuorten lauluilta pe 30.10. 
klo 19 Tyrnävän kirkko. Py-
häinpäiväseurat La 31.10. klo 
13 ry:llä. Pyhäinpäiväseurat 
la 31.10. klo 18 ry:llä. Pyhäin-
päiväseurat su 1.11. klo 13 
ry:llä. Iltamessu su 1.11. klo 
18 PKK. Tiistaikerho ti 3.11. 
klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Py-
häinpäivän lauluilta pe 30.10. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa.  
Pyhäinpäiväseurat  la 31.10. 
klo 13 Kempeleen ry:llä. Py-
häinpäiväseurat la 31.10. klo 
18 Kempeleen ry:llä. Seurat 
su 1.11. klo 16 ry:llä.

Levy Louhela Levy 
-konsertti 

ke 4.11. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa. 
Vapaa pääsy

Pyhäinpäivän virsilauluilta 
perjantaina 30.10. klo 20 Limingan kirkossa. 

Limingan seurakunta ja rauhanyhdistys

Muskarikirkko
lauantaina 31.10.  klo 15

 Vanamosalissa (Kauppakaari 1)
Musiikki- ja leikkipainotteinen kirkkohetki

kaikenikäisille lapsille ja aikuisille

Toimittaa Maisa Hautamäki, 
lastenohjaajat Ari Natunen ja Tuija Mourujärvi, 

kahvitus Sirkka Puusaari. 
Messupassiin saa merkin.

 Lopuksi kirkkokahvit ja mehut.

Seurakunnan vapaaehtoisten 
kiitosjuhla 

torstaina 19.11. klo 18 seurakuntatalolla. 
Ilmoittautuminen to 12.11. mennessä Marika Kamps 

p. 044 7521 243 / marika.kamps@evl.fi 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Pyhäinpäivän iltames-
su la 31.10. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Timo 
Ustjugov. Messun yhtey-
dessä sytytetään muisto-
kynttilät kuluneen vuo-
den aikana poisnukku-
neille seurakunnan jä-
senille sekä Muhokselle 
haudatuille.
Messu su 1.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jukka Joensuu, kanttori-
na Ossi Kajava. 
Vauva- ja vekarakirkko 
ti 3.11. klo 9.30 kirkossa, 
Jouni Heikkinen, Ossi Ka-
java, lastenohjaajat.

Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 31.10. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Hannaleena Ris-
tolainen. Jumalanpalve-
luksessa muistetaan vuo-
den aikana poisnukkunei-
ta temmesläisiä.
Pyhäinpäivän sanaju-
malanpalvelus la 31.10. 
klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Hannaleena 
Ristolainen. Kirkkokuo-
ro. Jumalanpalveluksessa 
muistetaan vuoden aika-
na poisnukkuneita tyrnä-
väläisiä.
Messu su 1.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, kanttori Riitta 
Ojala. Avustaa Nuorten 
Palveluryhmä.

EU-ruoan jako ke 28.10. klo 
12–17 seurakuntatalon ala-
kerrassa. 
Hartaus ke 28.10. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Matin-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen 
ke  28.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeis-
sa, Jouni Heikki-
nen.
Rukouspiiri kes-
kiviikkoisin klo 
17.45 srk-talon 
kappelihuonees-
sa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
29.10. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaushetket to 29.10. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Lähetyslauluilta to 29.10. 
klo 18.30 Laitasaaren ruko-
ushuoneella, Ossi Kajava, Si-
mo Pekka Pekkala. Voit ottaa 
mukaan pienen arvottavan!
W.A. Mozartin Requiem la 
31.10. Oulun tuomiokirkossa 
klo 20 ja klo 22. Käsiohjelmia 
saatavana Muhoksen kirkko-
herranvirastosta.
Perhepyhäkoulu su 1.11. klo 
11.30–12.30 srk-talossa.
Porinapirtti ti 3.11. klo 12 

Soile Tuusa 
aloittaa vs. 

seurakuntapastorina 
seurakunnassa 

1.11.2015. 

Kastettu: 
Eeva Kristiina 
Kukkohovi, Olivia 
Elina Elisabet Korkala, 
Veikka Elmeri 
Kettukangas, Lila 
Olivia Aurora Erholtz.
Kuollut: Anja Kaarina 
Kukkonen s. Kokko 82. 

Nuttupiiri to 29.10. klo 17 
Pappilassa.
Nuortenilta pe 30.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
Diakonian päivystys ma 
2.11. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla. Käynti takapihan 
kautta entiseen virastoon. 
Mahdollisuus keskusteluun.
Hartaus ma 2.11. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerhon retki ti 
3.11. Rokuan kuntokeskuk-
seen. Lähtö klo 9.00 Tyrnä-
vän srk-talolta ja paluu n. 
klo 16.30.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 3.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Ehtoollishartaus ke 4.11. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
ke 4.11. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla. 
Elintarvikkeiden jako ja puu-

rotarjoilu tyrnäväläisille vä-
hävaraisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan, niin kau-
an kuin kasseja riittää. Huom! 
temmesläiset,  myös Temmek-
sen Sale-kaupasta saadaan 
elintarvikkeita kerran kuukau-
dessa ja ne jaetaan temmesläi-
siin koteihin. Jos olet vähäva-
rainen ja haluat elintarvikkei-
ta, soita Salmelle, p. 044 7372 
631 tai Riitalle, p. 044 7372 630.
Seurakuntakerhoa ei ole 
tiistaina 3.11. retken vuoksi.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kirkkolauluilta pe 30.10. klo 
19 Tyrnävän kirkossa, iltapa-
la ja puheenvuoro ry:llä. Seu-
rat su 1.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Py-
häinpäiväseurat 31.10. klo 13 
ja 18 Kempeleen ry:llä. Seu-
rat su 1.11. klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Luukas Eliel Katiska, 
Rilla Viliina Kokkonen, 
Alpo Aukusti Vikki, 
Adelia Josefiina Laurila.
Kuollut: Erkki Aukusti 
Siitonen 53.

Lähetyslounas isänpäivänä
sunnuntaina 8.11. klo 13–15 

Temmeksen seurakuntatalolla 
(Petäjäsuvannontie 2, Temmes)

Tarjolla lihamureke, jälkiruokana täytekakkukahvit.
Hinta aikuisilta 8 €, lapsilta 4 €, alle 3-vuotiaat ilmaisek-
si. Ruokailutilassa on lapsille leikkinurkka.

Lounaan tuotto menee Kaakkois-Aasiaan muun muas-
sa tyttöjen ja naisten ihmiskaupan torjunnan hyväksi 
työskentelevälle Alliance Anti Traffic (AAT) -järjestölle. 
Tuki välitetään perille Suomen Lähetysseuran kautta.
Järjestää: Temmeksen kappeliseurakunnan kylätoimi-
kunta, Nuorten Palveluryhmä ja Tyrnävän seurakunnan 
lähetystyö.

Laitasaaren rukoushuoneel-
la ”vauvasta vaariin”. Terve-
tuloa juttelemaan ja keskus-
telemaan. Kahvitarjoilu!  
Miesten ilta ti 3.11. klo 18.30 
Koortilassa.  

Keskipäivänkerho ke 
4.11. klo 11.30 seu-

rakuntatalossa, 
Soile Tuusa. 
Hartaus ke 4.11. 
klo 15 Ranta-
kodissa, Soile 

Tuusa.
Diakonia: Ruoka-

kassien jakelu vä-
hävaraisille maanan-

taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 28.10. klo 10.30 
päiväkuoro srk-talossa. Ke 
4.11. klo 17 lapsikuoro ja klo 
18.30 kirkkokuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneel-
la.   Päivärinteen srk-salissa 
pidetään perhekerho vuo-
roviikoin ti klo 10–12 ja ke 

klo 12.30–14.30, seuraa-
va kerho ke 4.11. Perjantai-
sin klo 9 perhekerho Kylmä-
länkylän kappelissa, yhte-
yshenkilönä Mirka Lepistö,  
p. 045 888 7071. Perhepyhä-
koulu su 1.11. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys yläkoulul-
la ja lukiolla to 29.10. klo 11–
12.15. Nuorten ilta to 29.10. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
srk-salissa. Raamattupiiri rip-
pikoululaisille su 1.11. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Lähetys-

lauluilta to 29.10. klo 18.30.  
Porinapirtti ti 3.11. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 29.10. klo 18.30 ompelu-
seurat Annukka ja Jussi Kar-
julalla sekä Sisko ja Aarre Pit-
käsellä. Pe 30.10. klo 19 nuor-
tenilta ry:llä. Pyhäinpäivä-
seurat 31.10.–1.11.; la klo 12 
ruokailu ja klo 13 ja klo 18 
seurat ry:llä. Su 1.11. klo 10 
messu kirkossa, saarna Jukka 
Joensuu. Klo 12 ruokailu ja 
klo 13 seurat ry:llä. Ma 2.11. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 30.10. klo 19 nuor-
tenilta Muhoksen ry:llä. Py-
häinpäiväseurat, katso tie-
dot Muhoksen ry:n kohdalta.

#PARISUHTEESTAVOIMAA! 
    #perhettä #parisuhdetta

    keskiviikkona 11.11. klo 18 seurakuntatalolla

#perhettä #parisuhdetta -illassa on mukana 
Oulun Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneu-

voja! Pääsemme pohtimaan yhdessä:
 Miten huolehdimme parisuhteestamme ja 

perheestämme arjen keskellä?
 Mitkä ovat toimivia vuorovaikutusmalleja?

Lapsille on oma "taidekammari", jossa lapset pääse-
vät kokeilemaan ohjatusti erilaisia kädentaitoja!
 #perhettä #parisuhdetta -illassa myös yhteistä 

toimintaa! Iltapalatarjoilua!
Ilmoittautuminen Sirpalle, p. 050 309 3565 

perjantaihin 6.11. mennessä!

Vauva- ja vekarakirkko
tiistaina 3.11. klo 9.30

Kirkkohetken jälkeen tarjotaan isänpäivän 
kakkukahvit seurakuntatalolla.

Tervetuloa perhetapahtumaan
seurakunta järjestää perhetapahtuman 

21.11. klo 9.30–14.15 Temmeksen seurakuntatalolla

9.30–10.00 Kevyt aamupala 
10.00 Aloitus+ hartaushetki

10.30–12.00  Lapsille omaa ohjelmaa seurakuntatalolla 
(Mukana Noora, Meiju, Salme ja NuoPalaisia)

Vanhemmille luento / keskustelutilaisuus 
Mäntyrinteellä vanhemmuudesta, luennoitsijana 

perheterapeutti Ritva Huusko
12.00 Lounas 

12.45 Perheiden yhteinen seikkailu
14.00 Päätös ja kiitos

Ilmoittautumiset viimeistään 12.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon (p. 044 7372 610) tai perhekerhossa 

suoraan lastenohjaajille.
Tapahtuma on perheille ilmainen. 

Tapahtumaan voi osallistua myös ilman lapsia. 
Lisätietoja diakoni Salmelta ( p. 044 7372 631) tai 

lastenohjaaja Meijulta (p. 044 7372 615).

Ikonin siunaaminen 
pe 30.10. klo 12 tauko-
tuvassa Kirkkosaaressa.

Isä Marko Patronen, 
Jouni Heikkinen.

Toimintakerho
vuosina 2010-2011 syntyneille lapsille 
keskiviikkoisin klo 10–13 Tyrnävän seurakuntatalossa
Keskitymme joka kerta erilaiseen luovaan toimintaan. 
Kerho kestää 3 h, omat eväät mukaan! Mukaan mah-
tuu 8 lasta / kerta. 
Ilmoittautumiset noora.kutilainen@evl.fi. Kerro lap-
sen nimi, syntymäaika, huoltajan nimi, puhelinnume-
ro ja spostiosoite sekä kerhokerrat.
4.11. klo 10.15–13.15: Minä teen Isänpäivälahjan
11.11. klo 10.15–13.15 Minä seikkailen ja retkeilen
18.11. klo 10.20–13.20 Minä rakennan keppihevosen
9.12. klo 10–13 Minä teen joulua (leivotaan pipareita, 
tehdään joulukortteja..)
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Pakolaistilanne huoles-
tuttaa Suomea ja Eu-
rooppaa. Kymmenien-
tuhansien pakolaisten 

ja siirtolaisten odotetaan saa-
puvan Suomeen tänä vuonna, 
ja ensi vuonna jopa satojentu-
hansien. Monista tuntuu oike-
alta, että merkittävä osa apu-
toimistamme kohdistuu näi-
hin tulijoihin, ja se on ymmär-
rettävää. 

On käytännöllistä ja help-
poa havaita lähellä olevien ah-
dinko. On kuitenkin tärkeää 
tiedostaa, että tämä ahdinko 
voi loppujen lopuksi olla pal-
jon pienempää kuin esimer-
kiksi kriisimaissa olevien ih-
misten, joilla ei ole mahdolli-
suutta lähteä pakoon. Vakavas-
ti vainotuilla on harvoin varaa 
maksaa tuhansia euroa sala-
kuljetuksesta Eurooppaan, jos 
ei kuulu vähintäänkin ylem-
pään keskiluokkaan.

Tunteet ovat pakolaisasias-
sa monilla sen verran voimak-
kaasti esillä, että ne voivat es-
tää kokonaiskuvan näkemisen. 
Kyseenalaistamatta jää, voim-
meko nykyjärjestelmällä oi-
keasti luoda kestävän perustan 

maailman ongelmien ratkaise-
miselle. 

Voisimmeko samoilla va-
roilla, mutta eri keinoilla, saa-
vuttaa ja auttaa tehokkaam-
min ja paremmin? Päämäärä-
nä täytyy mielestäni aina olla 
se, että toimissamme on mah-
dollisuus ongelmien kestävään 
ratkaisuun. 

Useilla matkoillani kehitys- 
ja kriisimaihin minulle on ker-
rottu, että apua kaivataan ni-
menomaan paikan päälle krii-
simaihin tai niiden naapuri-
maihin.

Rikkaat muslimimaat, ku-
ten Yhdistyneet Arabiemiiri-
kunnat ja Irakin naapurimaa 
Saudi-Arabia, kieltäytyvät ot-
tamasta pakolaisia vastaan. Pe-
rusteluksi ilmoitetaan muun 
muassa se, että he eivät halua 
levottomuutta maihinsa. 

Toki shiia- ja sunnimus-
limien välillä on eroja, mut-
ta ovatko ne suuremmat kuin 
shiiamuslimin ja kristityn vä-
lillä? Tuskin. Suomella ja Eu-
roopalla on velvollisuus auttaa, 
mutta samalla meidän on myös 
varmistettava, että esimerkiksi 
kulttuuriltaan samankaltainen 
ja varakas Saudi-Arabia kantaa 
vastuunsa.

Kristittyinä meillä on vel-
vollisuus auttaa ihmisiä järke-
västi ja tasa-arvoisesti. Mah-
dollisimman monien tulisi 
hyötyä aputoimistamme. Ny-
kyisin esimerkiksi lapset, nai-
set ja ikäihmiset jäävät useim-
miten rannalle, ja nimen-
omaan heitä, yhteiskunnan 
heikompia, meidän tulisi aut-
taa. 

Paikan päällä auttamisen 
lisäksi nykytilannetta selvästi 
parempi vaihtoehto olisi kiin-
tiöpakolaisten vastaanotta-
minen, sillä heidän todellinen 
turvapaikan tarpeensa on jo 
tutkittu ja todettu.

 
JUHA RICHTER

varavaltuutettu (kd), Oulu

Apua olisi annettava tasa-arvoisesti

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Suomalaisen väestörakenteen yksi erityispiirre ovat 
suuret ikäluokat. On sanottu, että suuret ikäluokat 
ovat muokanneet ratkaisevasti yhteiskuntamme ke-

hityssuuntaa. Jotkut sanovat jopa, että muut ovat saaneet 
taipua suurten ikäluokkien edessä.

On miten on. Suuret ikäluokat kävivät koulunsa yli 
30 oppilaan luokissa, tekivät töitä nuoruusvuosista al-
kaen eivätkä ole eläkkeelle siirryttyään pysähtyneet toi-
mettomuuteen. 

Useat heistä hoitavat lähes täysipäiväisesti lastenlapsi-
aan ja samalla ovat huolehtineet vanhemmistaan. He sa-
novat saavansa tästä elämäänsä iloa enkä epäile sitä lain-
kaan. 

Mitään hellyttävämpää ei ole kuin hoivata pienokaisia 
ja toisaalta saada kiitos vanhukselta, jolle tavalla tai toi-
sella antaa hetken aikaa.

Äskettäin valtakunnallisissa sanomalehdissä listat-
tiin ammatteja sen mukaan, mitkä katoavat ja mit-
kä ovat jäljellä vielä muutaman kymmenen vuo-

den kuluttua. 
Luovuutta vaativat ammatit säilyvät. Ompelija on var-

masti sellainen. 
Vaikka hameen helman ja housun lahkeen osaisi itse-

kin lyhentää, ei siihen aina ole aikaa –   puhumattakaan 
vaativimmista korjauksista. 

Jos hinnat pysyvät kohtuullisina, on ylellisyyttä saa-
da yksilöllinen vaate ylleen. Hyvä ompelija tekee mieli-
kuvistamme totta. 

Onneksi omassa kylässäni on taas tällainen palvelu 
tarjolla.

Olin Hintan Marttojen 80-vuotisjuhlissa. Siellä oli 
hyväntuulisia naisia koko joukko. 

Hintan Martat ovat Oulussa käsite, kuten Ou-
lun Kärpät. 

Nykyisin myös Helsingissä muistetaan usein Hintan 
Marttoja, kiitos Rössypottuseuran.

Martat ovat saaneet liki sadan vuoden ajan pelkkää 
hyvää aikaan Oulussa. Eiköhän järjestön maine kum-
pua juuri siitä? Heiltä ei ole puuttunut auttamishalua ei-
kä rohkeita ideoita. 

Hersyvä nauru ja loputon puheensori-
na täyttivät nytkin talouskoulun juh-

latilat, jonne martat olivat kokoontu-
neet juhlimaan. 

Moderni Oulun palvelualan 
opisto on suureksi osaksi heidän 
luomuksensa ja yhä Oulun seudun 
marttojen omistuksessa. Tuhan-
net nuoret ovat vuosikymmenten 
aikana saaneet perusopit kodin-
hoitoon "Oulun talouskoulussa". 

Tarve koulutukseen on lopu-
ton.

TYTTI ISOHOOKANA-ASUNMAA
Oulun yliopiston historian dosentti
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hyvää

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita.

Palautetta

Nykytilannetta 
selvästi parempi 
vaihtoehto olisi 
kiintiöpakolaisten 
vastaanottaminen.

Oikaisu
Rauhan Tervehdyksessä numero 32, ilmestyi 14.10., 
oli sattunut virhe Runoilijat kaipaavat teksteilleen 
yleisöä -jutun kuvatekstissä. Runoja Kastellin kir-
kossa oli lukemassa Maija Karppinen eikä Kaup-
pinen, kuten kuvatekstissä virheellisesti todettiin.

• Onnea ja siunausta Leila Ikoselle (RT 21.10. Ih-
misiä-palsta). Muistan hänet 80-luvulta, kun kuu-
rojen hengellisiä tehtäviä hoiti kaksi Ikosta. 

Heikki Myllylä

• Hannu Ojalehdon pääkirjoitukset ovat olleet 
ajankohtaisia ja puhuttelevia. Niitä on ollut tosi 
mukava lukea. Hyvä kirjoitus on kuin lyhty, joka 
valaisee matkaa, vaikka ei teekään sitä lyhyem-
mäksi, on joku sanonut. Taivaan Isän varjelusta 
ja hyvää syksyn jatkoa! 

Juhani Alaranta

Iskä hoitaa homman?
Mitä tärkeää olet oppinut isältäsi tai isoi-
sältäsi? Mitkä ovat sinulle isänä tai vaari-
na olemisen tähtihetkiä? 
Voit laittaa postia (toimitus@rauhanter-
vehdys.fi) tai vastata nettisivujemme kaut-
ta (www.rauhantervehdys.fi/palaute). 
Tarvitsemme tietoomme nimesi ja yhte-
ystietosi, mutta laita mukaan myös nimi-
merkki (esim. Pappa 68 v Tyrnävä tai Ty-
tär 32 v Oulu).
Vastaathan viimeistään 29.10. Kiitos 
avustasi!
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