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Päivä vain ja 
hetki kerrallansa

Saattohoidossa hoitaminen muuttuu parantamisesta huolenpidoksi. Tällöin 
keskitytään lievittämään oireita ja helpottamaan potilaan oloa.  

– Tärkeää on myös olla koko ajan saattohoidettavan vierellä. Pidämme kädestä kiinni, 
ettei kenenkään tarvitsisi lähteä yksin, sanoo tyrnäväläinen lähihoitaja Eija Korkala.  » 6

Opiskelijan harjoittelu sai mielenkiintoisen lopun   » 24
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Muistilista auttaa
järjestelyissä
kuoleman jälkeen

» 2–3

Tutkija huomasi:
ylijäämäruoan jakoa
ei kyseenalaisteta 
 » 4–5

Armo on 
kelpaamista

» 3, 4–5

Olli Heikkilä 
teki 
kuorosta 
näköisensä

» 7

Siivessä 
kuultiin Egyptin 
koptikristittyä           » 8

Saija Niemelä-Pentti 
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Pääkirjoitus

Kuolemasta 
ei voi päästä yli

Hautajaiset ovat tärkeä osa surutyötä, 
vainajasta puhuminen voi lohduttaa

Kun läheinen kuolee, tie-
dossa on väistämättä mo-
nenlaisia järjesteltäviä asi-
oita. Kaikkia niitä ei on-

neksi tarvitse hoitaa välittömäs-
ti suru-uutisen tultua – on tärkeä 
jättää aikaa myös suremiseen. 

– Järjestelyjä kannattaa tehdä 
omien voimavarojen ja jaksami-
sen mukaan, korostaa Limingan 
seurakunnan kappalainen Aino 
Pieskä.

Pieskä on huomannut, että 
usein omaisilla on tarve hoitaa 
hautajaisjärjestelyt nopeasti. Mo-
net huolehtivat myös, osaavatko 
he tehdä asiat oikein.

Papilla on hätäileville ja huo-
lehtiville selkeä, rauhoittava 
viesti:

– Asiat hoituvat yksi kerral-
laan, ja ne menevät varmasti oi-
kein. 

Pieskä ohjeistaa läheisensä 

menettänyttä käymään ensim-
mäiseksi kirkkoherranvirastos-
sa. Sinne ei kuitenkaan ole pak-
ko mennä heti seuraavana päivä-
nä kuolemantapauksen jälkeen. 
Pieskän mukaan viikon sisällä on 
kuitenkin hyvä käynnistää hauta-
jaisjärjestelyt.

– Muutaman päivän saa tar-
peen vaatiessa rauhassa vain toi-
pua. Ajan ottaminen on hyvä jo 
siksi, ettei hautajaisten jälkeen 
synny harmittelua, että jokin asia 
olisi pitänyt tehdä toisin.

– Seurakunnasta saa ohjeita 
hautajaisjärjestelyihin sekä muis-
tin tueksi mustaa valkoisella siitä, 
mitä on sovittu esimerkiksi sano-
makelloista tai hautaan siunauk-
sen ajankohdasta. 

– Muistilista helpottaa, kun 
mielessä saattaa surun kohdates-
sa olla kaaoksen tunne ja asiat ei-
vät tahdo pysyä mielessä.

Kuolema vie meistä jokaisen joskus. Sitä ei 

voi kukaan ohittaa. Siinä mielessä voi sa-

noa, ettei kuolemasta voi päästä yli. Eikä ki-

vusta, joka satuttaa rakkaansa menettävää ihmis-

tä. Toiset surut ovat toisia raskaampia, toiset kuo-

lemat mykistävät enemmän kuin toiset.

Esimerkiksi oman lapsen kuolema voi tuoda su-

run, joka tuntuu kipuna kaikkina elämän päivinä. 

Suru saattaa muuttaa muotoaan, mutta se ei kos-

kaan katoa.

Asiantuntijat neuvovat, että surevalle ihmisel-

le ei kannata esittää kannustavia kommentteja, 

joissa kehotetaan uskomaan valoisampaan huo-

miseen. Kaikkein tökeröintä on ottaa kantaa toi-

sen ihmisen tapaan surra. Suru ei noudata mitään 

kaavaa, eikä ole oikeaa tai väärää tapaa surra. Sen 

sijaan sureva saattaa kaiva-

ta tunnetta siitä, että häntä 

on muistettu.

Tulevana lauantaina vie-

tetään pyhäinpäivää, jolloin 

kirkoissa muistellaan kuol-

leita rakkaita ja kiitetään sii-

tä elämästä, jonka he saivat elää. Jokaisen edelli-

sen pyhäinpäivän jälkeen kuolleen seurakuntalai-

sen muistolle sytytetään kynttilä.

Monen pyhäinpäivän perinteeseen kuuluu 

käynti läheisten haudoilla, ja seurakuntien kon-

sertit ja muut musiikkitilaisuudet käsittelevät kuo-

leman aiheuttamaa tuskaa ja hämmennystä.

Kaikkien pyhäinpäivän tilaisuuksien tiedot löy-

tyvät seurakuntasivujen ilmoituksista lehden si-

vuilta 14–23.

Kukin suree omalla tavallaan. Surulla on yksityi-

set ja jaetut hetkensä. Pyhäinpäivänä on mahdolli-

suus surra yhdessä toisten kanssa, sytyttää muisto-

kynttilöitä ja kertoa myös muille, että minä muis-

tan ja minä kaipaan. 

Sosiaaliseen mediaan voi 

kuvata oman kynttilän sy-

tytyksensä ja jakaa sen 

toisille käyttämällä hash-

tageja #pyhäinpäivä ja 

#sytytänkynttilän.

Pyhäinpäivänä 
on mahdollisuus 
surra yhdessä 
toisten kanssa.

Vastarannan Kiiski 

Jätä tilaa 
surulle 

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Saattohartaus voidaan viet-
tää omaisten pyynnöstä he-
ti kuoleman tapahduttua, vai-
najaa noudettaessa, sairaalan 
kappelissa tai vainajan kotona. 
Tieto kuolemasta menee 
väestötietojärjestelmään kir-
jattavaksi hautausluvan anta-
van lääkärin kautta. Sitä kaut-
ta tieto kuolemasta kulkee 
myös eläkelaitoksiin ja pank-
keihin.
Sanoma- eli sielunkello-
jen soitto on vanha tapa il-
moittaa seurakunnan jäsenen 
poismenosta. Soitto pyyde-
tään vainajan seurakunnasta. 
Suruliputus järjestetään 
yleensä kuolinpäivänä vaina-

Kuoleman koh  datessa on muistettavana monenlaisia asioita
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Ihmispolo ihmettelemässä
Kolumni

Melkein nolottaa tun-
nustaa, että vielä 
muutama vuosi sit-
ten en ymmärtänyt 

kristinuskon armon käsitettä 
ollenkaan. Oli minulla jokin 
himmeä käsitys, että synnit saa 
anteeksi ja sitä rataa. 

Sitten sain lukea määritel-
män Ansioton Rakkaus Minun 
Osakseni.

Rakkaus? Minun osakseni? 
Ja vielä ansioton?

Armo alkoi kiinnostaa mi-
nua.

Antti Kylliäinen kuvaa kir-
jassaan Maan päällä niin kuin 

taivaassa, miten Jumalan armo 
eroaa ihmisen armosta. Juma-
lan armo on täydellistä hyväk-
symistä. Jumala on luomistyös-
sään täysin vapaa, joten hänen 
ei tarvitse päästää käsistään 
puolivalmista tai epäonnistu-
nutta.

Kylliäinen kirjoittaa: "Koska 
Jumala on luonut kaiken, mikä 
on, olemassa oleminen on aina 
ja välttämättä Jumalan hyväk-
symänä olemista."

Ei niin, ettei maailmassa oli-
si hyvää ja pahaa, oikeaa ja vää-
rä. Säännöt tekevät yhdessä elä-
misen mahdolliseksi ja varjele-

vat heikoimpia vahvimpien yli-
vallalta. Mutta armo on oikeaa 
ja hyvääkin suurempi.

Jumalan armo koskee kaik-
kia. Se sulkee syliinsä niin rais-

kaajat kuin rauhan rakentajat, 
massamurhaajat kuin laupeu-
den tekijät. Niin suvakit, raja-
kit, rasistit, hattarapäähaihat-
telijat kuin kaikki muutkin öy-
höttäjät. Minut. Sinut.

Jumala rakastaa minua yhtä 
paljon kuin maailman hienoin-
ta ja oikeamielisintä ihmistä – 
kuka hän lieneekin. 

Ja jos on joku, jota pidän it-
seäni huonompana, jopa huo-
nompana kuin ketään toista, Ju-
mala rakastaa häntä yhtä paljon 
kuin minua.

Siinä sitä on ihmispololle  
ihmettelemistä.

Kuoleman kohdatessa läheisillä on monenlaisia asioita järjesteltäväksi niin ennen hautajaisia kuin niiden jälkeenkin. On kuitenkin hyvä muistaa, että osa asioista ehtii odottaa. Niiden hoitoon ei ole välttämättä kiire 
rynnätä. Suremiseenkin saa ja pitää ottaa aikaa.

EEVA VAINIKAINEN
Kolmiokirjan lukemistolehtien 

päätoimittaja

Jumala rakastaa 
minua yhtä paljon 
kuin maailman 
hienointa ja 
oikeamielisintä 
ihmistä – kuka hän 
lieneekin.

jan kotitalossa, usein myös hä-
nen työpaikallaan.
Hautauslupa tarvitaan hautaa-
miseen, mutta hautausjärjestely-
jä voi hoitaa jo ennen kuin se on 
kirjoitettu. Hautausluvan kir-
joittaa hoitava lääkäri.
Viimeinen palvelus tarkoit-
taa, että lähiomaiset voivat halu-
tessaan osallistua vainajan puke-
miseen ja arkkuun panemiseen. 
Tästä sovitaan hoitolaitoksen tai 
hautaustoimiston kanssa. 
Arkun tai uurnan hankinta 
sekä vainajan kuljetus sovitaan 
hautaustoimistossa. Kantajia tar-
vitaan yleensä kuusi. 
Hautajaisjärjestelyt käynnis-
tyvät olemalla yhteydessä vaina-

jan kotiseurakunnan kirkkoher-
ranvirastoon tai suoraan mah-
dolliseen perhepappiin. 
Hautapaikka hankitaan suoraa 
seurakunnasta tai hautaustoi-
miston avustamana. Seurakun-
nasta saa tiedon, onko vainajal-
la jo olemassa hautapaikka mah-
dollisessa sukuhaudassa.
Muistotilaisuus antaa mahdol-
lisuuden muistella yhdessä vai-
najaa seurakunnan tiloissa, ko-
tona tai muussa soveltuvassa ti-
lassa. Tilaisuuteen ei ole virallista 
kaavaa. Ohjelmassa voi olla esim. 
puheenvuoroja, musiikki- tai ru-
noesityksiä tai valokuvista ja vi-
deoista koottuja esityksiä, usein 
myös kahvi- tai ruokatarjoilu. 

Kuolinilmoitus julkaistaan jo-
ko ennen hautajaisia, jolloin se 
voi toimia myös kutsuna tai hau-
tauksen jälkeen, jolloin yleensä 
kiitetään osanotosta.
Pankki saa automaattisesti tie-
don henkilön kuolemasta väestö-
rekisteristä. Vainajan pankkitile-
jä ei suljeta, mutta käteisvarojen 
nosto jäädytetään, verkkopankki 
lakkaa toimimasta eikä vainajan 
nimellä olevia pankki- tai luotto-
kortteja enää voi käyttää.
Perukirja on ilmoitus vainajan 
perillisistä, varoista ja veloista se-
kä testamentinsaajista. Perunkir-
joitus on toimitettava 3 kuukau-
den kuluessa kuolemasta. Tar-
vittaessa siihen voi hakea jatko-

aikaa verotoimistosta. Jo ennen 
perunkirjoituksen tekoa kuolin-
pesän osakas voi maksaa vaina-
jan tililtä hautajaisiin tai välittö-
mästi kuolintapaukseen liittyviä 
laskuja. Tätä varten tarvitaan vä-
estörekisteristä tai seurakunnasta 
pyydettävä virkatodistus. Muilta 
osakkailta ei tarvita valtakirjoja. 
Perunkirjoituksen jälkeen kuo-
linpesän asioista päättävät pää-
sääntöisesti kuolinpesän osak-
kaat yhdessä tai heidän yhdessä 
valtuuttamansa henkilö. 
Hautauskulut maksetaan ensi-
sijaisesti vainajan varoista. Mi-
käli vainajalla ei ole varoja, vai-
najan viimeisen asuinpaikan so-
siaalitoimesta voi hakea hautaus-

avustusta.
Tilaukset ja sopimukset – 
muun muassa lehtitilaukset, 
vuokrasopimus, kunnallistek-
niikkaan ja jätehuoltoon liittyvät 
sopimukset, autotalli/autopaik-
ka, puhelinliittymä, pankin mak-
supalvelu, ateriapalvelu, yhdistys-
ten jäsenyydet ja vastaavat – kan-
nattaa irtisanoa, jotta kuolinpesä 
välttyy tarpeettomilta maksuilta.

Lisää ennen hautajaisia ja niiden 
jälkeen eteen tulevista järjestelyistä: 
evl.fi/hautajaiset, Läheisen kuoltua 
-opas (www.oulunseurakunnat.
fi/hautajaiset), Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta (www.fine.fi), 
hautaustoimitojenliitto.fi, vero.fi

E l s i  S a l ovaa ra

Kuoleman koh  datessa on muistettavana monenlaisia asioita AUKEAMAN KOKOSIVAT: MINNA KOLISTAJA, 
RIITTA HIRVONEN JA ELSI SALOVAARA
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Muut mediat
TUKIHENKILÖN ei tarvitse Jonna Niemelän 
mielestä olla mikään ihmemies. Riittää, että 
on läsnä tuettavan elämässä.
– Tukihenkilö-sana on vähän huono 
tällaiseen toimintaan. Paremmin sopisi 
rinnalla kulkija, ystävä tai kaveri, jolle voi 
kertoa kaiken, Niemelä miettii.
– Tapaamiset ovat tulleet itsellenikin todella 
tärkeiksi. On mukava päästä välillä pois 
töiden ja opiskelujen tuoman stressin alta. 
Loppujen lopuksi yhteisen ajan löytyminen 
on ollut helppoa.
– Haastan kaikkia pohtimaan omaa 
elämäntilannetta ja miettimään, olisiko 
itsellä mahdollisuutta antaa hetki ajastaan 
sille, joka sitä tarvitsee. 

Pelastakaa Lapset -järjestössä toimiva 23-vuotias Joona Niemelä kertoi Kale-
vassa 31.10. kokemuksiaan tukihenkilönä olemisesta. 

Reformaation merkkivuosi 
alkoi kirkoissa lokakuun 
lopussa. Vuoden teemana 
on Armoa 2017! 

Itä-Suomen yliopiston käy-
tännöllisen teologian professori 
Paavo Kettunen, mikä ero on sil-
lä, jos ihminen armahtaa ja an-
taa anteeksi ja sillä, että Juma-
la on luvannut armahtaa meitä. 
Jumalan armoa ihmisen pelas-
tumiseksi korosti myös Luther. 

– Lähtökohtaisesti ne ovat sa-
maa. Ihmisten osoittama armol-
lisuus on heijastusta Jumalan ar-
mosta. Armo ja armahtaminen 
ovat rakkautta. Armo on rakas-
tamista ilman, että sitä tarvit-
see ansaita. Armon toteutumi-
nen tarkoittaa, että ihminen saa 

Ruoka-apu ei ole ongelmatonta
Yltäkylläisyys ja köyhyys nivoutuvat yhteen ylijäämä- ja hävikkiruoan jakelussa 

Armoa koko vuosi
Jumalan armo voi kantaa, vaikka ihmiset eivät ar mahtaisi, Paavo Kettunen sanoo

Miten ruoka voi samaan 
aikaan olla niin hal-
paa, että sitä voi heit-
tää pois ja niin kallis-

ta, että kaikilla ei ole varaa ostaa 
sitä?

Tähän kysymykseen tiivistyy 
paljon ruoka-avun problematii-
kasta, näkee kirkkososiologi ja 

teologi Anna Sofia Salonen.
Tuoreessa väitöstutkimukses-

saan Salonen tarkastelee ruoka-
avun kahta puolta: elintarvike-
tuotantoon liittyvää ylijäämätuo-
tantoa sekä uskonnollisten yhtei-
söjen vahvaa roolia ruoka-avun 
tarjoajina. 

– Itselleni oli yllättävää, kuin-

ka pitkälti ruoka-apu nojaa yli-
jäämätuotantoon. Ylijäämäruoan 
varassa elävät ovat samanaikai-
sesti sekä syrjäytyneitä että riip-
puvaisia vallitsevista kulutuskäy-
tännöistä. 

– Ruoka-apu perustuu siihen, 
mitä sattuu olemaan tarjolla jaet-
tavaksi. Ylijäämää ei voi säännellä 

niin, että se vastaisi apua vastaan-
ottavien kulloistakin tarvetta. 

Ruoka-apu jatkuu,
mutta köyhyys ei häviä
Ylijäämäruoan jakaminen alkoi 
1990-luvun lamavuosina ja va-
kiintui avun muodoksi, jota ei 
juuri kyseenalaisteta. 

– Ylijäämä- ja hävikkiruokaa 
ajatellaan hyödykkeenä, jota voi 
antaa hyväntekeväisyysapuna. 
Tästä näkökulmasta olisi ongel-
ma, jos ylijäämä vähenisi – mitä 
köyhät sitten söisivät? Ja toisaal-
ta: kuka käyttäisi ylijäämätuot-
teet, jos köyhiä ei olisi?

Vaarana on, että kun ruoka-avun jakaminen vakiintuu, taustalla olevat kysymykset hyvinvointiyhteiskunnan ja elintarvikejärjestelmän ylijäämätuotannon ongelmista sivuutetaan. Kuva on seurakunnan leipäjonosta 
Helsingistä.

tulla näkyväksi sellaisena kuin 
hän on. Valitettavasti me ihmiset 
emme vain aina tahdo kestää toi-
siamme sellaisina, kuin olemme. 

Jumalan armo puolestaan kes-
tää senkin, mitä itse emme jaksa 
kestää itsessämme emmekä toi-
sissa. Jumalalle ei tarvitse tees-
kennellä. Ihmisen osoittama ar-
mahtaminen kantaa ja antaa toi-
voa tässä ajassa. Jumalan armo 
ylittää tämän elämän rajat. Siinä 
on kristillisen toivon perusta. 

Voiko Jumalan armoa ym-
märtää, jos ihmiset eivät armah-
da?

– Jumalan armo voi kantaa ih-
mistä silloinkin, kun hän ei koe 
armollisuutta toisilta ihmisiltä. 

Välttämättä näin ei aina tapahdu. 
Julmuutta ja rakkaudettomuut-

Professori Paavo Kettunen on tunnettu 
häpeän tutkijana.

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja
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Ihmisiä

Kehtolaulut ovat lapsen oikeus

R
iitta H

irvo
n

en

Leena Poikela uskoo, että aikuisetkin tarvitsevat rauhoittumis-lauluja. 
Sellaisia voivat olla muutkin kuin perinteiset lasten kehtolaulut.

Oululainen musiikin varhaiskasvattaja Leena Poikela 
kutsuu itseään pöytälaatikkosäveltäjäksi. Onneksi se 
ei ihan pidä paikkansa.

Poikelan säveltämiä kehtolauluja voi pian kuunnella Sii-
vekäs tiikeri -levyltä, jossa niitä esittää lapsikuoro aCorde.

Levyä varten Poikela sävelsi neljä uutta laulua. Loput kak-
si löytyivät laatikon uumenista. 

Sävellystyö alkaa lähes aina siitä, että säveltäjää koskettaa 
jokin teksti, runo. 

– Se ryhtyy soimaan päässäni. Pidänkin itseäni erään-
laisena tunnesäveltäjänä. Kun luen tekstin, joka puhuttelee 
minua, sävelet tulevat sen jälkeen oikeastaan kuin itsestään 
– jostakin. Minä voin vain ihmetellä, mistä ne lopulta tuli-
vat nuottipaperilleni.

aCorden levylle Leena on säveltänyt muun muassa Eila 
Kivikkahon runon Keijukaisnyrkit ja Inkeri Karvosen Hä-
märänsaari.

Kehtolauluilla on monta nimeä kansan parissa. Niitä kut-
sutaan perinteisesti tuutulauluiksi, iltalauluiksi, uni- tai nuku-
tuslauluiksi. Poikela puhuu mielellään rauhoittumislauluista. 

Kehtolaulut hän näkee jokaisen lapsen oikeutena.
– Lapsella on oikeus rauhoittumislauluihin, oikeus kuul-

la oman, turvallisen aikuisen tyynnyttelevää hyräilyä. Rau-
hoittumislaulu on kaunis tapa myös silloin, kun voimme olla 
saattelemassa meille rakasta ihmistä rajan yli. 

Poikela kertoo, että kehtolaulut ovat maailman vanhim-
pia musiikin muotoja. Niitä lauletaan kaikkialla ja lukemat-
tomilla kielillä.

– Kehtolaulu on primitiivistä toimintaa, hän toteaa. 
Koteihin Leenalta tulee tällaisia terveisiä: laulakaa lapsil-

le, käyttäkää rohkeasti omaa ääntänne. Sillä ei ole väliä, lau-
laako oikein tai väärin. 

RIITTA HIRVONEN

Väliaikaiseksi 
tarkoitettu 
ruoka-apu 
näyttää 
muuttuneen 
pysyvämmäksi 
avustusmuodoksi. 

Anna-Sofia Salonen

ta kokevan voi olla vaikea uskoa 
Jumalan armoon, jos hän ei saa 
osakseen ihmisten hyväksyntää ja 
välittämistä. Joskus niin kuiten-
kin tapahtuu: ”Vaikka kukaan ih-
minen ei minusta välittäisi, minä 
jaksan sen varassa, että Jumalalle 
minä kelpoaan tällaisena.”

Ihmisten armon asenne on 
pohjimmiltaan samaa, jolla Ju-
mala kohtaa ihmisen. Armah-
tavaisuus ei välttämättä edelly-
tä aktiivista uskonelämää, vaan 
se on mahdollisuutena jokaises-
sa ihmisessä. Joskus jopa tuntuu, 
että ne, jotka eivät tunnustaudu 
kristityiksi, voivat olla armahta-
vaisempia – he eivät aseta itseään 
toisen yläpuolelle. 

Armahtavaisuus toteutuu ky-

kynä asettua toisen asemaan.

Miksi kannattaisi yrittää ar-
mahtaa ja antaa anteeksi?

– Ketään ei voi käskeä anta-
maan anteeksi eikä muuttumaan 
armolliseksi. Anteeksiantamista 
voi auttaa, jos ihminen saa armol-
lisessa ympäristössä tuoda esille 
sen, miksi ei anna anteeksi ja mitä 
katkeruutta ja muita tunteita asi-
aan liittyy. 

Sekä anteeksiantaminen että 
anteeksi huoliminen itselle ovat 
psyykkisiä prosesseja, jotka vie-
vät aikaa.

Onko armo vallankäyttöä? 
Armahtaja on armahdettavaa 
ylempänä? 

Armoa koko vuosi
Jumalan armo voi kantaa, vaikka ihmiset eivät ar mahtaisi, Paavo Kettunen sanoo

Salosen mukaan ruoka-apu on 
melko koordinoimatonta aineel-
lista auttamistoimintaa, jossa us-
konnollisilla yhteisöillä on vah-
va rooli. 

Hän toivoo, että yhteiskunnas-
sa tunnustettaisiin ruoka-apuun 
liittyvä problematiikka. 

Väliaikaiseksi tarkoitettu ruo-
ka-apu näyttää muuttuneen py-
syvämmäksi avustusmuodoksi. 

Salosesta olisi tärkeää miettiä, 
onko tämä suunta, johon halu-
taan jatkaa. 

– Monet seurakunnat ovat si-
toutuneet auttamaan apua tarvit-
sevia kristillisestä lähimmäisen-
rakkauden näkökulmasta. 

– Toivon niiden nostavan pai-
nokkaammin esiin kysymyksen 
siitä, miksi niin köyhyys kuin 
ruoan ylijäämä ovat pysyviä on-
gelmia pitkään jatkuneesta ruo-
ka-avusta huolimatta.

Vaikka Salonen näkee ruoka-
avun melko hajanaisena ja vaa-
timattomana avun antamisen 
muotona, hän ei kaipaa enempää 
sääntelyä. 

– Ruoka-avun jakamiseen liit-
tyvä ruohonjuuritason halu aut-
taa lähimmäisiä ei toimi säänte-
lyn kanssa. 

– Jakaminen saattaisi laajem-
malla organisaatiolla tehostua, 
mutta ei se poistaisi taustalla ole-
via yhteiskunnallisia syitä eli juu-
ri sitä, miksi ihmiset ylipäätään 
tarvitsevat ruoka-apua.

Vaihtoehdottomuus 
yhdistää apua hakevia
Salosen mukaan yhteiskunnas-
sa tulisi keskittyä ottamaan va-
kavasti toimeentuloon liittyvät 
ongelmat ja tiedostamaan ruuan 
ylituotantoon liittyvät eettiset ja 
ympäristöongelmat.

Toisaalta Salonen myös ym-
märtää, että seurakunnat eivät pi-
dä isoa meteliä ruoka-apujärjes-
telmän ongelmakohdista. 

Niin kauan kun ylijäämäruo-
ka on niille hyödyke, systeemiä ei 
haluta arvostella.

Sama pätee ihmisiin, jotka 
ovat ruoka-avun vastaanottajia.

– Tutkimani tamperelaiset 
ruoka-avun hakijat olivat jou-
tuneet vaikeaan sosiaalisen tai 
talou delliseen tilanteeseen eri 
syistä. Yhdistävä tekijä kaikilla 
oli vaihtoehtojen puute. 

Ruoka-apua saava on syrjäyty-
nyt tavanomaisesta tavasta kulut-
taa, Salonen sanoo. 

– Ei hänellä ole sellaista luk-
susta, että hän voi ruokavalin-
noilla tuoda esiin arvojaan. Hän 
on riippuvainen yltäkylläisyy-

teen liittyvästä järjestelmästä, jo-
ka tuottaa ylijäämää. 

– Yksi haastatelluista kuvai-
li, että on oltava vähän niin kuin 
possu ja syödä sitä, mitä on tar-
jolla. Jos alkaa ronkeliksi, jää näl-
käiseksi.

Vapaaehtoisuutta  
ja lahjanantoa
Salosen tutkimilla toimijoilla oli 
kaikilla uskonnollinen motiivi. 
Ruoka-apua hakeville kytkös us-
konnolliseen toimintaan oli päi-
vänselvää, sillä ruokajakelun yh-
teydessä järjestettiin myös uskon-
nollisia tilaisuuksia. Tästä aiheu-
tui myös jännitteitä. 

Apua vastaanottavat eivät ko-
keneet tilaisuuksia ongelmaksi, 
jos osallistuminen niihin oli va-
paaehtoista. Moni piti tilaisuuk-
sia jopa mielekkäinä. 

Toisaalta kriittiset näkökulmat 
tuli häivyttää tai ilmaista vaivih-
kaa, sillä myönteinen tai neutraa-
li suhtautuminen hengellisiin ti-
laisuuksiin oli ikään kuin normi.

– Auttajatahoille haluttiin an-
taa oikeus toteuttaa auttamistoi-
mintaa omista lähtökohdistaan 
käsin. 

– Kun julkinen sosiaalijärjes-
telmä koetaan oikeuksien ja vel-
vollisuuksien kenttänä, ruoka-
avun vastaanottaminen nähtiin 
vapaaehtoisuuteen ja lahjanan-
toon perustuvana toimintana, 
Anna Sofia Salonen sanoo.

MINNA KOLISTAJA

– Jos puhutaan lainsäädännös-
tä, armo on vallankäyttöä. Se, jo-
ka voi myöntää armahduksen, on 
asetettu siihen asemaan. Hän voi 
armahtaa tai olla armahtamatta, 
eikä sitä tarvitse perustella. 

Armahtavainen ihminen ta-
juaa, että hänellä itselläänkin on 
paljon puutteita. Ihmisten armol-
linen asenne toisiaan kohtaan to-
teutuu, kun ihmiset kokevat ole-
vansa samalla tasolla. 

Ylhäältä tuleva, toisen reppa-
naksi alentava armahtaminen, jo-
ka sisältää ajatuksen omasta puh-
taudesta, voi olla armon pahin vi-
hollinen.

Olemmeko nykyään armot-
tomampia – ilkeys voittaa kuus-

nolla?
– Läpi historian on ollut jul-

muutta ja armottomuutta. Silti 
historiassa kulkee myös armon 
juonne. Tämän päivän armotto-
muus ei ole niinkään julmuut-
ta vaan välinpitämättömyyttä ja 
piittaamattomuutta. 

Toisen asia ei kosketa minua. 
Ehkä se on yhteydessä siihen, että 
meidän täytyy taistella oman hy-
vämme takia ja pelastaa oma elä-
mämme. 

KAARINA HEISKANEN
RIITTA HIRVONEN

Rauhan Tervehdyksen kolumnisti 
Eeva Vainikainen ihmettelee armoa 
tämän lehden sivulla 3.
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Kuolema voi olla kaunista
 Tyrnävän vanhainkoti Kotolassa arkku saatellaan veisaten 
 ja henkilökunta osallistuu asukkaan hautajaisiin

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Kivun lievittämisen lisäksi on tärkeää olla koko ajan saattohoidettavan vierellä, tietää lähihoitaja Eija Korkala.

Maan korvessa kulkevi 
lapsosen tie, hänt´ iha-
na enkeli kotihin vie. 
Tänään Tyrnävän Ko-

tolan aulassa on laulettu virsi. 
Yksi vanhainkodin asukkais-

ta on tullut maallisen tiensä pää-
hän. Hoitohenkilökunta ja asuk-
kaat kokoontuvat vielä jättämään 
hyvästit.

– Meillä on tällainen tapa vei-
sata ennen kuin arkku viedään 
pois, sanovat Kotolassa lähihoi-
tajina työskentelevät Helena Lit-
hovius ja Eija Korkala. 

Hoitohenkilökunta pitää 
asukkaiden hyvästelyä tärkeänä. 
Myös omaisilta on tullut kiittä-
vää palautetta vainajan kauniista 
huomioimisesta.

– Tule kanssani Herra Jeesus, 
sen virren valitsen yleensä hy-
västelyhetkeen, ellei asukas itse 
tai kukaan läheisistä ole esittänyt 
virsitoivetta. Samoin Päivä vain ja 
hetki kerrallansa sekä Sun haltuus 
rakas isäni ovat virsiä, jotka use-
asti etsitään esille virsimonisteesta 
tai virsikirjasta, Lithovius kertoo.

Kotolassa on pitkä perinne 
myös osallistua asukkaan hautajai-
siin, mikäli omaiset niin haluavat.

– Useimmat haluavat. Onhan 
meillä monien asukkaiden kans-

sa vuosiakin kestävä hoitosuhde. 
Varmaankin tämä on tällainen 
pienen paikkakunnan tapa.

Lievitetään kipua 
ja ollaan läsnä
Asukkaat ovat etupäässä iäkkäi-
tä muistisairaita tai muun sairau-
den takia laitoshoitoa tarvitsevia 
ihmisiä. 

Osalle asukkaista Kotola on 
koti jopa vuosia, osa potilaista 
asuu siellä vain sairauden loppu-
vaiheeseen osuvan saattohoito-
vaiheen ajan. 

– Hyvä saattohoito on asuk-
kaan omia ja asukkaan omaisten 
toiveita kunnioittaen toteutettua 
hoitoa. Pääroolissa on kivun lie-
vittäminen, Korkala ja Lithovius 
määrittelevät.

– Kivun lievittämisen ohel-
la on tärkeää olla koko ajan saat-
tohoidettavan vierellä. Pidäm-
me kädestä kiinni, ettei kenen-
kään tarvitsisi lähteä yksin, Kor-
kala sanoo.

Eija Korkala sanoo, että työ 
Kotolassa on hälventänyt itseltä 
kuolemanpelon. 

– Ei kuolemassa ole mitään pe-
lättävää. Tässä työssä näkee, että 
loppu voi olla kaunis. 

– Kyyneleet tulevat, oli vainaja it-

selle tuttu tai ei. Jokainen kuolema 
koskettaa. Hoitohenkilökunnan-
kaan ei tarvitse pidätellä tunteita. 

Omaiset mukana 
saattohoidossa
Kotolassa koetaan tärkeäksi tii-
vis kanssakäyminen omaisten 
kanssa. Hoitohenkilökunta halu-
aa kertoa hoidosta mahdollisim-
man paljon ja mahdollisimman 
selkeäsanaisesti.

Omaiset saavat myös olla Ko-
tolassa osastolla saattohoidetta-
van kanssa niin paljon kuin pys-
tyvät ja haluavat. 

Hoitoon liittyvää päätöksente-
koa helpottaa lisäksi, jos hoidetta-
va on omaistensa kanssa käynyt 
ajoissa läpi omia toiveitaan ja nä-
kemyksiään. 

– Moni ei saattohoitovaiheessa 
kykene enää puhumaan. Mones-
ti omaisetkaan eivät tiedä esimer-
kiksi sitä mahdollista lempivirttä.

Kotolassa on laadittu pieni 

opaslehtinen saattohoidossa ole-
van asukkaan läheisille. Siinä ker-
rotaan muun muassa, mitä termi 
saattohoito tarkoittaa. 

– Paljon kysellään, tarkoittaa-
ko saattohoito sitä, että ihmistä 
ei enää hoideta. Näinhän ei ole, 
Korkala ja Lithovius korostavat.

Suruliputus 
ja rinnalle kukka
Kuoleman hetki ei ole ihmisten 
käsissä, mutta kokeneet hoitajat 
osaavat tietyistä merkeistä enna-
koida kuoleman lähestymistä.

Hengitys muuttuu pinnalli-
semmaksi, katkonaiseksi, joskus 
äänekkääksi. Iho saattaa muuttua 
laikukkaaksi, nieleminen vaikeu-
tuu, ilmenee kuumepiikkejä. Jal-
katerät ja kädet viilenevät. Myös 
sekavuus on suhteellisen yleistä 
ennen kuolemaa.

Kun hoidettavan tila heikke-
nee tiettyyn pisteeseen, hoitohen-
kilökunta kutsuu paikalle asuk-
kaan läheiset, mikäli nämä ovat 
niin toivoneet. 

– Jos asukas pyytää, kutsum-
me paikalle myös papin, Korkala 
ja Lithovius sanovat.

Kun lääkäri on todennut kuo-
leman, Kotola suruliputtaa.

Henkilökunta pesee vaina-

jan. Tekohampaat laitetaan ta-
kaisin suuhun, hiukset kamma-
taan, vainaja puetaan toivottui-
hin vaatteisiin. Lopuksi rinnalle 
asetetaan kukka.

Mikäli läheiset eivät ole olleet 
elämän viime hetkillä paikalla, 
heille kerrotaan niistä.  Läheiset 
haluavat yleensä tietää kaksi asiaa: 
oliko lähtö rauhallinen ja oliko ke-
tään paikalla kuoleman hetkellä.

Kuoleman kohdattua omaisil-
la on paljon kysyttävää. Kotolan 
henkilökunta auttaa parhaansa 
mukaan. 

– Jos omaiset eivät koskaan ai-
emmin ole hoitaneet kuoleman 
jälkeisiä järjestelyjä, moni on 
ymmällään. Ohjeistamme, että 
käykää aluksi valitsemassa ark-
ku. Vainaja pitää siirtää Kotolas-
ta seurakuntatalon ruumishuo-
neelle aika pian, sillä täällä ei ole 
kylmätiloja.

Kotolan muut asukkaat huo-
maavat poismenon viimeistään 
silloin, kun aulaan nostetaan 
pieni pyöreä pöytä. Muistopöy-
dälle levitetään valkea liina ja sil-
le asetellaan enkeli, Raamattu ja 
led-kynttilä, usein myös valoku-
va edesmenneestä.

MINNA KOLISTAJA

Kuoleman kohdattua omaisilla on paljon kysyttävää. Henkilökunta auttaa parhaansa 
mukaan, kertovat Helena Lithovius ja Eija Korkala.

Osalle asukkaista Kotola on koti jopa vuosia, osa asuu siellä vain saattohoitovaiheen 
ajan. 

Pidämme kädestä 
kiinni, ettei kenenkään 
tarvitsisi lähteä yksin. 

Eija Korkala
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Kymmenen vuotta yhdessä. 
Tätä merkkipaalua kuo-
ronjohtaja Olli Heikkilä 
saa viettää hyvillä mielin 

Cantio Laudis -kuoronsa kanssa. 
Kuoro perustettiin syksyllä 2005, 
kun tarvittiin laulavaa joukkoa, 
joka kykeni laittamaan heti en-
simmäisen tavoitteensa korkealle. 
Esitettävänä oli J.S. Bachin Johan-
nes-passio ja aikaa ei ollut paljon.

Kuorosta tuli syksyllä 2006 
Karjasillan seurakunnan oma 
kuoro, sillä seurakunta halusi li-
sää hienoa kirkkomusiikkia myös 
aivan tavallisiin sunnuntaiaamu-
jen jumalanpalveluksiin suurten 
kirkkopyhien lisäksi.  

Juttutuokio koelaulua 
tärkeämpi
Kymmenvuotias Cantio Laudis 
esittäytyy omilla verkkosivuil-
laan nuorekkaana kuorona. Siinä 
on opiskelijoita mutta myös mu-
siikin ammattilaisia. 

Koska kuorossa laulaa nuo-
ria ihmisiä, väkeä on kymmenen 
vuoden aikana vaihtunut esimer-
kiksi opiskelusyistä. 

Kuoron pääsykokeessa Heikki-
lä pitää tärkeimpänä keskustelua 
kuorolaiseksi haluavan kanssa. 

 – Haluan tietää, mihin tulija 
on valmis sitoutumaan. Harvoin 
sanon kenellekään motivoitu-
neelle ”ei”. Haluan mieluimmin 
antaa mahdollisuuden. 

– Kun ihmiset pyrkivät Can-
tio Laudis -kuoroon, he tietävät 
tarkasti, mihin hakeutuvat. Kuo-
ro on tarkoitettu erityisesti vaa-
tivasta kirkkomusiikista kiinnos-
tuneille. 

– Joskus lyhyen koejakson jäl-
keen joku sanoo itse, että työs-
kentely asettaa riman liian kor-
kealle. 

Rakkautena 
kuorolaulu

Kunnianhimoinen johtaja
näyttää esimerkkiä
Olli Heikkilä aloitti viulunsoiton 
viisivuotiaana. Kolmannella luo-
kalla hän aloitti laulamisen kuo-
rossa. Heikkilä kiittää Madetojan 
musiikkilukion musiikinopetta-
jaa ja koulun kuoron perusta-
jaa Markku Jounelaa. Häneltä 
Heikkilä oppi paljon innostuk-
sesta musiikkiin, kuorolauluun 
ja kuoron johtamiseen.    

Heikkilä johtaa kaikkiaan kol-
mea kuoroa Oulussa. Ne kaikki 
ovat korkeatasoisia, mutta Cantio 
Laudista hän pitää lauluryhmis-
tä eniten itsensä näköiseksi. Sillä 
hän tarkoittaa muun muassa kuo-
ron sointia. Sitä Heikkilä kuvaa 
sanoilla syvä, kirkas ja pehmeä.

Musiikista ei
tarvitse tulla päätyö
Vaikka Heikkilä tekee työtä mu-
siikin parissa ammattimaisesti – 
hän myös opettaa kuoronjohtoa 
Oulun ammattikorkeakoulus-
sa – kokee hän musiikin ennen 
kaikkea harrastusmaisena sivu-
toimena.

Vuonna 2008 Heikkilä val-
mistui lääkäriksi, viiden vuoden 
päästä siitä musiikin maisteriksi 
Sibelius Akatemiasta pääaineena 
kuoronjohto.

– Silloin toteutui oma pitkäai-
kainen haaveeni.

Heikkilä työskentelee Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa lää-
kärinä. Kun hän lähtee sairaalas-
ta, ajatukset suuntautuvat usein 
nopeasti musiikkiin. 

Kuoronjohtaja haluaa paneu-
tua siihen keskittyneesti ja hyvil-
lä mielin. Kun antaa parhaansa, 
se riittää, hän sanoo itselleen ja 
kuorolaisille.

Kilpaileminen ei
houkuttele
Kuorot kilpailevat paljon. Heik-
kilää kisaaminen ei houkutte-
le, vaikka hän uskoo, että Cantio 
Laudis voisi pärjätä kilpailuissa. 

– Se, mitä olemme saavutta-
neet ja mihin haluamme yhdes-
sä pyrkiä on riittävää. Mitä uutta 
saavuttaisimme ryhtymällä kil-
pailemaan? Kilpailuihin valmis-
tautuminen veisi turhan paljon 
aikaa, hän miettii.

Heikkilä näkee, että hänen 
kuorollaan on seurakunnas-
sa tärkeä palvelutehtävä. Juma-
lanpalveluksissa kirkkoväkeä voi 
yhdistää kokemus kauneudesta, 
kauniista musiikista, joka jota-
kuta lohduttaa, antaa voimaa ja 
vie toiset samaan aikaan syviin 
vesiin mutta tuo sieltä ehyempä-
nä takaisin. 

 
RIITTA HIRVONEN

Cantio Laudis esiintyy Oulun 
tuomiokirkossa 5.11. kello 20. 
W.A. Mozartin Requiem -teoksessa 
sopraanoa laulaa Soile Isokoski. 

 Haluan tietää, 
mihin tulija on 
valmis sitoutumaan. 
Hyvin harvoin sanon 
kenellekään ”ei”. 
Haluan mieluummin 
antaa ihmisille 
mahdollisuuden. 

Olli Heikkilä

Juhlavuotensa kunniaksi Cantio Laudis julkaisee marraskuussa ensimmäisen omakustanneäänitteensä, joulumusiikkia sisältävän 
Voittaa valo -albumin. Olli Heikkilä on ollut kuoron johtajana alusta saakka. 

Ve l i - Pe k ka H e n t i l ä
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Kristittyä vähemmistöä 
ajetaan ulos Egyptistä
Koptin kieli on nykyisin kirkko- ja rukouskieli, 
kertoo Oulussa asuva koptikristitty Tharwat Wasfya

Koptikirkon eli Aleksandri-
an koptilais-ortodoksisen 
kirkon jäsenet muodosta-
vat Egyptissä merkittävän 

vähemmistön. 
Koptikristitty Tharwat Was-

fyan mukaan Egyptin noin 95 
miljoonasta asukkaasta kopteja 
on noin 15–20 miljoonaa.

Wasfya kertoo virallisten tilas-
tojen väittävän, että maassa olisi 
kristittyjä vain noin 6 prosenttia 
väestöstä. Jostain syystä vallan-
pitäjät eivät halua myöntää, että 
maassa asuu merkittävä kristitty 
vähemmistö, hän sanoo.

Kristittyjen huonosta kohte-
lusta kertoo se, että heitä ei pääs-
tetä islamilaisen perustuslain 

mukaan maan korkeimpiin po-
liittisiin tehtäviin. 

Monet islamistit toivovat, et-
tä koptit lähtisivät maasta. Was-
fy arvioi, että 2–3 miljoonaa kop-
tia onkin viime vuosina muutta-
nut muualle.

Oulun yliopistossa koulutus-
teknologiaa opiskeleva Thar-
wat Wasfya vieraili viime viikol-
la Oulun seurakuntien Siipi-puo-
dissa Tarinoita maailmalta -tilai-
suudessa. 

Koptien toiminta
on lähellä kansaa
Wasfy kertoo, että koptit käyvät 
aktiivisesti kirkossa, vaikka kaik-
ki eivät olekaan kovin uskonnol-

lisia. 
– Euroopassa kirkko on kau-

kana kansasta, mutta Egyptissä 
kirkko on lähellä ihmisiä, Was-
fy pohtii.

Koptikirkko näkyy Egyptissä 
lukuisina luostareina, joissa on 
tuhansia munkkeja. 

Kirkko tekee sosiaali- ja lähe-
tystyötä, avustaa köyhiä ja antaa 
neuvontapalvelua avioon aiko-
ville. 

Neuvonta saattaa kestää jopa 
vuoden ennen avioitumista. 

Koptin kieli ei Wasfyn mukaan 
ole enää puhuttu kieli vaan se on 
kirkko- ja rukouskieli. Sana kopti 
juontuu kreikan Aigyptos-sanas-
ta, joka tarkoitti alun perin egyp-

tiläistä. Sana muuntui kuitenkin 
tarkoittamaan egyptiläistä kopti-
kristittyä.

Koptit käyttävät eri kalenteria 
kuin suurin osa kristikunnasta. 
Wasfy iloitsee siitä, sillä näin hän 
voi viettää joulun ja pääsiäisen 
kahdesti. Koptien käyttämän ju-
liaanisen kalenterin mukaan jou-
lu osuu gregoriaanisen kalenterin 
tammikuun 7. päivän kohdalle.

Markus toi 
uskon Egyptiin
Koptit pitävät pyhän perheen pa-
koa Egyptiin ylpeyden aiheena. 
Jeesuksella oli turvapaikka Egyp-
tissä. Kristinuskon perimätiedon 
mukaan Egyptiin tuli yksi Jee-
suksen lähettämistä 70 apostolis-
ta, evankelista Markus. Hänet las-
ketaankin ensimmäiseksi kopti-
kirkon patriarkaksi. 

Kristinuskon saapuessa Egyp-
tiin maassa eli pakanoita. Uusi 
uskonto otettiin hyvin vastaan, 
sillä Egyptistä tuli kokonaan kris-
titty maa. 

Koptit ovat yksi vanhimmis-
ta kristillisistä yhteisöistä Lähi-
Idässä. Egyptin koptit muodosta-
vat myös Lähi-Idän suurimman 
kristillisen yhteisön. 

PEKKA HELIN

Tharwat Wasfyan on ollut Suomessa vain vuoden, mutta osaa jo jonkin verran suomea, kertoo tulkkina Tarinoita maailmalta -tilaisuudessa toiminut seurakuntapastori Terttu 
Laaksonen.

Vuonna 451 pidetyssä Khalkedonin kir-
kolliskokouksessa pohdittiin Kristuksen 
olemusta. Kirkolliskokouksessa tuomit-
tiin vääräksi oppi, jonka mukaan Kris-

tuksella on vain jumalallinen luonto. 
Oppia kannattaneista syntyivät orientaali-or-

todoksiset kirkot, joihin koptikirkkokin kuuluu. 
Nämä ryhmät erosivat tai erotettiin kirkosta. 

Kirkossa vallitsevaksi jäi oppi, jonka mukaan 
Kristuksella on kaksi luontoa. Hän on sekä Juma-

la että ihminen. 
600-luvulla arabit valloittivat Egyptin. Kris-

tittyjen määrä maassa alkoi vähetä ja heistä tuli 
vähemmistö. Heitä syrjittiin ja monet kääntyivät 
paineen alla muslimeiksi.

Uutisaiheiksi maailmalla ovat viime vuosina 
nousseet muun muassa koptien kirkkojen polt-
tamiset ja koptikristittyjen pahoinpitelyt, joista 
on syytetty äärimuslimeja.

Näin koptikirkko syntyi

Pe k ka H e l i n

Isän kaipuu 
voitti
Vuoden 2016 kristilliseksi kir-
jaksi on valittu Saara Kinnu-
sen teos Isän kaipuu. 

Sosiaalipsykologina ja per-
heterapeuttina toimiva Kinnu-
nen kuvaa teoksessaan, miten 
hyvä isäsuhde on voimavara se-
kä tytölle että pojalle. Isäsuh-
teen kivut varjostavat monia 
elämän alueita, ja isättömyy-
den aiheuttama vaillinaisuu-
den tunne voi seurata vielä ai-
kuisuudessa, Kinnunen sanoo. 

Voittajan valinnut Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Mi-
kael Pentikäinen sanoo, että 
kirja saa miettimään isyyden 
merkitystä ja arvoa: ”Se saa 
tuntemaan valtavaa kiitolli-
suutta siitä, että saa olla isä. Se 
on myös muistutus siitä, ettei 
isällä ole tärkeämpää tehtävää 
kuin isyys”.

Kristilliset kustantajat ry:n 
järjestämän kilpailun voitta-
ja palkittiin 2 000 euron raha-
palkinnolla. 

Vaskipuhaltajat
konsertoivat
Oululainen vaskikvartetti Ow-
la konsertoi yhdessä Kemin 
kaupunginorkesterin vaskipu-
haltajien sekä urkuri Elias Nie-
melän kanssa Kempeleen Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
lauantaina 12.11. kello 18. 

Konsertin ohjelma johdat-
telee kuulijan historialliselle 
aikamatkalle eri puolille Eu-
rooppaa merkittävien säveltä-
jien ja tärkeimpien teoslajien 
seurassa. 

Konsertin säveltäjänimiä 
ovat muun muassa J.S.Bach, 
venäläinen Sergei Rachmani-
nov sekä ranskalainen Leoni-
nus. 

Poikkeuksellisesti sarjaku-
van muotoon piirretty käsioh-
jelma on tehty tätä projektia 
varten. Sen tarkoituksena on 
tuoda tiedollinen ja visuaalinen 
lisä kuuntelukokemukseen. Kä-
siohjelman hinta on 10 euroa.

Viisi uutta
rovastia
Piispa Samuel Salmi on myön-
tänyt rovastin nimen ja arvon 
kirkkoherra Markku Töllil-
le Lumijoen seurakunnasta 
ja emeritus rehtori Eero Nuo-
liojalle Kempeleestä. 

Rovastin arvon saivat myös 
kirkkoherra Eija Nivala Ala-
vieskan seurakunnasta, per-
heasiain neuvottelukeskuksen 
johtaja Sari Arponen Rovanie-
men seurakunnasta ja kappa-
lainen Jukka Ridanpää Kok-
kolan suomalaisesta seura-
kunnasta.

Rovasti on kirkollinen ar-
vonimi, joka voidaan myön-
tää kirkollisessa työssä erityi-
sesti ansioituneelle, yleensä 50 
vuotta täyttäneelle papille. 
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Arvojen kirkastaminen 
on aina paikallaan

Millaisia valintoja teem-
me arjessa ja mihin 
nämä valinnat perus-
tuvat? 

Haukiputaalainen Saija Nie-
melä-Pentti pohti asiaa viime 
talven aikana perusteellisesti. Ar-
vokysymykset ovat olleet osa hy-
vinvointivalmentajan koulutus-
ta, jonka hän aloitti vuosi sitten 
syyskuussa.

– Koulutuksen aikana minuun 
kolahti isosti oman elämän mu-
kaisten arvojen tavoittelemisen 
tärkeys. Suurin oppi oli toisten 
ihmisten hyväksyminen sellaise-
na kuin he ovat. 

– Jokainen ihminen on arvo-
kas omana itsenään, Niemelä-
Pentti kertaa sen, minkä löysi ja 
ymmärsi.

Koulutus ei ollut
hetken keksintö 
Hyvinvointivalmentajan koulu-
tuksesta on hyötyä paitsi omassa 
arkielämässä myös työssä Oulun 
seudun ammattiopiston varareh-
torina. Aiemmin Niemelä-Pentti 
on työskennellyt erilaisissa johto-
tehtävissä parinkymmenen vuo-
den ajan.

Koulutukseen lähteminen ei 
ollut hetken huumaa, vaan se oli 
ollut mielessä jo pitkään.

– Olin harkinnut koulutuksen 
aloittamista, mutta esimerkik-
si väitöskirjan tekeminen ei in-
nostanut. Hyvinvointivalmenta-
jan koulutukseen sisältyy oman 
itsensä johtamisen opintoja, se 
tuntui hyvältä.

Mindfullness mietitytti
– sopiiko kristitylle?
Hyvinvointivalmentajana Nie-
melä-Pentti haluaa viedä val-
mennettavansa kohti parempaa 

hyvinvointia. Tässä hän hyödyn-
tää muun muassa mindfullnessia. 
Kyse on tietoisen läsnäolon har-
joittamisesta, joka tähtää stressin 
vähentämiseen ja sitä kautta elä-
mänlaadun lisäämiseen.

Niemelä-Pentti sanoo, että 
mindfullness oli ainoa asia, joka 
koulutuksen alkuvaiheessa mie-
titytti häntä.

– Katson olevani peruskristil-
listen arvojen kannattaja. Mind-
fullness pohjautuu buddhalaisuu-
teen, mikä aiheutti minulle poh-
dintaa siitä, tuleekohan minusta 
nyt harhaoppinen vai mikä, hän 
kertoo hymyillen.

Koulutuksen aikana asia kui-
tenkin selvisi. Mindfulness on 
poiminut zenistä ja muista budd-
halaisista traditioista tekniikkaa, 
mutta jättänyt niiden uskonnolli-
sen ytimen sikseen.

Omat polut ja
ratkaisut tärkeitä
Niemelä-Pentin mukaan hyvin-
vointivalmennus auttaa yksi-
löä toimimaan itseohjautuvas-
ti ja ratkaisuja etsien. Tavoittee-
na on auttaa valmennettavaa löy-
tämään omat polkunsa oman hy-
vän elämän kokemiseen.

– Harjoitusvalmennettavie-
ni ongelmina ovat olleet muun 
muassa ajankäytön hallinta tai 
työuran jatkumiseen liittyvät 
kysymykset. 

– Kenenkään terapeutiksi 
tässä ei ruveta, vaan valmennet-
tavia ohjataan etsimään ratkai-
suja ja vastauksia itse, hän huo-
mauttaa.

Muutokset stressaavat
seurakunnissa
Niemelä-Pentti uskoo, että myös 
seurakunnat voisivat työyhteisö-
nä hyötyä valmennuksesta. Suu-
reen Oulun seurakuntayhty-
mään siirtyminen on ollut mo-
nelle Haukiputaan seurakunnan 
työntekijälle iso muutos.

– Epävarmuus, huoli ja stres-
si liittyvät aina suuriin muutok-
siin. Samalla kun haetaan yhtei-
siä käytäntöjä ja omaa paikkaa 
työyhteisössä, koetaan luopumi-
sen tuskaa. Tämä koskee kaikkia 
työyhteisöjä.

Niemelä-Pentti on katsellut 
seurakuntaelämää luottamus-
henkilön näkövinkkelistä. Hän 
on Haukiputaan seurakunta-
neuvoston jäsen ja seurakun-
tayhtymän hallinnon ja arvioin-
nin johtokunnan jäsen.

Hänen mukaansa Oulun seu-
dun vanhat seurakunnat ovat ai-
na olleet omaleimaisia. Niissä 
on erilaisia työntekijäryhmiä ja 
työyhteisöjä.

– Jokainen ryhmä hakee nyt 
omaa paikkaansa seurakun-
tayhtymässä. Mikä on seura-
kuntayhtymä ja mikä on sen 
rooli ja tehtävät? Uusi yhteinen 
tekeminen vaatii vielä kirkasta-
mista.

MIRJA RINTALA

Kenenkään 
terapeutiksi tässä 
ei ruveta, vaan 
valmennettavia 
ohjataan etsimään 
ratkaisuja ja 
vastauksia itse.

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KEHITYSVAMMAISTYÖN 
PASTORIN VIRKA

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

HAKUAIKA JATKUU
Hakuaika päättyy 11.11.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 400.

Paikkoja avoinna
Haukiputaalainen Saija Niemelä-Pentti on käyttänyt vapaahetkensä kouluttautumiseen. Hän on kiinnostunut 
hyvinvointivalmentajana toimimisesta.

M i r j a  R in t a la

Pyhäinpäivän 
lähestyessä 
Oulun seu-
rakuntayh-

tymästä muistute-
taan Haukiputaan 
hautausmaalla kä-
vijöitä Mirjantien 
alueellisesta pysä-
köintikiellosta. Pysäköintikielto (kuva vasemmalla) jatkuu, kunnes 
vastaan tulee vastaavan näköinen harmaa merkki (kuva oikealla). 

Mirjantien varteen ei saa pysäköidä alueellisen pysäköintikiel-
lon vaikutusalueella. Virhepysäköinti tukkii ajokaistat ja ruuhkaut-
taa liikennettä. 

Seurakuntayhtymä pyytää pysäköimään autot joko kaupungin 
puoleisen P-alueen pysäköintiruutuihin tai hautausmaan huoltotu-
kikohdan pysäköintialueelle. 

Pysäköinnissä oltava tarkkana 
Haukiputaan hautausmaalla 
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Lue lehti verkossa: 
www.

rauhantervehdys.fi

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 verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

nun hautajaisissa. Se tuntui en-
kelin siiven kosketukselta maa-
ilmasta, jossa Jumala meitä 
odottaa.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–19,  
la klo 18.
Pyhäinpäivänä 5.11. klo 10 ju-
malanpalvelus Alatornion kir-
kosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 6.11. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Au-
li Kipinä muistelee millaista 
oli olla pikkutyttönä pienen 
linnun hautajaisissa. Se tun-
tui enkelin siiven kosketuk-
selta maailmasta, jossa Juma-
la meitä odottaa.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös www.radiodei.fi.
Klo 10 gospelmessu Karja-
sillan kirkosta. Laulut Nuo-
ren seurakunnan veisukirjas-
ta 2015: 1, 62, 115, 39, 67, 71. 5, 
18, 119, 88.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 6.11. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Auli 
Kipinä muistelee millaista oli 
olla pikkutyttönä pienen lin-

Su 6.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Johanneksen kirkosta Hel-
singistä.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän 
nojatuolikirkossa etsitään toi-
voa kärsimyksen, kuoleman ja 
luopumisen keskellä. Mukana 
Maarit Kolsi, Antti Sipola, Ei-
la Huotari ja Kimmo Saares. 
Muusikkovieraana Jippu, or-
kesteria johtaa Make Perttilä.
Su 6.11. klo 10 Reformaation 
merkkivuoden ekumeeninen 
avajaisjumalanpalvelus Lun-
din tuomiokirkossa Ruotsissa. 
Mukana katolisen kirkon piis-
pa Franciscus. Tekstitetty yli-
määräinen tv-jumalanpalvelus.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

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

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 5.11. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 6.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Yrjö 
Kemppainen, Vakka. Lastenkokoukset ja seimi. 
Ma 7.11. klo 18 Vanhimmiston kokous. Ke 9.11. 
klo 11 Jumalan kohtaamisen ilta, Jukka Harjula, 

Tarja Liljamo, Suoma Levy & Ulla Rasinkangas. To 10.11. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ma, ti ja ke klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 7.11. klo 16.00 Majakka-
Kahvio. Ti 8.11. klo 18 Majakka-ilta.  Tervetuloa!

Siionin virsiseurat: ti 8.11 klo Hilkka Konnulla, Ahotie 6, Muhos, to 10.11 
klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, pe 11.11 klo 18.00 
Liepeen pappilan väentuvassa, Pudasjärvi, su 13.11 klo 18.30 keskustan 
seurakuntatalossa, Tiilitie 1, Kempele.

Miesten adventtitapaaminen: “Nyt ihmettelen tässä” la 10.12 Kainuun 
Opistolla Tahvintie 4, Paltamon Mieslahti. Tied. ja ilm. Kainuun Opistolle 
044 2990826 kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Yhteiskuljetus lähtee Oulusta la 10.12. Kuljetukseen ilm. Pertti Taimistolle 
045 841 4700, pertti.taimisto@mail.suomi.net   Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 6.11. klo 14 Lauluseurat
Laulamme Siionin matka-
lauluista ja Viisikielisestä.
Säestää Risto Ainali.
Sana Jenni Siljander.
Lastenhoito on järjestetty.

Oulun seudun Uusheräys
P-P Ev.lut Kansanlähetys

La 5.11. Klo 12 alkaen Kiimingin 
Rauhan Sanan syysseurat.
Su 6.11. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Timo Kontio.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Karjasiltalaisen kerrostalon 
kivijalassa lähetystyön hy-
väksi toimiva Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja kokee 

faceliftin, kasvojen kohotuksen. 
Uudistus alkaa siitä, että No-

kelantiellä sijaitsevan Siivessä 
on koko marraskuun ajan, 29.11. 
päivään saakka kierrätystavaran 
loppuunmyynti. Halpamyynnin 
taustalla on halu vähentää tava-
raa, jotta uudistukset esimerkik-
si tavaroiden esillepanossa mah-
dollistuvat. 

Myös Siiven toiminta muuttuu. 
Vuoden vaihteen jälkeen torstaisin 
kodikkaassa tilassa on auki kai-
kille avoin neulekahvila iltakuu-
teen saakka. Tähän saakka paikka 
on ollut arkipäivinä avoinna vain 
päiväsaikaan, mikä on harmitta-
nut monia, sillä Siivessä myydään 
muun muassa haluttuja, käsinteh-
tyjä sukkia ja lapasia. 

Oulun tuomiorovastikunnan 
lähetystyön koordinaattori Ul-
la Mäkinen toivoo kovasti, että 
Siivessä voisi olla jatkossa tau-
on jälkeen pientä korjausompe-
lupalvelua.

Siipi-puodin tuunaus on alkanut

– Jos joku on kiinnostunut 
tällaisesta vapaaehtoistyöstä lä-
hetystyön hyväksi, minuun voi 
ottaa yhteyttä.

Mäkinen kertoo, että lähe-
tystyötä voi kannattaa myös esi-
merkiksi tekemällä leivoinnaisia 
Siiven kahvilaan. Kaikesta va-
paaehtoistyöstä Mäkinen kertoo 
mielellään lisää kiinnostuneille.

Uuden, tuunatun Siiven ava-
jaisia vietetään ensi loppiaisen 
jälkeen tammikuussa. 

RIITTA HIRVONEN

Siiven ilmoitus on tämän 
lehden sivulla 20. 
Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511. 

Siiven vanhimmat myytävänä olevat Aku Ankat ovat 1980-luvulta.

Oulun yliopistollinen sai-
raala hakee vapaaehtoi-
sia toimimaan sairaala-
oppaina eli auttamaan 

tärkeimmissä sisääntuloaulois-
sa ilmoittautumisautomaattien 
käytössä sekä opastamaan asi-
akkaita perille asti toimenpide- 

tai vastaanottotiloihin.
Vapaaehtoistyötä OYS:ssa 

koordinoiva Järjestöt sairaalassa 
-hanke ja Oulun yliopistosairaa-
la järjestävät 16. marraskuuta il-
takurssin, jolla käydään läpi va-
paaehtoistoiminnan periaatteita 
sairaalaympäristössä. 

Sairaalaoppaan tehtävä vaa-
tii herkkyyttä ihmisten kohtaa-
misessa, se on myös ehdottoman 
luottamuksellista. Tehtävä vaatii 
kykyä itsenäiseen työotteeseen. 

Kurssista saa lisätietoja Kat-
ja Kuuselalta Kumppanuuskes-
kuksesta, p. 044 7420 601.

Vapaaehtoisia koulutetaan oppaiksi sairaalaan

R i t t t a  H i r vo n e n
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1. Kor. 15: 35-44

Joku ehkä kysyy: ”Millä tavoin kuolleet 
herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?” 
Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät 
tule eläväksi, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, 
et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, 
vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. 
Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin 
hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle 
sellaisen kuin sille kuuluu. Ei kaikkien elollisten 
ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on 
oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla 
omansa ja kaloilla omansa. On taivaallisia ja 
maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto 
on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. 
Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja 
tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista 
kirkkaammin.
    Samoin tapahtuu kuolleiden 
ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään 
katoavana, nousee katoamattomana. Mikä 
kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. 
Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä 
voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee 
hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa 
ajallinen ruumis, on myös hengellinen.

Matt. 9: 18-26

Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs 
synagogan esimies. Hän kumartui maahan 
Jeesuksen edessä ja sanoi: ”Tyttäreni on kuollut 
juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen 
päälleen, niin hän virkoaa.” Jeesus nousi ja lähti 
miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat 
häntä.
    Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 
kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. 
Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen 
viittansa tupsua. Hän näet ajatteli: ”Jos 
vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä 
paranen.” Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi: 
”Ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on 
parantanut sinut.” Siitä hetkestä nainen oli terve.
    Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki 
huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän 
sanoi: ”Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän 
nukkuu.” Hänelle naurettiin. Mutta kun väki 
oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä 
kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko 
sille seudulle.

Saamme kysellä armahdusta 
Vietämme pian pyhäinpäivää ja muistelemme rakkaitamme, jotka ovat saaneet kut-
sun taivaan kotiin. 

Kuolema yllättää meidät, usein silloinkin, kun pitkään sairaana olleen lähimmäi-
semme voimat hiipuvat: rakkaamme nukkuu ikiuneen. 

Kun emme saa kuolemaa taipumaan tahtoomme, itkuihimme emmekä rukouk-
siimme, saatamme kysyä katkerina, miksi Jumala ei paranna kaikkia.

Ensi sunnuntain Matteuksen evankeliumitekstissä kerrotaan, että Jeesus paransi 
verenvuodosta kärsivän naisen ja herätti kuolleista synagogan esimiehen tyttären. Jee-
sus rohkaisee naista sanoen: ”Uskosi on parantanut sinut.” 

Usko ei ole vain luottamusta Jeesuksen voimaan ja tahtoon auttaa hädänalaisia. Usko 
antaa mahdollisuuden Jumalan teoille. Jumala, joka on antanut Jeesuksen nousta kuol-
leista, on elämän ja kuoleman Herra.  

Pyhän Jumalan ajatukset ja toimet ovat monesti meidän ihmisten käsityskyvyllemme 
ylivoimaisia ymmärtää. Jos sairaan paraneminen on ihme, vielä suurempi ihme on, 
että ihminen alkaa uskoa. 

Jumala kuulee silloin, kun tahtoo ja Hän parantaa silloin, kun haluaa. Jumala ei ole 
ihmisten käskettävissä. Jumala on Jumala. 

Ainoa, mitä voimme tehdä, on toivoa. Rukous antaa toivoa ja rukous on lyhin tie 
Jumalan luo.

Jumala tekee työtään monella tavalla. Joskus Hän lähettää rinnalle toisen ihmisen, 
joskus tuskan ja kivun rasittamalle helpomman hetken tai katkeruuden keskelle kii-
toksen aiheen.

Jumalan kohtaaminen ei todellakaan ole aina helppoa, mutta armahdusta ja rakas-
tavaa katsetta me saamme olla kyselemässä. Kuulen Jeesuksen rohkaisevat sanat: ”Ole 
rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.”

LIISA KARKULEHTO
Karjasillan seurakunta, kappalainen

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta Matteuksen evankeliumiin liittyen: Miksi Jumala ei paranna kaikista 

sairauksista?

Sanan aika
Sunnuntai 6.11.2016
Psalmi: Ps. 126 
1. lukukappale: Saarn. 3:1–11
2. lukukappale: 1. Kor. 15:35-44
Evankeliumi: Matt. 9:18-26

E l s i  S a l ovaa ra
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1. Olen aviopuoliso, isä, pappi, kirkkoherra, TT, FM ja kirkolliskokousedustaja. 
Jotkut ovat kuvanneet minua mukavaksi ja helposti lähestyttäväksi ihmiseksi.

2. Piispa Olavi vihki minut papiksi 8.1.1991. Sain virkamääräyksen tuomiorovastin 
henkilökohtaiseksi apulaiseksi. Kävin mm. varusmiespappina hautaamassa Intiössä. 
Ensimmäinen seurakuntaviran sain Kiimingin viralliseksi apulaiseksi, sittemmin 
nimitys muuttui seurakuntapastoriksi, vs. kappalaiseksi ja vuonna 2000 Kiimingin 
kirkkoherraksi. Väittelin teologian tohtoriksi 1999 Vanhan testamentin alalta. Minut 
valittiin 2004 hiippakuntavaltuuston jäseneksi ja 2006 pappisasessoriksi, jota hoidin 
täydet kuusi vuotta. Papit äänestivät 2008 allekirjoittaneen myös kirkolliskokouksen 
pappisedustajaksi. Tuossa luottamustehtävässä alkoi viime keväänä jo kolmas 
nelivuotiskausi. Vuosien 2005–2013 aikana kirjoitin työn ohessa ja osin virkavapailla 
kolme Vanhan testamentin selitysteosta.

3. Tunnen kirkkomme herätysliikkeet. Arvostan niiden työtä kirkkomme hyväksi. 
Olen oppinut tuntemaan monia herätysliikkeiden vaikuttajia luottamustehtävienkin 
kautta. Kirkkomme on näihin päiviin asti kyennyt pitämään herätysliikkeet sisällään.  
Se olisi toivottavaa jatkossakin.

4. Minulla on jo pitkä kokemus seurakunnan johtamisesta (15 vuotta). Osaan 
seurakunnan ja kirkon hallinnon. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana olen 
saanut reilun kolmen vuoden aikana laajan näkemyksen ja kokemuksen Oulun 
seurakuntayhtymään. Olen johtajana oikeudenmukainen, luotettava ja uuteen 
innostava.

5. Oulun katedraali on myös piispan kirkko.  Tuomiorovastin tehtävänä on tukea 
piispaa. Hän saa tietoa kokonaiskirkosta ja hiippakunnasta. Tämä koituu myös 
seurakunnan hyväksi.

6. Kaikille kuuluu yhtäläisesti kutsu Jumalan pelastavien lahjojen osallisuuteen. 
Kohtaan jokaisen seurakuntalaisen samalta tasolta. Avioliittoa pidän kirkkomme 
uskon mukaisesti yhden miehen ja yhden naisen välisenä liittona.

7. Kirkkomme on antanut vieraanvaraisesti tilojaan eri kristillisten kirkkojen 
käyttöön mm. Tuirassa ja Karjasillalla. Arvelen, että edellä mainittu Heinätorin 
perinne on edistänyt yhteyttä ja osallisuutta seurakuntaan. Käytäntö ei ole 
keneltäkään pois.

8. Pohtisin asiaa nuorten kanssa. Kutsuisin heidät messun suunnitteluun ja 
toteutukseen. Kohtaisin nuoret ja nuoret aikuiset siellä missä he liikkuvat. Luulen, 
että Valkea-tyyppiset tilat ja niissä järjestettävät tapahtumat esim. konsertit 
vastaisivat nuorten huutoon. Seurakuntien oppilaitostyö tekee hyvää työtä 
opiskelijoiden parissa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa koituisi nuorten hyväksi.

9. Seurakunnan työntekijöiden on suunnattava työtään aiempaa enemmän siihen, 
että he kohtaavat seurakuntalaisia elämän arjessa. Yhteiset ”olohuoneet” antavat 
mahdollisuuden kohdata laajasti. Kirkkomusiikilla on tärkeä tehtävä viestiä kirkon 
sanomaa. Verkostoituminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa on olennaista. Työpaikat 
voivat tulla myös seurakunnan yhteistyökumppaneiksi. 

10. Kirkkoherranvaalissa kannattaa äänestää, koska se vaikuttaa olennaisesti kirkon 
linjaan tässä seurakunnassa ja laajemminkin. Edustan koeteltua ja kestävää teologista 
linjaa. Olen avoin uudistamaan toimintaa uskollisena kirkon peruskirjoille. Moni 
seurakuntalainen on jo ilmaissut, että sopisin ihmisenä hyvin tehtävään osaamisen ja 
kokemuksenkin puolesta.

Rauhan Tervehdys kysyi kolmelta vaalisijalle 
asetetulta ehdokkaalta seuraavat kysymykset: 

1. Kuka olet ja miten kuvailisit itseäsi?
 
2. Työhistoriasi pääpiirteittäin?
 
3. Millainen suhde sinulla on kirkon herätysliikkeisiin?
 
4. Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa. Millainen johtaja olisit 
tuomiokirkkoseurakunnalle?
 
5. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra on myös tuomiorovasti, 
eli hän on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin jäsen ja toimii 
tarpeen tullen piispan sijaisena. Miten tuomiorovastin rooli vaikuttaa 
kirkkoherran rooliin, vai vaikuttaako se?
 
6. Maaliskuussa 2017 tulee voimaan uusi tasa-arvoinen avioliittolaki. 
Mitä aiot tehdä edistääksesi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien yhdenvertaisuuden toteutumista kirkossa?
 
7. Tuomiokirkkoseurakunnassa on jo pitkään järjestetty Heinätorin 
seurakuntakodissa messuja, joissa pappeina toimivat vain miehet. 
Ovatko niin sanottuun vanhaan virkakäsitykseen perustuvat messut 
perustelteluja vai onko tällaisessa toiminnassa  kyse rakenteellisesta 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä?
 
8. Nuoret aikuiset ovat yksi merkittävä ryhmä Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Kuinka pitäisit yllä 
18–30-vuotiaiden kirkkosuhdetta?
 
9. Miten seurakunta voisi tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät osallistu 
kirkon perinteiseen toimintaan?
 
10. Jatka lausetta: Kirkkoherranvaalissa kannattaa äänestää, koska....

Tuomiokirkko-
seurakunnan 
kirkkoherra 
haussa 1. vaalisija

Pauli Niemelä
Kiimingin kirkkoherra

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaalin eli tuomio-
rovastin vaalin äänestys alkaa ensi viikolla. Ennakkoon voi äänes-
tää 7.–11.11. kello 9–18 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkko-
herranvirastossa, Isokatu 17.

Lisäksi ensi viikolla voi äänestää ennakkoon joka arkipäivä eri puolil-
la Tuomiokirkkoseurakuntaa: äänestysauto kiertää Intiössä, Heinäpäässä, 
Myllytullissa, Etu-Lyötyssä, Raksilassa, Välkkylässä, Toivoniemessä ja Ou-
lun torilla. Äänestysauton aikataulu löytyy vaalisivuilta www.oulunseura-
kunnat.fi/vaalit ja se kerrotaan myös vaalikirjeessä, jonka kaikki äänioikeu-
tetut saavat postitse tällä viikolla.

Tuomiorovastin vaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.11. kello 
10 alkavan messun jälkeen. Äänestys jatkuu kello 20:een saakka. Varsinaise-
na äänestyspäivänä äänestyspaikkana on Oulun tuomiokirkko.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat Oulun tuomiokirkkoseurakunnan täysi-
ikäiset jäsenet. Tuomiokirkkoseurakunta on keskustan alueen seurakunta, 
jossa on lähes 16 000 jäsentä. Äänioikeutettuja seurakuntalaisia on noin 14 
500. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueeseen kuuluvat kaupunginosat 
Hollihaka, Intiö, Koskikeskus (Toivoniemi), Leveri (Heinäpäässä), Limin-
gantulli, Myllytulli, Nuottasaari, Pikisaari, Pokkinen, Raksila, Vaara, Van-
hatulli ja Äimärautio.
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1. Olen Ari-Pekka Metso, kokenut oululainen pappi, jolle ammatti on sopiva 
elämäntapa. Muita antoisia asioita elämässäni ovat perhe, liikunta, matkustelu ja 
kulttuurielämykset.

2. Työskentelin Tuiran seurakunnan seurakuntapastorina 1990–2000, ja viimeiset 
16 vuotta olen toiminut synnyinseurakuntani Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalaisena. Olen aikanaan työskennellyt myös sivutoimisena sotilaspappina. 
Minulla on vuosien varrella ollut vastuita monista työaloista, olen toiminut 
hallintopappina ja nykyään laadin työvuorolistoja ja toimin seurakuntapalvelutiimin 
esimiehenä. 

3. Minulla ei ole herätysliiketaustaa. Olen peruskirkollisen perheen ja kirkon 
nuorisotyön kasvatti. Sympatisoin liikkeitä, joiden työssä lähetystyöllä ja 
evankelioimisella on vahva asema. Herätysliikkeet pääosin rikastuttavat 
kirkkoamme.

4. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät ovat osaavia ja kokeneita ja 
työyhteisömme on kiva. Pyrkisin varmistamaan sen, että työntekijöillä olisi resurssit 
ja puitteet tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Olisin tasapuolinen ja sääntöjen 
mukaan pelaava esimies. Ajattelen asioita seurakuntalaisen näkökulmasta.

5. Historiallisista syistä tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherralla on myös paikka 
tuomiokapitulissa ja siellä erikseen sovittavia tehtäviä. Jossain määrin se vaikuttaa 
rooliin, muttei merkittävästi. Kirkkoherruus ja toiminta seurakuntayhtymän 
hallinnossa on selkeästi hallitsevin rooli.

6. Kristillinen avioliitto voi jatkossakin olla mielestäni vain miehen ja naisen 
välinen ja tämän näkemyksen mukaan aion toimia. Uusi avioliittolaki jakaa jyrkästi 
kirkon jäsenten mielipiteet. Vastakkaisia näkemyksiä edustavien on mahduttava 
samaan kirkkoon siinäkin mahdollisessa tapauksessa, että joskus tulevaisuudessa 
homoparien kirkollinen vihkiminen tulisi mahdolliseksi.

7. Minusta perinteistä virkakäsitystä edustaville voidaan jatkossakin tarjota 
kokoontumistila jo vakiintuneen käytännön mukaisesti. Se ei ole keneltäkään pois, 
vaan asiaa täytyy katsoa koko Kristuksen kirkon näkökulmasta. Olisi onnetonta, jos 
sulkisimme tilamme kirkon uskoon hyvin sitoutuneilta kristityiltä. Asiassa ei missään 
nimessä ole kyse sukupuolisesta syrjinnästä, vaan teologisesta virkakäsityksestä, jonka 
jakaa valtaosa maailman kristityistä. Nämä messut eivät mitenkään uhkaa luterilaista 

kirkkoamme, joka näkee mies- ja naispapit täysin samanarvoisina.

8. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuu merkittävä määrä nuoria 
aikuisia ja heidän kohtaamiseensa tulee satsata. Heille voitaisiin järjestää 
vaikkapa synttärijuhlia, jossa vietettäisiin viikkomessu ja sen jälkeen 
nautittaisiin ateria vapaan yhdessäolon ja seurustelun merkeissä. Myös nuorille 
aikuisille suunnattuja teemallisia tapahtumia voitaisiin järjestää.  

9. Ihmiset kyllä ottavat seurakuntaan yhteyttä, kun heillä on tarve kirkollisille 
palveluille, joiden tulee olla hyvin tarjolla ja helposti hyödynnettävissä. Kirkon 

tulee ennen kaikkea keskittyä perustöidensä mahdollisimman laadukkaaseen ja 
palveluhenkiseen tekemiseen. Tämä kantaa kyllä hedelmää ihmisten keskuudessa. 

Aina pitää kuitenkin miettiä, kuinka voisimme parantaa näkyvyyttämme ja 
kontaktejamme kaikkiin ihmisiin.

10. Kirkkoherranvaalissa kannattaa äänestää, koska se tuo säpinää tasaiseen 
seurakuntaelämään :)

1. Olen Satu, 42-vuotias elämää ja ihmisiä rakastava pappi. Olen 8- ja 11-vuotiaitten 
lasteni mielestä energinen ja sopivasti hajamielinen perheenäiti.

2. Olen aina ollut töissä Oulun hiippakunnassa. Aluksi Kemissä, sitten Rovaniemellä 
ja nyt vuodesta 2003 Oulussa.

3. En kuulu itse mihinkään herätysliikkeeseen. Lapsuudestani tutuin minulle on 
vanhoillislestadiolaisuus. Mummin kanssa kävimme seuroissa.

4. Olisin reipas, avoin, kuunteleva ja toimeentarttuva kirkkoherra. Pidän tärkeänä 
hyviä perinteitä ja tuttuutta, mutta en pelkää uutta.

5. Tuomiorovastin tehtävä on merkittävä, koska siitä roolista näkökulma ja vastuu 
avautuu paikallisseurakunnan lisäksi koko hiippakunnan tasolle. 

6. Kuten tähänkin asti: pitämällä asiaa perusteluineen esillä, vaikuttamalla muun 
muassa omalla äänestyskäyttäytymiselläni kun valitaan päättäjiä. Noudatan 
omassa toiminnassani kirkon kulloistakin järjestystä ja päätöstä, mutta omalla 
paikallani ja mahdollisuuksillani pyrin aina vaikuttamaan siihen, että kaikenlainen 
yhdenvertaisuus toteutuu niin kirkossa kuin yhteiskunnassa.

7. Viittaan edelliseen vastaukseeni: kaikki se, mikä on kirkkomme järjestyksen 
mukaan mahdollista, on mahdollista johtamassani seurakunnassa ja päinvastoin, 
mikä ei ole mahdollista, ei ole mahdollista. Kirkkoherra vastaa siitä, että 
seurakunnassa noudatetaan muun muassa voimassa olevia ohjeistuksia syrjinnän 
estämisestä. Nykyohjeistuksen mukaan työtehtäviä ei saa järjestellä sukupuolen 
perusteella.

8. Ajattelen, että vaikka kirkkosuhde vaikuttaisi "löyhältä" elämän ruuhkavuosissa ja 
opiskelu-aikana, yksittäiset positiiviset kokemukset vahvistavat sitä. Tekisin töitä sen 
eteen, että näitä kohtaamisia mahdollistuisi entistä laajemmin ja monipuolisemmin, 
myös muissa toimintaympäristöissä kuin omissa tiloissamme. Toki toivoisin, 
että kaikenikäiset ihmiset löytäisivät tiensä kirkkoon, messuun ja tuntisivat sen 
omakseen. Voitaisiinko tätä kohti yhdessä suunnitellen ja toteuttaen kulkea?  

9. Konsertit, tapahtumat, kaikki mikä kutsuu 
yhteyteen! Keskustassa on loistavat 
mahdollisuudet tehdä yhteistyötä vaikka 
yrittäjien kanssa, lauluillat kahviloissa tai 
ravintoloissa vetävät tunnetusti väkeä. 
Ja nyt jo on mahtavat mahdollisuudet 
käytössä, kuten DOM-kirpputori, 
sen teatteri-illat, lauluhetket 
puistoissa...Innostavaa, kutsuvaa 
elämää, jossa seurakuntalainen on 
subjekti, ei toiminnan kohde!

10. Kirkkoherranvaalissa 
kannattaa äänestää, koska vain 
käyttämällä ääntäsi voit vaikuttaa 
siihen, millaisen kirkkoherran Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta saa.

2. vaalisija
Satu Saarinen

Oulujoen kirkkoherra

3. vaalisija
Ari-Pekka Metso

Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen

Vaalipaneeli 
järjestetään kauppakeskus Valkeassa 

perjantaina 4.11. kello 16 alkaen. 

Paneelin juontavat vaalilautakunnan 
puheenjohtaja Lyly Rajala ja 

nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala. 
Vaalipaneeli lähetetään suorana 

lähetyksenä myös Virtuaalikirkossa 
www.virtuaalikirkko.fi.
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Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.11.2016

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
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Emil Lem-
my Joosua Seppälä, Rein Al-
var Tiekstra, Minttu Matilda 
Yletyinen.
Haukipudas: Thomas Isac 
Hakso, Lilia Jasmiina Kuisma, 
Amanda Elisabet Ylimarti-
mo.
Karjasilta: Lotta Orvokki 
Eronen, Lumiella Unna An-
nikki Heikkinen, Elle Anna 
Margareeta Korkeakivi, Ras-
mus Veikko Elmeri Kylmä-
nen, Malva Onneli Leskelä, 
Linnea Lumi Lilian Lotvonen, 
Eemi Benjami Pannula, Lil-
ja Vivian Riekki, Aada Hilma 
Emilia Räisänen, Dilivia Mir-
jam Suleiman, Pieta Sofia Vii-
tajylhä.
Kiiminki: Kaspian Veikko 
Antreas Peltoniemi, Aman-
da Iida Maria Tervonen, Pet-
ra Aava Maria Vääränie-
mi, Ellen Aava Matilda Anti-
la, Jose Alvar Salmela, Enna 
Amanda Konttila.
Oulujoki: Eino Markuksen-
poika Hökkä, Hilla Emilia 
Koskikangas, Huuko Mattias 
Kurtti, Miia Annika Kären-
lampi, Venla Sofia Alexan-
dra Mustonen, Helmiina Lii-
sa Mirjami Nyman, Daniel Jo-
hannes Juhani Siltakoski.
Oulunsalo: Lucas Ante Oliver 
Hautala, Elmer Fabian Lääk-
kö, Linne Maria Majava, Essi 
Aleksandra Sahlgrén.
Tuira: Béatrice Hilkka Mari-
on-Annick Brissé, Lotta Mai-
ja Kanerva Honkanen, Aada 
Isla Alexandra Katisko, Friida 
Matleena Kurtti, Väinö Antti 
Johannes Lindelä, Ville-Veik-

Leikkaa talteen!

ko Mikael Moilanen, Onni 
Eemil Juhani Tuovinen, Saa-
na Viivi Anneli Törrö.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ilpo Tapio 
Reinilä ja Katja Karoliina 
Hukkanen.
Karjasilta: Jukka Tapani 
Kumpuniemi ja Laura Kata-
riina Kaleva, Janne Markus 
Kajava ja Veera Johanna Vä-
häsöyrinki.
Oulujoki: Sampo Aukus-
ti Kurtti ja Hanna Kristina 
Heikkinen, Mika Petteri Saa-
renpää ja Sinikka Helena Pe-
sonen.
Oulunsalo: Miika Matti Kris-
tian Hautala ja Juuli Jessika 
Moilanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Satu Sinik-
ka Haapala 77, Markku Kul-
lervo Halonen 74, Seppo Ju-
hani Kemilä 79, Aarno Iivari 
Luontio 88.
Haukipudas: Arvo Arvid Si-
pola 84, Ritva Helli Lindgren 
80.
Karjasilta: Eeva Kirsti Kaup-
pi 88, Sylvi Raakel Laukka 90, 
Hilkka Irene Lehtomäki 80, 
Veli Martti Johannes Pekka-
la 53, Pentti Risma 85, Raili 
Marjatta Viinikanoja 88, Yr-
jö Pekka Vuoria 92.
Oulujoki: Eini Lahja Heikki-
nen 74, Taimi Tuulikki Jun-
tunen 92, Sulo Antero Moi-
lanen 74.
Tuira: Kari Johannes Honka-
nen 56, Olavi Erik Järvenpää 
87, Elsa Sofia Lassila 89, Eeva 
Bertta Mahanen 94.

Tulevana lauantaina 
5.11. vietetään py-
häinpäivää. Pyhäin-
päivänä pysähdy-

tään elämän ja kuoleman 
rajalle. Silloin muistetaan 
niitä läheisiä, jotka eivät ole 
enää luonamme. 

Pyhäinpäivä ei kuiten-
kaan ole pimeyden, vaan 
valon juhla, pohtii Oulun-
salon kirkkoherra Petri Sa-
tomaa.

– Pimeässä syysillassa le-
pattavat tuhannet kynttilät 
kertovat rakkaudesta, välit-
tämisestä ja muistamisesta. 
Pyhäinpäivän käynnit hau-
tausmaalla osoittavat kai-
puumme kohti ikuista, toi-
vetta siitä, että tämä ajalli-
nen elämä ei voi olla kaik-
ki, että kuolema ei voi olla 
lopullista, 

– Kristillinen näkökul-
ma kuolemaan on lopulta 
valoisa ja lämmin. Turvau-
tuessamme kuoleman voit-
taneeseen Kristukseen luo-
tamme samalla ikuisen elä-
män olemassaoloon ja jäl-
leennäkemiseen, Satomaa 
sanoo. 

"Kuolema ei ole lopullista"

Kuka 
kuuntelisi mua?

– myös erityislasten 
sisarukset 

tarvitsevat huomiota

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan viettämään 

iltaa kahvin äärelle ja 
keskustelemaan 

erityislasten sisarusten
kokemuksista!

keskiviikkona 23.11. klo 18–20
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu. 

Keskustelun alustajana toimii Milla Bergman 
Erityinen sisaruus -projektista 

(lisätietoja: www.erityinensisaruus.fi/etusivu).
Tilaisuuden aikana on mahdollisuus lastenhoitoon.

Ilmoittautumiset: christa.moilanen@evl.fi
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen 

tarpeen lastenhoitoon sekä erityisruokavaliot.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä
Oulun kaupunki, Oulun kehitysvammaisten Tuki ry, 

Oulun seurakuntayhtymä & Erityinen sisaruus -projekti

taan, Kiimingin, Karjasil-
lan, Oulujoen, Tuiran ja 
Ylikiimingin kirkoissa. 

 Jo perinteiseen tapaan 
Oulun tuomiokirkossa esi-
tetään pyhäinpäivän iltana 
31.10. W. A. Mozartin Re-
quiem eli Sielunmessu kel-
lo 20. Konserttiin on vapaa 
pääsy, käsiohjelman voi os-
taa (15 euroa) tuntia ennen 
konserttia kirkon pääovel-
ta. Esitystä voi seurata myös 

Virtuaalikirkosta www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Pyhäinpäivän aikaan 
Oulussa vietetään Kirkko-
musiikkiviikkoa ja siihen 
kuuluvaa Oulugospel-festi-
vaalia, johon kuuluu useita 
konsertteja. 

Kaikki pyhäinpäivän ta-
pahtumat löytyvät www.
oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat.

Matkalla-messu
sunnuntaina 6.11. klo 18 Tuiran kirkossa.
Toimittaa Riikka Honkavaara, avustaa Jonna Piirainen, 
musiikista vastaa Vaihtomiehet.
Messu jonka teemana on matka. Laulamme virsiä 
Vaihtomiesten sovittamina versioina. 
Messun kesto noin tunti.
Vaihtomiehet ovat:
Jorma Itkonen, lyömäsoittimet
Kari Kuivamäki, koskettimet
Otto Ahlroos, basso

L ea Tu ov in e n

Kaikissa Oulun seura-
kunnissa järjestetään py-
häinpäivän jumalanpal-
veluksia, joissa luetaan jo-
kaisen edellisen vuoden ai-
kana kuolleen seurakun-
talaisen nimi ja sytytetään 
kynttilä hänen muistok-
seen. Nämä jumalanpal-
velukset ovat kello 10 Ou-
lunsalon ja Yli-Iin kirkois-
sa, kello 16 Tuomiokirkos-
sa sekä kello 18 Haukipu-

"Vaik´näe en, silti tiedän sen" -näyttelyssä on esillä oululaisen harrastajavalokuvaaja Lea Tuovisen 
valokuvia Karjasillan kirkon aulassa koko marraskuun ajan. 
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Tutustu ehdokkaisiin!  
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunnan kirkkoherran eli

TUOMIOROVASTIN 
VAALI

Pauli N
iem

elä

Satu Saarinen

A
ri-Pekka M

etso

VAALIPANEELI
järjestetään kauppakeskus Valkeassa 
pe 4.11. klo 16 alkaen.

ENNAKKOÄÄNESTYS  
7.–11.11.2016
Katso www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.

VAALIPÄIVÄ
su 13.11.2016 klo 10 alkavan messun jälkeen 
Oulun tuomiokirkossa. Äänestys alkaa noin  
kello 11.30 ja jatkuu kello 20:een saakka.

Vaalissa äänioikeutettuja  
ovat täysi-ikäiset Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.

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

klo 11–12, Keskustan seura-
kuntatalo.
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 puhelimit-
se 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 8.11. klo 
9–11, Keskustan seurakunta-
talossa (Isokatu 17, Monitoi-
misali). Työttömien ja vähä-
varaisten maksuton aamupa-

la ja kaikenikäisten juttutu-
pa. Aamupala on tarjolla kel-
lo 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 9.11 klo 11–12, 
Keskustan seurakuntatalon 
ruokasali Kaneli, Isokatu 17, 
2.krs. Ruokailun hinta 2 €. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerho to 3.11. klo 10–

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Ordinaatiomessu la 5.11. klo 
10 Oulun tuomiokirkko. Joh-
taa piispa Samuel Salmi, li-
turgi Kari Tiirola, saarna Kari 
Ruotsalainen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
ri Raimo Paaso ja urkuri Pé-
ter Marosvári. Kamarikuoro 
Sofia Magdalena, johtaa Ta-
ru Pisto. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 16 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Salla Aute-
re ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. 
Messu su 6.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Juha 
Valppu, toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Jouni Riipi-
nen. Kanttori Henna-Mari Si-
vula ja urkuri Péter Marosvá-
ri. Tuomiokirkkokuoro. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.  
Juhlajumalanpalvelus, dia-
konissalaitos 120 vuotta su 
13.11. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Johtaa piispa Samuel 
Salmi, saarna Pekka Asikai-
nen ja avustaa Salla Autere. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. NMKY:n Mieslaulajat, 
johtaa Ahti Sepp. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 13.11. klo 13 Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto torstaisin 

Kouluttajana toimii Lasse Kantola. Mietimme 
oheisviestinnän, dialogin ja oman panoksen mer-
kitystä ihmisen kohtaamisessa. Minkälaisen jäl-
jen tai tunnelman kykenen halutessani luomaan 
lähimmäiselleni. Puhumme myös yhteiskunnan 
haasteista, muuttuvasta maailmasta, työelämäs-
tä, väsymisestä ja taakoittumisesta.
Koulutus on maksuton ja kaikille avoin. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

11.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Perhekerho on las-
ten ja aikuisten kohtaamis-
paikka, johon lapsi tulee yh-
dessä huoltajan kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä, jonka jälkeen kah-
vitellaan, askarrellaan ja lei-
kitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteiseen 
laulu/lorutuokioon. Perhe-
kerho on maksuton. 

Musiikkitilaisuudet 
Kauneimmat ja kauheim-
mat hengelliset laulut to 
10.11. klo 18 Tuba (Mannen-
katu 2). Yhteislaulutilaisuus 
jossa lauletaan yleisön toivo-
mia hengellisiä lauluja bän-
din säestyksellä. Tilaisuus on 
juonnettu ja kestää noin tun-
nin. Säestyksistä huolehtivat 
Oulun yliopiston musiikki-
kasvatuksen opiskelijat.

KIRKKO-
MUSIIKKI-

VI IKKO 
2016

Torstai 3.11.
 19  Gloria, Madetojan Sali

Perjantai 4.11. 
 19  Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus,  
 Oulunsalon kirkko
Lauantai 5.11. 
 20  W. A. Mozart: Requiem, Tuomiokirkko

Sunnuntai 6.11. 
 18  ”Vain hetkisen ihminen elää ehtii” –   
 PopRock!-lyriikkailta, Kastellin kirkko
 18  Jazzmessu, Tuiran kirkko
 20  Kantaatti-ilta, Kiimingin seurakuntakeskus

Maanantai 7.11. 
 19  Laulaen iloa jaamme – Lapsikuorokavalkadi,  
 Pyhän Andreaan kirkko

Tiistai 8.11. 
 19  Viventi, Oulujoen kirkko
 19  ”Nyt ylös sieluni” – Oulun Konservatorion  
 kuoro, Karjasillan kirkko

Keskiviikko 9.11. 
 19  Harmoniaa uruilla ja harmonikalla,  
 Pyhän Tuomaan kirkko

Torstai 10.11. 
 18  Kauneimmat ja kauheimmat hengelliset  
 laulut -yhteislaulutilaisuus, Tuba
 19  ”Ah autuasten maassa” – Pyhäinpäivän   
 lauluja, Melodiam-kuoro, Karjasillan kirkko
 19  Lauluja armosta ja ilosta,  
 Kiimingin seurakuntakeskus
 19  Soiva lohdutus, Haukiputaan seurakuntakeskus

Perjantai 11.11. 
19  Amanin konsertti, Tuiran kirkko
19-22 Urkumaraton, Haukiputaan seurakuntakeskus

www.oulunseurakunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko

Vaalipaneeli 
perjantaina 4.11. klo 16 Kauppakeskus Valkeassa.

Tule ja tutustu tuomiorovastiehdokkaisiin Pauli Nie-
melä, Satu Saarinen ja Ari-Pekka Metso. Juontajina 
toimivat vaalilautakunnan puheenjohtaja Lyly Rajala 
ja nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala.

Tuomiorovastiehdokkaat esittäytyvät myös 
tämän lehden keskiaukeamalla sivuilla 12–13.

Oulugospel aloitetaan messulla
perjantaina 4.11. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 

Liturgina Salla Autere, 
saarnaa Katariina Pitkänen, 
avustaa Juha Vähäkangas. 

Musiikista vastaa Esa Rättyä.

Oulun tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa
La 5.11. klo 20  
W. A. Mozart: Requiem (KV 626)
Soile Isokoski sopraano
Airi Tokola mezzosopraano (altto)
Hannu Jurmu tenori
Markku Liukkonen basso
OAMK:n kamarikuoro ja Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
Musiikinjohto Olli Heikkilä
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €
www.virtuaalikirkko.fi

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen  
lähtöjuhlakonsertti
Lauri-Kalle Kallunki baritoni ja urut 
Miikka Lehtoaho urut ja piano  
Raimo Paaso baritoni  
Henna-Mari Sivula sopraano  
Maija Tynkkynen cembalo
Vapaa pääsy
www.virtuaalikirkko.fi

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 4.11. 
18.00  Messu Tuomiokirkko 
20.00  Konsertti Pohjankartano 
 kls. 
21.00  YöKahvila

lauantai 5.11. 
10.00  Messu Tuiran kirkko 
11.45  Pohjankartanon aulassa FC 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 G-Powered, Save 
15.45  Pohjankartanon aulassa FC 
16.00  MajaKat Pohjankartano 
17.45  Pohjankartanon aulassa FC 
18.00  Konsertti Pohjankartano 
 Herz, Pro Fide 50-v konsertti 
21.00  elävää Kuvaa Pohjankartano 

sunnuntai 6.11. 
10.00  Messu Karjasillan kirkko 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 Esa Rättyän juhlakonsertti, Velj. Löytty 
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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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 5.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, avustaa Mari-
ka Huttu, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, Poikien Jun-
nukuoro, johtaa Jarkko Met-
sänheimo.
Muistojumalanpalvelus la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Jaana Kontio, kanttorina Sari 
Wallin, Kirkkokuoro. Kutsum-
me läheisensä menettänei-
tä pyhäinpäivän muistohet-
keen. Kirkossa luetaan kaik-
kien viime pyhäinpäivän jäl-
keen kuolleiden ja haudattu-
jen seurakuntalaistemme ni-
met ja suntio sytyttää kyntti-
lät heidän muistolleen. Kynt-
tilän voi hartauden jälkeen 
viedä läheisen haudalle.
Messu su 6.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Töl-
li, saarna rovasti Jorma Ki-
viranta, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, Poikakuo-
ro Pohjantähdet, johtaa Ol-
li Heikkilä.
Lähetyspiiri to 3.11. klo 13 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.11. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Marika Huttu ja Sari Wallin.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
10 Montin-salissa.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu pyhäinpäivänä 5.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa Ja-
ri Flink. Messudiakonina Outi 
Palokangas. Kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Messun jälkeen 
pystykahvit kirkkosalissa. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Mustakallio. Kant-
torina Kaisa Säkkinen. Hauki-
putaan seurakunnan nuorten 
lauluryhmä, johtaa Else Sas-
si. Muistamme nimeltä mai-
niten edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seu-
rakuntamme jäseniä.
Messu su 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Leena Brockman. Messu-
diakonina Katri Haapakorva. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkkosalissa. 
Martin päivän aaton veisu-
messu ke 9.11. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Veisumessu refor-
maatiojuhlavuoden merkeis-
sä. Säestäjänä seurakunnan 
nuorten gospel-bändi Sini-
nen punavalas ja toteutuk-
sessa mukana ilmaisuryhmä 
Luojan luomat sekä isoskou-
lutettavat. Rippikoululaisille 
ja isoskoulutettaville veisu-
messumerkintä. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Musiikki
Soiva lohdutus to 10.11. klo 
19 srk-keskuksessa. Runoja ja 
musiikkia surusta ja toivosta. 
Mukana runoilija Inkeri Kar-
vonen ja Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro Hannu Nieme-
län johdolla. Sello Trung Lai 
ja urut Lauri-Kalle Kallunki. 
Vapaa pääsy. 
Urkumaraton pe 11.11. klo 19 
srk-keskuksessa. Urkureina 
Niina Ylikulju, Elias Nieme-
lä, Miikka Lehtoaho ja Ismo 
Hintsala. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €. Tarjoilua pientä kor-
vausta vastaan. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Laulaen iloa jaamme ma 
7.11. klo 19 Pyhän Andreaan 
kirkko. Lapsikuorokavalka-
di – Haukiputaan, Kiimingin, 
Oulunsalon, Pyhän Andre-
aan ja Pyhän Tuomaan lap-
si- ja nuorisokuorojen yhteis-
konsertti. Vapaa pääsy.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja Outi 
Palokangas p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 3.11. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja to 
3.11. klo 13 Kellon srk-kodilla.  
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 

Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18-21 Wirkkulassa. 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Sururyhmä aloittaa to 10.11. 
klo 18 srk-keskuksessa. Ryh-
mä kokoontuu 8 kertaa. Ve-
täjinä toimivat pastori Leena 
Brockman ja diakoniatyönte-
kijä Minna Similä. Ilmoittau-
tumiset pe 4.11. mennessä 
Minna Similälle p. 040 8668 
319 tai minna.simila@evl.fi.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11, p. 044 7310 232. Seura-
kuntakeskuksen diakoniatoi-
mistoon voi myös tulla. 

Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 7.11. klo 11-
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.11. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuto.n
Joulupuusta iloa kiiminki-
läisille. Kiimingissä toimivat 
järjestöt: Lionsit, MLL, Elä-
keliiton Kiimingin osasto se-
kä seurakunta järjestävät yh-
teistyössä joulun alla perin-
teeksi tulleen joulukeräyk-
sen vähävaraisille kiiminki-
läisille. Aikatauluista tarkem-
min seuraavissa lehdissä.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin 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.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 

9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 7.11. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista. 
Diakoniapiiri ma 7.11. klo 
13–14.30 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 8.11. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelis-
sa.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
20.11. klo 11–14 Kellon seu-
rakuntakoti, Kylätie 8 Kel-
lo. Tilaisuus on ilmainen ja 
seurakunta järjestää kyydin. 
Ilm. viim. 3.11. Jaana Kontio 
p. 040 5793 248. Tervetuloa!     
 

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 5.11. klo 
17 pyhäinpäiväseurat ry:llä, 
alustus Kari Kainua, su 6.11. 

klo 10 pyhäinpäiväseurat 
– messu Kiimingin kirkko, 
saarna Jorma Kiviranta, su 
6.11. klo 12 pyhäinpäiväseu-
rat – ruokailu ry:llä, Mauno 
Kurunlahti, su 6.11. klo 17 py-
häinpäiväseurat ry:llä, Jorma 
Kiviranta, Mauno Kurunlahti

Kiimingin Rauhan Sanan py-
häinpäivän seurat: la 5.11. 
klo 12 Kiimingin  seurakun-
takeskuksessa. Klo 14.15 lau-
lamme matkalauluja, klo 16 
päätösseurat. Mukana Pauli 
Niemelä, Yrjö Haapala, Timo 
Kontio ja Pekka Kyösti.

Kutsumme kaikkia Perheen päivään  
Kellon seurakuntakodille  

sunnuntaina 20.11.  
Aloitamme perhekirkolla klo 16.00 

Perhekirkko 

Ruokailu 
 

ilmoittautuminen ruokailua 
varten 11.11. mennessä 
 puh. 040-5471472 tai 
outi.palokangas@evl.fi 

askartelua onnenpyörä 

diasatu 

kasvomaalaus 

Terveisin Haukiputaan seurakunnan 
varhaiskasvatuksen väki 

maksuton! 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemia ma 
7.11. srk-keskuksessa. Klo 
9.50 aamuhartaus kappelis-
sa, klo 10 aamupuuro, voi-
leivät ja kahvi ja klo 10.30–
11.30 puhutaan jumalanpal-
veluksen liturgiasta ja litur-
gisista väreistä pappi Pekka 
Mustakallion kanssa.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 7.11. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. 
Retki Isokadulle vapaaeh-
toisten virkistys- ja koulu-
tuspäivään la 19.11. Ilmoit-
taudu 7.11. mennessä teksti-
viestillä p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi. 
Auta alueemme vähävarai-
sia lapsiperheitä! Hankim-
me lahjoituksilla 100 euron 
arvoisia lahjakortteja, jot-

ka diakoniatyöntekijät jaka-
vat suoraan apua tarvitse-
ville vanhemmille. Kotimaa-
napu.fi-sivuston kautta voit 
lahjoittaa jo nyt. Lisätietoja 
045 1393 993 tai johanna.ke-
rola@evl.fi.
Retki Maata näkyvissä -fes-
tareille Turkuun 18.–20.11. 
Hinta 60 €. Ilmoittaututumi-
set: www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat -> hakusanalla 
maata näkyvissä. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: Pyhäkoulu, ruokailu 
ja seurat su 6.11. klo 12 ry:llä, 
eläkepiiri ti 8.11. klo 13 srk-
keskuksessa. Kello: pyhäin-
päiväseurat la 5.11. klo 18 
ry:llä, seurat su 6.11. klo 13 
ry:llä, viikkomessu su 6.11. 
klo 18 Kellon srk-kodissa, Jo-
kikylä: pyhäinpäiväseurat la 
5.11. klo 13 ry:llä.

Nuortenleiri  
Suvelassa (9.lk ->) 
18.–20.11.2016.
Ilmoittautuminen 
oulunseurakunnat.fi 
tapahtumakalenterin 
kautta 6.11. mennessä.

Konsertteja Kiimingissä

sunnuntaina 6.11. klo 20 Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa järjestetään kantaatti-ilta, jossa laulavat Kii-
mingin nuorisokuoro, Oulunsalon nuorisokuoro ja 
Aava-kuoro pienen orkesterin säestyksellä. Kuoro-
ja johtavat Eeva-Maija Sorvari ja Ulla Metsänheimo. 
Buxtehuden kantaattien solisteina laulavat Pirjo Män-
tyvaara ja Jarkko Metsänheimo.
maanantaina 7.11. klo 19 Kiimingin Satakielet-tyttö-
kuoro esiintyy Kaakkurin Pyhään Andreaan kirkossa 
lapsi- ja nuorisokuorojen kavalkadissa.
torstaina 10.11. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa soivat laulut armosta ja ilosta. Esiintyjinä ovat 
Maija Lauri, sopraano, Ville-Veikko Telkki, baritoni ja 
Juha Hakulinen, bassobaritoni. Urkuja ja pianoa soit-
taa Miikka Lehtoaho.

lauantaina 12.11. klo 19 
Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa esiintyy 15-vuotias 
urkuri Eerik Ohtamaa  
(kuvassa). Hän soittaa usei-
ta J.S. Bachin teoksia sekä 
muun muassa Boelmannin 
kuuluisan Toccatan.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu tulee musiikkityön ja kuorotyön tukemiseen.
www.oulunseurakunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko

Rakkauden kieli -aviosuhdeilta 
torstaina 10.11. klo 18 Suvelan leirikeskuksessa 
Rakastan sinua – miten sen sanoisin? Luennoimassa 
parisuhdeohjaajat Minna ja Risto Jyrkkä. Lastenhoi-
to on järjestetty. Ilmoittautumiset ja tiedot lastenhoi-
totarpeesta 7.11. mennessä, tekstiviestillä p. 044 7453 
847 tai info@romuromantiikkaa.fi. Lue lisää s.20.
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"Vain hetkisen ihminen elämään ehtii" 
PopRock! -lyriikkailta
sunnuntaina 6.11. klo 18 Kastellin kirkossa.

Se on täällä! PopRock -lyriikkailta
maustettuna haikealla suomi-
iskelmällä ja sydämellisellä 
gospel-menolla. Elämää, rakkautta, 
kuolemaa. Nyt myös yhteislauluja. 
Tekstejä esittävät Marjukka Hamari, 
Elsi Salovaara, Esa Arbelius ja 
Juha Vähäkangas. Musiikista vastaa 
Jenni Koskenkorva bändeineen.  
Tapahtuma kuuluu Kirkkomusiikki-
viikkoon ja OuluGospel 2016 
-oheisohjelmaan. Vapaa pääsy!

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Pyhäinpäivän messu la 5.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko.  
Kolehti Päivi ja Ilkka Revon 
työhön Namibiassa Suomen 
Lähetysseuran kautta. Ks. il-
moitus.
Gospelmessu su 6.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustavat Kimmo Kieksi, 
Katja Ylitalo ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttori Riitta Piip-
po. Mukana Jenni Kosken-
korva ja nuorten bändi. Ra-
diointi Radio Dei.  
Messu su 6.11. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttori Ilkka Järviö. Mes-
suPyhis. Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 6.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Messu su 6.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori 
Sirpa Ilvesluoto. Kolehti käy-
tetään urheilun kautta teh-
tävään lähetystyöhön pai-
kallisten seurakuntien kans-
sa Lähetysyhdistys Kylväjän 
kautta teemalla "Urheilulä-
hetystyö".

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 3.11. klo 
13, Kastellin kirkko pappilan 
puolella. 
Maikkulan raamattupiiri to 
3.11. klo 18 ja to 10.11. klo 1, 
Maikkulan kappeli. 
Hartaus pe 4.11. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2.
Arabiankielinen hartaus su 
6.11. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. 
Raamattupiiri  ke 9.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
10.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: pe 4.11. klo 17 Kas-
tellin kirkko, pe 4.11. klo 19 
Maikkulan kappeli, to 10.1. 
klo 18 Kaukovainion kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 3.11. klo 13, Karjasillan 
kirkko, to 10.11. klo 13, Kas-
tellin kirkko.
Diakoniaryhmä ti 8.11.klo 
13.30, Maikkulan kappeli.
Lähetyspiiri ti 8.11. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Huom. päivä. Laurence Ster-
ne: Tristram Shandy – elämä 
ja mielipiteet ja Joël Dicker: 
Totuus Harry Quebertin ta-
pauksesta.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Karjasillan kirkko ja 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkko. 
 

Lapsille ja 
lapsiperheille

MessuPyhis su 6.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Luontopyhis su 6.11. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus.  

Pyhäinpäivän aattona lauletaan Karjasillan kirkossa en-
keliaiheisia lauluja. Musiikista vastaavat muun muassa 
Lea Tuovinen, Sinikka Statsevich ja Aki Uusitalo. Vapaa 
pääsy. Kahvi- ja teetarjoilu. Tilaisuudessa on myynnissä 
myös Anne Rintalan enkeliaiheisia kortteja ja tauluja.

“Vaik´näe en silti tiedän sen” -näyttely
Luonto kätkee sisäänsä sanomattomia viestejä, jotka 
nähdäkseen on pysähdyttävä ja avattava silmänsä. 
Lea Tuovisen valokuvia esillä Karjasillan kirkon aulassa 
marraskuun ajan.

su 6.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

Sunnuntain aiheena on “Kuolemasta elämään”. 
Varikkomessun toimittaa Erja Oikarinen yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. Messussa saarnaa Veikko 
Kettunen Kansanlähetyksestä. Musiikista vastaa 
varikkobändi. Saarnan aikana lapsille on pyhäkoulu. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Tervetuloa Varikolle!

Musiikkitilaisuudet
Enkelilaulujen ilta pe 4.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
"Nyt ylös sieluni" ti 8.11. 
klo 19, Karjasillan kirkko. 
Pyhäinpäivään sopivaa mu-
siikkia. Oulun konservatori-
on kirkkomusiikin opiskelijat 
esiintyvät Christian Ahlsko-
gin johdolla. Osa kirkkomu-
siikkiviikon ohjelmaa. Vapaa 
pääsy, ohjelma  5 €. 
Laulaen iloa jaamme ma 
7.11. klo 19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Lapsikuorokavalka-
di – lapsikuorojen yhteinen 
konsertti Haukiputaan, Kii-
mingin, Oulunsalon, Pyhän 
Andreaan ja Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuorojen yh-
teiskonsertti. Kuorot esittä-
vät omien ohjelmanumeroit-
ten lisäksi 3 yhteisnumeroa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Ah autuasten maassa – py-
häinpäivän lauluja to 10.11. 
klo 19, Karjasillan kirkko. 

Pyhäinpäivän messu 
lauantaina 5.11. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, saarna Marja-Lee-
na Tahkola, avustavat Olavi Mäkelä, Nina Nieme-
lä, kanttori Sirpa Ilvesluoto. Pyhän Andreaan nais-
kuoro avustaa. Muistamme pyhäinpäivän messus-
sa poisnukkuneita rakkaitamme. 
Messussa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden seurakuntalaisten nimet kirkonkellojen 
soidessa hiljaa taustalla.

”Kaiken lohdutuksen Jumala”

Majakkailta
Pe 4.11. klo 18.30

Pyhän Andreaan kirkossa

Illassa mukana Minna-Maaria Sipilä, Minna ja 
Veli-Pekka Joki-Erkkilä. Paljaat Jalat -kuoro. Tarjolla iltapalaa. 

Illan järjestävät Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Perheiden 
pyhäinpäivä 

torstaina 3.11. klo 18 ja 
perjantaina 4.11. klo 10
Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2)      
Varaa mukaan 
myös ulkovaatteet. 
Näinä päivinä ei ole 
seurakunnan päiväkerhoja.

Tulevia esiintymisiä:
La 5.11. klo 20  W.A. Mozart: Requiem Oulun tuomiokirkko
Su 27.11. klo 10 Jumalanpalvelusavustus  Karjasillan kirkko
Su 11.12.  klo 18 Kauneimmat joululaulut  Karjasillan kirkko
Ma 12.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Vaalan kirkko
Ti 13.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Raahen kirkko
La 17.12. klo 16  Voittaa valo -joulukonsertti  Pyhännän kirkko
La 17.12. klo 20  Voittaa valo -joulukonsertti  Haapajärven kirkko
Ma 19.12.  klo 18 Voittaa valo -joulukonsertti  Karjasillan kirkko
Pe 6.1.  klo 18  J.S. Bach: Jouluoratorio, kant. 4-6  Oulun tuomiokirkko
Su 5.3. klo 10 Radiojumalanpalvelus Yle Radio 1 Karjasillan kirkko

Cantio Laudis 
10 vuotta

Cantio Laudis 
10 vuotta

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Konserttiin on vapaa pääsy, 
vapaaehtoinen ohjelmamak-
su 5 €. Osa kirkkomusiikkivii-
kon ohjelmaa.

Lapsiperheretki
Santa Parkiin 
lauantaina 26.11.
Retkelle mahtuu vielä 
mukaan. Ilmoittautu-
miset 6.11. mennessä: 
www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo  
Tiedustelut: Katja Ylitalo 
katja.ylitalo@evl.fi, 
p. 040 5747147.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Pyhäinpäivän messu la 5.11. 
10 Oulujoen kirkko.  Toimit-
taa Antti Leskelä, ehtoollis-
avustajana Helena Ylimaula, 
kanttorina Leo Rahko.
Pyhäinpäivän messu la 5.11. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Matti Jurvelin, kanttori-
na Anja Hyyryläinen, kirkko-
kuoro. Luetaan edellisen py-
häinpäivän jälkeen haudat-
tujen  vainajien nimet.
Pyhäinpäivän Iltakirkko la 
5.11. klo 18 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen,  
avustaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. Lue-
taan edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen haudattujen  vaina-
jien nimet.
Pyhäinpäivän Iltakirkko la 
5.11. klo 18 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko, Hoh-
de-kuoro. Luetaan edellisen 
pyhäinpäivän jälkeen hau-
dattujen  vainajien nimet.
Messu su 6.11. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, ehtoollisavustaja-
na Heimo Kuha, kanttorina 
Jaakko Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Matti Jurvelin, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 6.11. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Nuorten messu pe 11.11. klo 
19 Hintan seurakuntatalo. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, 
nuorten bändi. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Suljettu ti 18.10. 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  3.–10.11.2016

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu la 5.11. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Maija Sivu-
la, kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra, kirkkoväärti Pirjo Weisell, 
musiikkiavustaja Regina Ha-
marikivi, oboe. Messussa sy-
tytetään kynttilät vuoden ai-
kana poisnukkuneille seura-
kunnan jäsenille.
Messu su 6.11. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Hanne-
le Heinonen,  kanttori Pir-
jo Mäntyvaara, kirkkoväär-
ti Outi Anias, kirkkokahvit,  
musiikissa avustaa Uusi Ääni 
-kuoron lauluryhmä, Minna 
Salmen läksijäiset. Suora lä-
hetys virtuaalikirkossa. 
Hartaus ke 9.11. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Saila Karppinen, 
Anna-Kaisa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 10.11. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Jukka Joensuu, Pirjo 
Mäntyvaara. 
Hartaus to 10.11. klo 13.30 
Teppola,  Jukka Joensuu, An-
na-Kaisa Pitkänen. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 4.11. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
7.11. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 10.11. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 10.11. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.11. klo 17 Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerhojen retki omil-
la kyydeillä Oulujoen kirk-
koon ja hautausmaalle 4.11. 
Kokoontuminen kirkon park-
kipaikalla 9.30. HUOM! Täl-
lä viikolla (vko 44) ei Hintan 
ja Huonesuon seurakuntako-
deilla perhekerhoja.
Myllyojan perhetupa to 
10.11. klo 9–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Porinapiiri ma 7.11. klo 12 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 7.11. 
klo 13 Hintan seurakuntatalo.
Pikku Putiikki ti 8.11. klo 
9–12 Myllyojan srk-talo.  
Eläkeläisten kerho ti 8.11. 
klo 10 Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 8.11. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 9.11. 
klo 17 Hintan seurakuntatalo.
Lähetysilta ke 9.11. klo 18 
Yli-Iin seurakuntatalo. Vie-

klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 11.11. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 7.11. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 8.11. klo 13 Pysä-
killä. Neulomista, auttamista 
ja yhdessä kulkemista kappa-
leen matkaa. 
Lähetysilta ke 9.11. klo 18 
Pysäkillä. 

Musiikkitilaisuudet
Pyhäinpäivän aaton sävel-

hartaus pe 4.11. klo 19 Ou-
lunsalon kirkko. Ks ilmoitus.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
8.11.  klo 9–10 Pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. 
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille ja 
yksinäisille oulunsalolaisille.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: La 5.11. klo 12 pyhäin-
päiväseurat ry:llä Tapio Hol-
ma, Pekka Nurmela. La 5.11. 
klo 17 viikkomessu Tapio 

raana Minna Helanen Kan-
sanlähetyksestä. Kahvitte-
lua ja arvontaa. 
Seurakuntakerho to 10.11. 
klo 10 Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 10.11. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Kahvimylly to 10.11. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Piispankamari pe 11.11. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 7.11. 
klo 9–11 040 703 3690  tai 

Myllyojan seurakuntatalo.  
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 7.11. 
klo 10.30–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Kohtaamispaik-
ka maksuttoman aamupalan 
merkeissä. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 10.11. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 10.11. 
klo 13 Hintan seurakuntatalo.
 

Gaudiate-kuoron  
joululaululevyn julkistamiskonsertti 
torstaina 10.11. klo 18 Oulujoen kirkossa.  
"Laulaen soi jouluyö"-levyn julkistamiskonsertti. 
Tilaisuus on samalla kuoron 20-vuotisjuhla. Osa levyn 
tuotosta menee ODL:n kautta vähävaraisten musiikin 
opiskelun tukemiseen. Levyä voi ostaa paikan 
päältä tai suoraan kuorolaisilta 15 euron hintaan. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 

Puhallinorkesteri Viventin konsertti 
tiistaina 8.11. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Kapellimestarina Kimmo Rantakeisu. Solistina 
Lauri Pelkonen huilu. Ohjelmassa mm. Bendan 
huilukonserton 1. osa. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Siivekäs tiikeri -albumin julkistaminen
lauantaina 12.11. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Oulujoen seurakunnan lapsi-ja nuorisokuoro aCorde 
julkaisee uuden levyalbumin Siivekäs tiikeri. 
Lisätiedot Anna Haanpää-Vesenterä p. 044 3161 651. 

Diakonia- ja lähetysilta 
perjantaina 11.11. klo 18 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Hongkongissa kasvanut kehitysvammais-
työn pappi Hanna Fähnrich kertoo lähetys- 
työstä Hongkongissa ja kehitysvammaisten 
parissa tehtävästä työstään Suomessa. 
Hartaus, kahvit ja arvontaa.

Holma, Pekka Nurmela. Su 
6.11. klo 12 pyhäinpäiväseu-
rat ry:llä Tapio Holma, Pek-
ka Nurmela. Su 6.11. klo 17 
pyhäinpäiväseurat ry:llä Ta-
pio Holma, Pekka Nurmela. 

Ti 8.11. klo 18.30 lauluseurat 
Tuulikki ja Jouko Koskelolla, 
Tuomikuja 27. Ke 9.11. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.
Salonpää: Su 6.11. klo 16 seu-
rat ry:llä.

Arjen tarinoita 
yhteisessä pöydässä 
perjantaina 11.11. kello 18 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Sira Moksi säestäjänsä Kari Niemelän 
kanssa rakentavat iltaan tunnelmallista 
tarinaa ihmisen matkasta sen 
iloineen ja suruineen. Sira  kertoo 
laulujensa lomassa, mikä merkitys 
kappalevalinnoilla on hänelle itselleen. 
Tarjolla pientä purtavaa. 

Järj. Oulujoen seurakunnan diakoniatyö

Pyhäinpäivän messu
lauantaina 5.11. klo 10 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Maija Sivula, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
kirkkoväärti Pirjo Weisell, 
musiikkiavustaja Regina Hamarikivi oboe. 

Messussa sytytetään kynttilät vuoden aikana 
poisnukkuneille seurakunnan jäsenille.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Pyhäinpäivän 
aaton       sävelhartaus 

perjantaina 4.11. klo 19 Oulunsalon kirkossa. 

Dietrich Buxtehuden kantaatit 
Jesu meine Freude (Bux WV 60) ja 

Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes 
(BuxWV 77).

Naiskuoro Aava (kuvassa), 
Oulunsalon nuorisokuoro ja Kiimingin nuorisokuoro 

sekä soitinyhtye, 
johtaa Eeva-Maija Sorvari.

Soolot Pirjo Mäntyvaara ja Jarkko Metsänheimo.

Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 € 
Kirkkomusiikkiviikon hyväksi
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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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Pyhäinpäiväviikon messu 
to 3.11. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Toimittavat pastorit Pa-
si Kurikka ja Helena Paalan-
ne, kanttori Tommi Hekkala. 
Bussikuljetus, katso reitti vii-
me viikon lehdestä.
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 4.11. klo 14, Valtatie 37. 
Hartauden toimittaa Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
pappi.  
Messu la 5.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustavat Jaakko 
Syynimaa ja Terhi-Liisa Su-
tinen, messubändi Pihisijät. 
Oulugospel-tapahtumaan 
liittyvä messu. 

Messu la 5.11. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Niilo Pesonen, 
saarna Raimo Mäkelä, 
kanttori Anu Arvola-Gre-
us. Pyhäinpäivän tapahtu-
maan liittyvä messu. Ks. 
ilmoitus s. 10. 

Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 5.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Niilo Peso-
nen ja Petteri Tuulos. Kant-
torit Tommi Hekkala ja An-
na Kälkäjä.
Messu su 6.11. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, ehtoollisavustaja Pertti 
af Hällström, kanttori Heik-
ki Jämsä.  
Messu su 6.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jenni Siljander, ehtool-
lisavustajana Johanna Her-
ranen, kanttori Tommi Hek-
kala. Messussa avustaa kap-
pelin raamisryhmä. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.  
Messu su 6.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, eh-
toollisavustajana Kauko Tim-
lin, kanttori Anna Kälkäjä. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 12,  Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Pasi Kurikka, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Matkalla-messu su 6.11. klo 
18, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avus-
taa Jonna Piirainen, kantto-
ri Anu Arvola-Greus. Vaihto-
miehet.
Viikkomessu ke 9.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, kanttori Heikki 
Jämsä.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Laulaen iloa jaamme ma 
7.11. klo 19, Pyhän Andreaan 
kirkko.  Lapsikuorokavalkadi 
–  Haukiputaan, Kiimingin, 
Oulunsalon, Pyhän Andre-
aan ja Pyhän Tuomaan lapsi- 
ja nuorisokuorojen yhteis-
konsertti. Kuorot esittävät 
omien ohjelmanumeroit-
ten lisäksi 3 yhteisnumeroa. 
Kuoroja johtaa Kaisa Säkki-
nen, Ulla Metsänheimo, An-
na-Kaisa Pitkänen, Sirpa Il-
vesluoto ja Anu Arvola-Gre-
us. Konsertin juontaa Kar-
jasillan seurakunnan pasto-
ri Satu Kreivi-Palosaari. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy, 
tervetuloa!  

 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ateria to 3.11. ja 
10.11. klo 12, Rajakylän srk-koti. 
Diakonian ateria to 3.11. ja 
10.11. klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Diakonian aamupala ke 9.11. 
klo 10, Tuiran kirkko. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Raamattupiiri to 3.11. ja 
10.11. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu.  
Raamattupiiri to 3.11. ja 
10.11. klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Sanaa ja rukousta to 3.11. 
klo 13, Palokan srk-koti. 
Käsityökerho pe 4.11. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Liikuntavammaisten kerho 
pe 4.11. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lämpimästi ter-
vetuloa! Liikuntavammaisten 
kerhossa on monenlaista oh-
jelmaa kirkkovuoden aihei-
den mukaan. Kahvittelemme 
ja keskustelemme yhdessä. Li-
säksi laulamme ja hiljennym-
me hartauden äärelle. Kerho 
on tarkoitettu kaikille oulu-
laisille. 
Käsityökerho ma 7.11. klo 12,  
Tuiran kirkko, Sumppu.
Juttutupa ma 7.11. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 7.11. klo 11, 
Koskelan srk-koti. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
8.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 8.11. klo 12, 
Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 8.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Mi-
ka Pouke: Messiaskuninkaan 
paluu.  

Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
9.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Infotilaisuus:  Vastuunkan-
tajaksi joulukahvilaan ke 
9.11. klo 17, Tuiran kirkko. Hy-
vää mieltä joulun odotuk-
seen! Kahvila on avoinna kes-
kiviikkoina 30.11., 7. ja 14.12. 
klo 12–18 sekä keskiviikko-
na 21.12. klo 13–15.Tehtävä-
näsi on pyörittää kahvilatoi-
mintaa sekä käsityöputiik-
kia. Kahvilan ja putiikin tuot-
to käytetään oman seurakun-
nan lähetystyön tukemiseen.
Tuiran kirkon olohuone ke 
9.11. klo 17,  Tuiran kirkko. 
Vapaamuotoista yhdessä-
oloa kaikille. Avoimet ovet 
yhdessäoloon ja keskuste-
luun. Tilaisuuden jälkeen voi 
jäädä iltakirkkoon. Tarjolla 
teetä ja keksejä.
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Eläkeläisten kerhossa on 
mukavaa yhdessä oloa. Ko-
koonnumme kahvikupposen 
äärelle keskustelemaan päi-
vän aiheeseen liittyvistä tee-
moista. Laulamme ja hiljen-
nymme hartauden äärelle. 
Kerho on tarkoitettu eri-ikäi-
sille eläkeläisille. Tietoa ker-
hosta voit kysyä diakoni Päi-
vi Moilaselta p. 040-5747064 
Seniorien laulupiiri to 10.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Tule 
laulamaan yhdessä vanhoja, 
tuttuja koululauluja ja hengel-
lisiä lauluja sekä virsiä kantto-
ri Tommi Hekkalan johdolla! 
Tarjolla myös kahvit. 
Linnanmaan olohuone to 
10.11. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Yhden van-
hemman perheiden tapaa-
minen. Keskustelua, kahvia, 
mehua ja pientä iltapalaa. 
Lastenhoito on järjestetty. 
Olohuoneessa vieraana Su-
sanna Niemelä, joka vetää 
Asahi-terveysliikuntahetken.

Tuiran seurakunnan 

perheleiri 
25.–27.11.  

Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa

Lähde viettämään perheen yhteistä aikaa 
1. adventtina  Juuman leirikeskukseen. Perheleiri 

alkaa perjantaina 25.11. ja päättyy sunnuntaina 27.11.

Leirin hinta on yli 12-vuotiaille 70 €, 4–12-vuotiaille 
40 € ja alle 4-vuotiaat maksutta. Sisaralennus -25 %. 
Hintaan sisältyy kuljetukset, ohjelma, täysihoito sekä 

tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Etusijalla Tuiran seurakunnan jäsenet.

Leirillä mukana Tiina Huurre, Minna Andersson ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää varhaiskasvatuksesta 

sekä Matti Ketola nuorisokasvatuksesta.
Ilmoittautuminen on auki 13.11. saakka.

Lisätietoja kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fí.

Lasten kirjojen ja lelujen 
vaihtopäivä

torstaina 10.11. klo 10–12 Tuiran kirkossa.

Jos sinulta löytyy ehjiä, siistejä ja ylimääräisiä lasten 
kirjoja ja leluja ja haluaisit lahjoittaa ne eteenpäin, 

voit tuoda tuomisesi vaihtopöydälle. 
Mukaasi voit ottaa ilman tuomisiakin tarvitsemiasi 
kirjoja ja leluja. Jäljelle jääneet tavarat lahjoitamme 

seurakuntamme diakoniatyön kautta alueemme 
tarvitseville perheille. 

Vaihtopäivää vietetään lapsiperheiden 
Nallekahvilan yhteydessä. 

Olet tervetullut kahville, mehulle, leikkimään 
ja juttelemaan!

Perheiden avoin hetki
perjantaina 11.11. klo 10 

Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aikuisten ja lasten yhteinen hetki. 
Toiminnassa on mahdollisuus vapaaseen leikkiin ja 

välillä liikkumiseen. Kädentaitoja voi kehittää 
muovaillen ja askarrellen. Tarjoamme pientä 

syötävää. Tervetuloa!

Pirjo p. 044  316 1734
Marja-Liisa p. 050 371 6257

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus 
lauantaina 5.11. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avustaa Niilo Pesonen 
ja Petteri Tuulos. Kanttorit Tommi Hekkala 
ja Anna Kälkäjä.

Tilaisuudessa luetaan pyhäinpäivästä pyhäinpäi-
vään poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet, 
ja muistamme heitä yhdessä. Kirkkoon tullessa 
voi sytyttää kynttilän poisnukkuneen muistolle.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k Kirkon kuvapankki /  El la Huov inen

Vastuunkantajaksi 

joulukahvilaan -infotilaisuus 
     keskiviikkona 9.11. klo 17 Tuiran kirkossa. 
Hyvää mieltä joulun odotukseen!  
Kahvila on avoinna keskiviikkoina 
30.11., 7.12. ja 14.12. klo 12–18 
sekä ke 21.12. klo 13–15. 
Tehtävänäsi on pyörittää 
kahvilatoimintaa sekä 
käsityöputiikkia.  Kahvilan ja 
putiikin tuotto käytetään oman 
seurakunnanlähetystyön tukemiseen. 
Tule kuulemaan lisää infotilaisuuteen. 
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Kirkkoherra Merja Jyrk-
kä virkavapaalla 7.11.2016–
7.5.2017. Vs. kirkkoherrana 
toimii Juha Luokkala.
Nuortenilta: to 3.11. klo 17 
Rantsilan srk-talossa, ti 8.11. 
klo 17 Piippolan srk-talossa, 
ke 9.11. klo 17 Kestilän ker-
hokodissa.
Ehtoollishartaus: su 6.11. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 Sii-
kalatvan vuodeosastolla, to 
10.11. klo 14 Pohjantähdessä.
Lankapiiri ma 7.11. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Kirpputori avoinna ma ja ti 
klo 12–17 Pyhännällä partio-
kolossa.
Kirpputori ti 8.11. klo 9–17, 
ke 9.11. klo 9–16 ja to 10.11. 
klo 9–18 Kestilän srk-kodissa.
Syöpäkerho ke 9.11. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Hartaus ke 9.11. klo 14  
Pihlajistossa.
Diakoniamyyjäiset to 10.11. 
klo 12–13 Pulkkilan srk-talos-
sa. Arpoja, leivonnaisia. Keit-
tolounas 5 € / ateria. Lopuksi 
keittoa myydään myös omiin 
astioihin.
Seurakuntakerho: Piippola, 
Pulkkila ja Pyhäntä: to 10.11. 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa. 
Kyydityksistä sovitaan ker-
hoissa. Lisätietoja Mervi-dia-
konissalta. Rantsila: to 10.11. 
klo 13 srk-talossa.
Perhekerho: Kestilä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerho-
kodissa. Parittomilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Pulkki-
la: keskiviikkoisin klo 10 ker-
hokodissa. Parillisilla viikoilla 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   27.10.–3.11.2016

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  3.–10.11.2016

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla sun-
nuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 6.11. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Olkkari-ilta ma 7.11. klo 17–19. Mukavaa tekemistä ja  
yhdessäoloa nuorille kehitysvammaisille aikuisille. 
Lisätietoja Christalta, p. 040 5156 935. 
Porinapiiri ti 8.11 klo 13.15–14.15, Heinäpään srk-koti. 
Eläkkeellä oleville kehitysvammaisille
Keskustelukerho ti 8.11 klo 17–18.30, Heinäpään srk-
koti. 
Perhepiiri to 10.11 klo 12–13.30 Vanha pappila, Jössensa-
li. Vanhemmille, joilla kehitysvammainen aikuinen lapsi.
Nuorten kahvila to 10.11. klo 17–19, Keskustan srk-ta-
lo, Lilja ja Lumme-sali. Kahvila 14–17-vuotiaille nuorille.  

KUULOVAMMAISTYÖ
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30 
Keskustan srk-talossa. Viittomakieltä käyttävät seura-
kuntalaiset: kuurojenpappi Päivi Liitin avoin vastaan-
otolle voit tulla keskustelemaan uskon ja elämän asi-
oista, tulkin kanssa tai ilman tulkkia. Päivi Liiti p. 044 
7555 554.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 10.11. klo 14 
Keskustan srk-talossa, Isokatu 17. Kuoro avaa viittoma-
kielisille mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa 
omiin messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan 
mukaan! Lisätietoja voit kysyä kuoron johtajalta,  Ulla-
Maija  Aaltomaalta p. 050 5933 378.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten saunailta ma 7.11. klo 18 Caritas-koti, 
Kapellimestarinkatu 2. Saunotaan, uidaan, vietetään il-
taa yhdessä. Oppaita saunassa ja altailla. Iltapalatarjoilu 
ja hartaus. Opasystävä vastassa pihalla klo 17.40 alkaen. 
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 10.11. 
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen! Keskustelun lomassa 
juomme kahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alka-
en Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä. 

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön diakoniatyöntekijän vastaanotto to 3.11. 
ja 10.11. klo 11–12 Keskustan srk-talo.  Päihdetyön dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti Järven päivystys tukea tar-
vitsevillle.
Naistenryhmä pe 4.11. klo 13–15 Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän retki Vasamolle ma 
7.11. klo 9–16 Vasamon leirikeskuksessa. Etukäteisilmoit-
tautuminen ryhmissä.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
10.11. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
on avoinna ma, ti, to ja pe 
klo 10–14 Höyhtyällä 
(Nokelantie 48 B). 
Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä 
kahvila lähetyksen hyväksi. Kierrätystavaroiden lop-
puunmyynti marraskuussa. Alennukset jopa - 50 %. 
Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Siipi on avoinna poikkeuksellisesti myös lau-
antaina 26.11. ja 10.12.  Lue lisää Siivestä s.8.
Tarinoita maailmalta pe 4.11. klo 12–13 Siivessä. 
Keski-Aasian mielenterveystyö, Anu Luokkala. 

VALTAKUNNALLISET

Sinun tähtesi
www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat

pe–su 4.–6.11. Keskustan seurakuntatalossa. 

Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteis-
työnä järjestetään vuosittain valtakunnalliset vankilalä-
hetyspäivät, joita isännöi joka vuosi eri kirkkokunta. Päi-
vät järjestetään jo 61. kerran. Isäntäseurakuntana Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. 
 Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät järjestetään py-
häinpäiväviikonloppuna. Perjantaista sunnuntaihin kes-
tävillä päivillä on ohjelmassa on puheita, musiikkia, ru-
kousta, tervehdyspuheenvuoroja ja hengellistä opetus-
ta. Ohjelma on suunnattu vankilatyössä olevien lisäksi 
kaikille kiinnostuneille. Myös vankeja ja heidän omaisi-
aan odotetaan päiville. 
 Järjestäjinä ovat Suomen evankelisluterilainen kirk-
ko, Helluntaiherätys, Pelastusarmeija, Vapaakirkko ja 
Adventtikirkko. Kirkkokuntien edustajat yhdessä vas-
taavat päivien sisällöstä ja ohjelmasta. Katso ohjelma:  
www. oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat

Aikuisrippikoulu
Onko rippikoulujäänyt käymättä ja kirkkohäät odotta-
vat? Onko sinua pyydetty kummiksi? Mietityttävätkö 
uskonasiat? Tämä rippikoulu on tarkoitettu juuri sinul-
le, jolla rippikoulu on syystä tai toisesta jäänyt käymät-
tä nuorena. Rippikoulun jälkeen sinut voidaan kastaa, 
jos et ole kirkon jäsen ja sinua ei ole kastettu.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 
9.11. klo 18 ja jatkaa viikoittain. Ryhmän konfirmaatio 
on Pyhän Andreaan kirkossa sunnuntaina 11.12. klo 12.
Rippikoulu on maksuton. Ilmoittautuminen 6.11. men-
nessä osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat/2016-11-09/aikuisrippikoulu. 

Lisätietoja: Heikki Karppinen, p. 044 3161 580, 
heikki.karppinen@evl.fi.

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho (kaiken-
ikäisten perhekerho) 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Koululaisten chimes-
ryhmä torstaisin 

klo 15–16 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla. 

Parisuhteet

Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la 5.11. klo 18. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell, kirkkokuoro 
avustaa. Iltakirkossa sy-
tytetään kynttilät vuo-
den aikana ajasta iäisyy-
teen siirtyneiden seura-
kuntalaisten muistoksi. 

Sanajumalanpalvelus 
su 6.11. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.

Rakastan sinua – miten sen sanoisin? 
Aviosuhteen katsastusasema 10.11. klo 18 
(Suvelan leirikeskus, Pasontie 40)
Aiheeseen johdattelevat vertaisohjaajat, 
Minna ja Risto Jyrkkä.
Ilta alkaa salaatti-iltapalalla. 
Leirikeskukseen on järjestetty lastenhoito. 
Koko tapahtuma, myös lastenhoito, on 
maksuton! Ilmoittautumiset ja tiedot 
lastenhoitotarpeesta 7.11. mennessä, 
tekstiviestillä p. 044 7453 847 
tai spostilla: 
info@romuromantiikkaa.fi 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
OuluGospel-kon-
sertit ja -tapahtu-
mat 4.–6.11. Ks. il-
moitukset s. 15 ja 17. 
Kohtaamisia-raa-
mis to 10.11. klo 18–19.30, Keskustan srk-talo, Isokatu 17. 
Seuraavan Luukas-messun pe 11.11. klo 19 suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
JÄRJESTÖT
Hetki yhdessä -ilta ma 7.11. klo 19 rukoushuoneella, Kou-
lukatu 41. Siionin matkalauluja, puhe, yhdessäoloa sekä 
iltapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sa-
nan nuoria aikuisia. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 9.11. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli seurakuntasali, Yliopistokatu 
7. Teemana: Jumala hyvä, maailma paha. Miksi? Puhe:  
Samuel Korhonen.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 
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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   27.10.–3.11.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virastossa viikot 44–45 ovat 
ns. poikkeusviikkoja muut-
topuuhien takia – olemme 
kuitenkin tavoitettavissa sil-
loin joko virastolta tai srk-ta-
lolta ja puhelimen päässä.
Lasten kerhotoiminnasta 
lisätietoa Siljalta p. 044 775 
0601.
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 3.11. klo 10 kirkossa 
pikkukirkon merkeissä. Tä-
nään pidämme pelkästään 
pikkukirkon eli emme ko-
koonnu sen jälkeen srk-talol-
le. Tervetuloa kirkkoon!
Pikkukirkko to 3.11. klo 10 
kirkossa. Pikkukirkko on 
kaikkien lasten yhteinen 
kirkkohetki, jonne aikuiset-
kin saavat tulla, kesto n. 20–
30 min.
Ensi vuoden rippikouluun 
ilmoittautuminen to 3.11. 
klo 16 srk-talossa. Lisätie-
toa rippikoulusta Markul-
ta p. 044 7750 602. Tähän il-
taan tulevat kaikki rippikou-
lulaiset!
Kuoroharjoitukset ke 9.11. 

klo 18.30 srk-talossa.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim.4.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 4.11. klo 17.30–19 srk-
talossa. Monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Friday night 5–7-luokkalai-
sille pe 4.11. klo 19.15–21 srk-
talossa, monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Lämmin kiitos ihan jokaisel-
le Joulun lapsi -keräykseen 
osallistuneelle! Paketit läh-
tevät matkaan Lumijoelta vii-
kolla 44.

Pyhäinpäivän iltajuma-
lanpalvelus la 5.11. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kuoro. Muistamme vii-
me pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneita.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11 klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Riitta Ojala. 

Rauhanyhdistys: Pe 4.11. klo 
19 nuortenilta Juha Klaavol-
la, klo 19 raamattuluokat Ju-
ha Anttilalla (pienet) ja Mat-
tilalla (isot). Su 6.11. klo 12 
pyhäkoulut Kk:Vanhala K&T, 
Lk: Mäkitalo K&E ja Yp: Niko-
lalla, klo 17 seurat ry:llä. Ke 
9.11. klo 10 puurokerho Illi-
kaisella. Päiväkerhot ti, ke ja 
to ry:llä klo 17–18.30. 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus sunnuntaina 6.11. klo 10 
Mankilan  rukoushuoneessa. Toimittaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit.

Kastettu: 
Heili Lyydia Pigg, 
Lilja Melissa Aurora Greus, 
Nooa Benjamin Parkkila.

työntekijät paikalla. Rantsi-
la: maanantaisin klo 10 Nup-
pulassa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa. Pyhäntä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: keskiviikkoisin 
klo 16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 kerho-
kodissa. Pyhäntä: Puuhaker-
ho tiistaisin klo 14.30 kerhoti-
lassa. Tavastkengän varkkarit 
torstaisin klo 16 Tavast-ken-
gän koululla. Rantsila: Poika-
kerho tiistaisin klo 15 Nuppu-
lassa. Hovin varkkarit torstai-
sin klo 15 Hovin koululla. 

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat la 5.11. klo 12 ry:llä. 
Kauko Kämäräinen ja Aaro 
Valtanen. Pulkkila: Seurat 
su 6.11. klo 12 Piippolan srk-
kodissa. Tuomo Koivukan-
gas. Pyhäntä: Seurat su 6.11. 
klo 16 ry:llä. Aleksi Päkkilä ja 
Heikki Ohtamaa. Lauluseurat 
ke 9.11. klo 18.30 Laurilalla. 
Rantsila: Seurat su 6.11. klo 
17 ja klo 18.30 Rantsilan srk-
talossa.
Kuorot: Kestilä: kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-
kodissa. Pulkkila: Kirkkokuo-
ro torstaisin klo 13.30 ja Stel-
lat klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: lapsikuoro to 3.11. klo 
17.30 ja mieskuoro klo 19 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-
kuoro keskiviikkoisin klo 11 
ja Stellat klo 15 srk-talossa. 
Kappelikuoro torstaisin klo 
18.30 srk-talossa.

Pyhäinpäivänä
lauantaina 5.11. iltakirkko klo 18. 

Iltakirkossa muistetaan vuoden aikana 
ajasta iäisyyteen siirtyneitä seurakuntalaisia.

 

Kyläjoulukalenterin 2016 
"luukkuvaraukset"  

Kaisamarjalta
kaisamarja.stockell@evl.fi 

tai p. 040 7430 381. 

Vapaat kalenteripäivät voit myös 
tarkistaa seurakunnan nettisivuilta.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

 

Arvostava kohtaaminen vanhustyössä
tiistaina 15.11. klo 12–14 ja 15–17
Pulkkilan valtuustonsalissa.
Luento kaikille asiasta kiinnostuneille! Aiheena 
mm. tunteiden kuuntelu, muistelut, muistorasiat. 
Luennoitsijana vanhustyön kouluttaja Raakel Piri. 
Sama luento kuullaan päivän aikana kaksi kertaa. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Siikalatvan seurakunta, Sote ja terveypiiri Helmi

Thank God it’s Friday
Nuorten retki Kuopioon! 

           18.–19.11.2016 

  

Hinta 35 € sis. kuljetuksen, majoituksen, aamiaisen ja 
lauantain lounaan. Kaupan päälle parasta seuraa! 
Ilmoittaudu mukaan viim. 9.11. Sirkulle p. 040 742 7669

Paikkoja 
rajoitetusti!

Pyhäinpäivän messut 
lauantaina 5.11.

Piippolan kirkossa klo 15. Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Pulkkilan kirkossa klo 15. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Arja Leinonen. Pulkkilan Stellat avustaa. 
Kestilän kirkossa klo 19. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. Kirkkokuoro avustaa.
Pyhännän kirkossa klo 19. Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Lapsikuoro avustaa.
Rantsilan kirkossa klo 19. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. Rantsilan Stellat avustaa.

Messuissa luetaan vuoden aikana pois nukkuneiden 
seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilä 
heidän muistolleen.

 

 

Marraskuun pyhäkoulu su 
6.11. klo 12 kirkon kerhohuo-
neessa.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set su 6.11. klo 17 kirkolla.
Eläkeliitto ti 8.11. klo 11 srk-
salissa. Vieraana apteekkari 
Heli Fagerström Oulunsalon 

apteekista.
Lähimmäis- ja ystäväpalve-
lupiiri ti 8.11. klo 13 kirkolla.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
8.11. klo 18.30 srk-salissa.
Yhteinen aamiainen (1 €) 
pe 11.11. klo 7.30–9.15 srk-
salissa.

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 4.11. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 4.11. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Monenlaista 
toimintaa ja puuhaa 
sekä raamattuopetus 

ja nyyttärit.

Kastettu:
Niklas Miro Mikael Kilpeläinen (Rantsila)
                        Nea Sofia Visuri (Pulkkila)

                        Oliwia Federica Huikari (Piippola)

Kuollut: 
Hannu Olavi Pääkkö 65 (Kestilä, Tukholma), 

Aino Annikki Leiviskä e. Keränen 79 (Kestilä), 
Sirkka Linnea Hannula e. Peltoniemi 78 (Pulkkila), 

Eino Matias Näsänen 76 (Rantsila)
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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

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
(Huom. kiinni ke 9.11.)

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 4.11. seura-
kuntatalolla. Aamupala eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Kier-
rätystori avoinna klo 9.30–11. 
Ystävärengas pe 4.11. klo 
12–13.30 Lähetysvintissä. 
Esikko-vanhemmat ma 
7.11. klo 10 seurakuntatalos-
sa. Ryhmä ensimmäisen lap-
sen saaneille vanhemmille ja 
pienokaisille. Mukana diako-
nit ja varhaisen tuen perhe-
työntekijä.
Lähetysvintti ma 7.11. klo 12 
Lähetysvintissä.
Omaishoitajat ja toimin-
nallinen ryhmä ma 7.11. klo 
13.30 srk-talossa. Omaishoi-
tajien ryhmässä vieraana pal-
velupäällikkö Pirjo Uusitalo 
kunnasta. Ohjaajina Sinik-
ka Ilmonen ja Merja Hauta-
viita. Muistisairaiden toimin-
nallisessa ryhmässä ohjaa-

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Pyhäinpäivän messu la 
5.11. klo 10 Rantakylän 
kappelissa. Toimittaa ja 
saarnaa Maisa Hautamä-
ki, avustava pappi Aino 
Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta, jumalanpal-
velusryhmänä Diakonia, 
Kirkkolaulajat.
Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la 5.11. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri, 
Celeste-kuoro. Perintei-
nen kynttilöiden sytytys 
vainajien muistolle.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, kant-
torina Mika Kotkaran-
ta. Muualla rippikoulun-
sa käyvien Rippikoulusun-
nuntai.
Maakirkko su 6.11. klo 12 
Alatemmeksen kylätalol-
la. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri.
Rauhanyhdistyksen ilta-
kirkko ja ehtoollinen su 
6.11. klo 18 kirkossa. 

Kastettu: 
Vilho Onni Juhani 
Rasi-Koskinen ja 
Ninni Eveliina Suominen.
Avioliittoon vihitty: 
Lasse Kalle Petteri 
Tikkanen ja Outi Marja 
Katriina Määttä.
Kuollut: 
Jaakko Hermanni 
Kujala 30.

jina Paula Mustonen ja An-
nikki Salmela.
Neulekahvila ma 7.11. klo 
17.30 Lähetysvintissä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville.
Kierrätystori ma 7.11. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.
Perhekerho ti 8.11. klo 9.30–
11 srk-talolla.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
8.11. klo 12 Kotikololla.
Perhekerhot Koti-Pietiläs-
sä ja Vanamossa ke 9.11. klo 
9.30–11, Maisa-pappi.
Seurakuntakerho ke 9.11. 
klo 12 srk-talolla. ”Lähiruo-
ka ja ravitsemus”, Anna-Lii-
sa Pottala vieraana. Hartaus 
Maisa-pappi.
Kuorot ke 9.11.: klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 Min-
ka kirkossa ja Kirkkolaulajat 
srk-talolla.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla 
to 10.11. klo 18 seurakuntata-

Virasto kiinni ke 9.11. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara ti, to, 
pe klo 14–17, Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tule juttelemaan!

Operaatio Joulun lapsi 
– paketteja Romanian ja Moldovan lapsille
Voit koota Operaatio joulun lapsi -paketin ja tuoda sen 
keräyspisteeseen 3.10.–13.11. välisenä aikana. Lue lisää:
kempeleenseurakunta.fi/1183-operaatio-joulun-lapsi

Pyhäinpäivän messu la 
5.11. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
messudiakoni Minna Sor-
vala, kanttori Marjo Irja-
la. Kirkkokahvit.
Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la 5.11. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Päivi Olli-
kainen, kanttori Taru Pis-
to. Musiikkiavustus Tuo-
mas Honkanen, laulu. Sy-
tytämme tuohuksen jo-
kaiselle poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle. Kirk-
kokahvit.
Messu su 6.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Ve-
sa Äärelä, messudiako-
ni Antti Ristkari, kanttori 
Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Gaudiate-kuoro, joh-
taa Lauri Nurkkala. Las-
ten kirkkohetki monitoi-
mitilassa.

Kuuntele Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Ikämiesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 9.11. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpiiriä 
ei ole to 10.11. Seurakuntapii-
ri to 10.11. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varttuneet to 10.11. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Nuoret: ks. Facebook Kempe-
leen seurakuntanuoret.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Lauluraamattuluokka pe 
4.11. klo 18 ry:llä. Pyhäinpäi-
väseurat la 5.11. klo 13 ry:llä. 
Pyhäinpäiväseurat la 5.11. klo 
18 ry:llä. Pyhäinpäiväseurat 
su 6.11. klo 13 ry:llä. Iltames-
su su 6.11. klo 18 PKK. Tiistai-
kerho ti 8.11. klo 12 ry:llä.

Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Jouluinen askarteluilta per-
heille to 24.11. klo 17.30–19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukaan mahtuu 25 
perhettä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittautumi-
nen 1.–21.11. kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Askeleet to 3.11. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro pe 4.11. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa 
(huom! pvä).
Versot su 6.11. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-ryhmä ti 8.11. klo 18 
Keskustan srk-talossa.

Kastetut: Eben Alfred Vääräniemi, Minea Alexandra 
Hintsala, Aarne Simo Sakari Takalahti, Marius Eliel 
Jokelainen, Vili Aatu Eevert Taivaloja.
Kuollut: Eila Marjatta Pöyhönen s. Kaltiola 86. 
Raimo Uolevi Karsi 80.

Murron rauhanyhdistys: Py-
häinpäivän lauluilta pe 4.11. 
klo 19 Tyrnävän kirkko.  Py-
häinpäiväseurat  la 5.11. klo 
13 Kempeleen ry:llä. Pyhäin-
päiväseurat la 5.11. klo 18 
Kempeleen ry:llä. Seurat su 
6.11. klo 16 ry:llä.

Suurin on rakkaus  raamatturetriitti 
2.–4.12. Leirikeskus Luurinmutkassa.
Yhdessäoloa Jumalan sanan äärellä. Syvennymme Paava-
lin kirjoittamaan 1. Korinttilaiskirjeeseen.  Kirjettä poh-
ditaan niin itsenäisesti lukien kuin yhdessä keskustellen. 
Lähde rohkeasti mukaan – riippumatta siitä, onko Raa-
mattu sinulle ennestään tuttu vai tuntematon. Täysihoi-
tohinta on 1hh 70 e (huoneita rajoitettu määrä) ja 2hh 
50 e. llmoittautuminen Paulus Pikkaraiselle (paulus.pik-
karainen@evl.fi tai 040 7790 259) 23.11. mennessä. 
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Isänpäivälounas 
sunnuntaina 13.11. 

klo 11–14 seurakuntatalossa.
 

* Liha- tai kalaruoka lisukkeineen 
* Täytekakkukahvit / tee / mehu 

* Hinta: Aikuiset 12 €, 
 lapset (4–12v.) 6€, alle 4-v. ilmaiseksi

Tervetuloa! 
   PS. Meillä käy pankkikortti!

Ilta parisuhteelle
la 12.11. klo 17
Kokkokankaan 

srk-keskuksessa. 
Mukana illassa muusikko 

Jari Levy, terapeutti 
Teija Pirnes-Hyvönen ja 
OAMK tanssinopettaja-

opiskelijat & co. 
Puffetillallinen. 

Liput 30 € / pariskunta 
kirkkoherranvirastosta ja 
Kempeleen Kotipizzasta. 

Avoin keskustelutilaisuus 

Päihde & Perhe – mistä apua?
maanantaina 7.11. klo 17–18.30 kirjastossa. 

Mukana: raitistunut Antti Mäntykenttä, 
päihdetyöntekijä Jaana Leino, sosiaalijohtaja 
Hilkka Karttunen, diakonissa Marika Kamps 

Yhteistyössä Limingan kunta ja seurakunta, 
MLL, Pelastakaa lapset ry, AA, Al-Anon, AAL, 
Irti huumeista ry, NA, Vanhempien Akatemia

lossa. Kaikille seurakunnassa 
vapaaehtoistyötä tekeville. 
Ilmoittaudu ruokailun vuok-
si pe 4.11. mennessä p. 044 
7521 220.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 11.11. seura-
kuntatalolla tuttuun tapaan.
Partio: Pe 4.11. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Lip-
pukunnan hallitus Partiotoi-
mistossa klo 18–20. Hamina 
-17 johto Partiotoimistossa 
klo 20–21. Ke 9.11. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafecafe Partiotoimistossa 

klo 17–18. Lisää tietoa: www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 4.11. klo 
20 virsilauluilta Limingan kir-
kossa. La 5.11. klo 18 pyhäin-
päivän iltaseurat ry:llä. Su 
6.11. klo 12 isot seurat ry:llä 
ja klo 18 Iltakirkko ja HPE Li-
mingan kirkossa sekä iltahar-
taus ry:llä. Ke 9.11. klo 18.30 
aikuisten raamattuluokka 
ry:llä. To 10.11. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä. Pe 11.11. 
klo 19 alueellinen nuortenilta 
Oulunsalon ry:llä ja klo 18.30 
raamattuluokka 5–6 ry:llä.
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Joulun lapsi   
-pakettien
vastaanotto 
ma 6.11. ja 13.11. 
klo 13–16 srk-talon 
alakerrassa, muutoin 
sovi Anjan kanssa:
p. 040 5629 131. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Rinna Valpuri Heino.

Hiljaisuuden musiikkia to 
3.11. klo 19 kirkossa, kant-
tori Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro, solisteina Airi Kukkonen 
ja Heikki Holmström. 
Aikuisten raamattupiiri su 
6.11. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 7.11. klo 
18 srk-talon kappelihuo-
neessa lähetys- ja diakonia-

työn hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 8.11. klo 12 rukoushuo-
neella, Ossi Kajava laulattaa 
uusia virsiä.
Hartaus ti 8.11. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
8.11. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leskelä, 
Sari Stenroth. Samanaikai-
sesti, klo 13–15, kokoontuu 
toiminnallinen ryhmä muis-
tisairaille Päiväkeskuksessa. 
Siioninvirsiseurat ti 8.11. 
klo 18 Hilkka Konnun kodis-
sa, Ahotie 6, Matti Nuorala, 
Jouni Heikkinen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat ke 9.11. klo 13 seurakun-
tatalossa loka-joulukuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
yksin tai perheenjäsenen/ys-

tävän kanssa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
9.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 9.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 10.11. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Runo- ja musiikki-ilta to 
10.11. klo 18.30 seurakunta-
talossa. Lausuntaa Ritva Ran-
ta ja Hilkka Kylmäoja, laulu- 
ja soitinryhmä, Jouni Heikki-
nen. Kahvi- ja teetarjoilu.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Kuorot: Ke 9.11. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa. 
Lapset/perheet: Perheker-

Pyhäinpäivän iltames-
su la 5.11. klo 18  kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, puhe Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava, kirkkokuoro. 
Messun yhteydessä syty-
tetään muistokynttilät 
vuoden aikana poisnuk-
kuneille seurakunnan jä-
senille sekä kaikille sinä 
aikana Muhokselle hau-
datuille.
Messu su 6.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Juhani Alaranta, kantto-
rina Ossi Kajava. 
Vauva- ja vekarakirkko 
ti 8.11. klo 9.30 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java. 

hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen 
tiloissa Päivärinteellä sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Vau-
va- ja vekarakirkko ti 8.11. 
klo 9.30 kirkossa, jonka jäl-
keen isänpäivän kakkukah-
vit srk-talossa. Ei perheker-
hoja ti 8.11. 
Nuoret/rippikoulut: Nuor-
tenilta rippikoululaisille to 
3.11. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Saa merkinnän 
rippikoulukorttiin. Päivystys 
nuorisotoimistolla pe 4.11. 
klo 15–17. Raamattupiiri rip-
pikoululaisille su 6.11. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa. Isos-
koulutus ke 9.11. klo 18–20 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 

8.11. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 3.11. klo 18.30 ompelu-
seurat Ritva ja Timo Pekka-
risella sekä Reetta ja Hannu 
Parviaisella. Pyhäinpäiväseu-
rat: la 5.11. klo 12 ruokailu, 
klo 13 ja 18 seurat ry:llä. Su 
6.11. klo 10 messu kirkossa, 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-
rat ry:llä.  Ma 7.11. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: 5.–6.11. pyhäinpäiväseu-
rat Muhoksella. Su 6.11. klo 
10 messu kirkossa. Klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Saartoala, 
Laitasaari Carlson, Huovi-
la Korkala. Ke 9.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 

Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 5.11. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Muistetaan vuoden ai-
kana poisnukkuneita vai-
najia
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 5.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Muistetaan vuoden ai-
kana poisnukkuneita vai-
najia.
Messu su 6.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 3.11. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 7.11. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon koko-
ushuoneessa.
Hartaus ke 9.11. klo 15 Villa 
Tyrnissä.
Nuttupiiri to 10.11. klo 17-19 
Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Vähävaraiset perheet: Jos 
ette viime viikolla hakeneet 
EU-kuivaelintarvikkeita, 
voitte kysellä niitä Salmelta 

Kastettu: 
Milka Tuuni Klaudia 
Junes, Eljas Timo 
Kaarle Uusi-Illikainen.
Kuollut: 
Anna Siiri Piirainen, 
e. Rönkä, 
s. Laakko, 100.
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044 7372 631 tai Riitalta 044 
7372 630.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kirkkolauluilta pe 4.11. klo 
19 Tyrnävän kirkossa, iltapa-
la ja puheenvuoro ry:llä. Seu-
rat su 6.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 6.11. klo 16 ry:llä.

Opiskelija-avustus
Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvosto julistaa haetta-
vaksi opiskelija-avustukset kristillisissä oppilaitoksissa 
sekä kirkon virkaan opiskeleville Tyrnävän seurakunnan 
jäsenille. Avustuksen suuruus on 150 euroa. Hakemuk-
siin tulee liittää oppilaitoksen kirjoittama opiskelutodis-
tus. Hakemukset tulee toimittaa 9.11. klo 15 mennessä 
osoitteeseen Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Avoin vanhempainilta 
murrosikäisten nuorten vanhemmille

torstaina 17.11. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Luento Riitta Alatalo sekä keskustelua aiheesta: 

Murrosikä – mahdollisuus vai haaste? Kahvit. 
Järj. Vanhempien akatemia ja Tyrnävän seurakunta.

Lähetyslounas isänpäivänä
sunnuntaina 13.11. klo 11.30–14 
Tyrnävän seurakuntatalossa. 
Tarjolla lihamureke, jälkiruokana täytekakkukahvit.
Hinnat: aikuisilta 8 €, lapsilta (alle 12-v) 4 €, a
lle 3-vuotiaat ilmaiseksi. 
Ruokailutilassa on lapsille leikkinurkka!

Järj. seurakunnan lähetystyö ja nuorten palveluryhmä.
Tuotto Kaakkois-Aasiaan tyttöjen ja naisten ihmiskau-
pan torjunnan hyväksi työskentelevälle Alliance Anti 
Traffic (AAT) -järjestölle Suomen Lähetysseuran kautta.

Työntekijämuutoksia seurakunnassa 1.11. alkaen 
vs. kirkkoherrana Outi Pohjanen, p. 044 7372 612 
vs. kappalaisena Teemu Isokääntä, p. 044 7372 619
Kanttori Pentti on palannut vuorotteluvapaalta, 
p. 044 7372 613. 
Vs. talouspäällikkönä 1.11. alkaen toimii 
Pirjo Näppä, p. 044 7372 621.

Mihin käskyt kehottavat ja vapauttavat tänä päi-
vänä? Miten soivat uudet virret? 

KINKERIT TORSTAISIN KLO 18–19.30
3.11. Murron rukoushuoneella, 
aiheena käskyt 1–3 ja uudet virret. 
Outi Pohjanen, Pentti Korkiakoski.
10.11. Tyrnävän seurakuntatalon kahviossa; 
käskyt 4–5 ja uudet virret
24.11. Tyrnävän seurakuntatalon kahviossa; 
käskyt 6–7 ja uudet virret
1.12. Temmeksen seurakuntatalolla; 
käskyt 8–10 ja uudet virret

Jos kotoa löytyy katekismus, ota se mukaan!

Reformaation juhlavuoden kinkerit

Reformaation juhlavuoden kinkerit 
 

 

 

 

Mihin käskyt kehottavat ja 

vapauttavat tänä päivänä? Miten soivat uuden 

lisävihkon virret? 

 

 Kinkerit syksyllä 2016       

To 3.11. klo 18-19.30 Murron rukoushuoneella; 

aiheena käskyt 1-3 ja uudet virret 

To 10.11. klo 18-19.30 Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 4-5 ja uudet virret 

To 24.11. klo 18-19.30  Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 6-7 ja uudet virret 

To 1.12. klo 18-19.30 Temmeksen seurakuntatalolla;           

käskyt 8-10 ja uudet virret 

             

Jos kotoa löytyy katekismus, ota se mukaan! 

 
 
 

VAUVA- ja VEKARAKIRKKO 

tiistaina 8.11. klo 9.30 
 

           Lapsesi kanssa kirkossa voivat körötellä äidit, isät,  
              sisarukset, isovanhemmat, kummit, kaverit… 

 
           Kirkkohetkessä on musiikkia ja liikettä, laulua ja  
           hyräilyä, helistimien soittoa ja iloista hihkuntaa! 

 
               Kirkkohetken jälkeen tarjotaan isänpäivän  
                          kakkukahvit seurakuntatalolla. 

                                   
               TERVETULOA TOIVOTTAA VARHAISKASVATUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perheilta 
torstaina 3.11. klo 18 

Päivärinteellä 
Laitasaaren ry:n tiloissa 
ja torstaina 10.11. klo 

18 Koortilassa. 
Lisää tietoa Rauhan 

Tervehdyksestä 27.10. 
ja kotisivuiltamme. 
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  Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Yhteisöpedagogiksi opiskeleva Elijas Kokko 
suoritti lähetyssihteerin kurssin ja siihen 

liittyvän harjoittelun Kiimingin seurakunnassa. 

Sunnuntaiaamu alkaa kellojen siirrolla ja yhden 
tunnin pidemmillä yöunilla. Ylös päästyäni start-
taan auton ja ajelen seurakuntakeskukselle keitti-
ölle käynnistelemään koneita ja valmistelemaan 

kirkkokahveja. 
Päästän kahvitusvuorossa olevat mukavat rouvashen-

kilöt sisään ja kohta lähetyssihteerikin saapuu paikalle. 
Saatuamme valmistelut hyvälle mallille siirrymme 

kirkon sakastiin tapaamaan saapunutta lähetystyönteki-
jää, Saara Kalalukaa, ja vierasta, eteläafrikkalaista Kwa-
Zulu-Natalin kristillisen neuvoston (KZNCC) varatoi-
minnanjohtajaa Musa Zakwea. 

Laskemme pikaisesti kirkossakävijöiden määrän, jot-
ta myös kahvituspuolella osataan varautua ja sitten is-
tahdamme penkkiin kuuntelemaan kirkonkelloja ja 
messua. 

Messu etenee ta-
valliseen tahtiin ja 
saarnan pitää vie-
raamme Musa, jo-
ta tulkkaa lähet-
timme Saara. Saar-
na herättää paljon 
ajatuksia Afrikan 
tilanteesta ja sii-
tä, kuinka vah-
vasti siellä Juma-
lan voima aut-
taa eteenpäin 
elämässä, ku-
ten myös täällä 
meillä Suomessa. 

Messun jälkeen kirkkokahveilla Musa ja Saara esitte-
levät työtänsä lähetyskentällä ja kertovat, millä tavalla 
kristillinen yhteisö toimii siellä. 

Pääsen keskustelemaan heidän kanssaan esimerkik-
si Kiimingin Missionuorista ja tavoitteestamme päästä 
käymään jossain päin Afrikkaa. 

Juttelemme myös nuorisotyöstä: kuinka pystyisimme 
vaihtamaan osaamistamme ja tuomaan erilaisin tavoin 
uusia asioita työhön ulkomailla yhteisillä kohtaamisilla. 

Vieraiden lähdettyä siivoilemme seurakuntakeskuk-
sen salin kahvitusten jäljiltä. Pääsin siis tapaamaan ko-
tiseurakunnan lähetin ja mahtavan vieraan Afrikasta – 
olisiko harjoittelua paremmin voinut päättää!

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila on 
varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. 
Jos et halua Rauhan Tervehdystä ja muita 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Vahva turva

Kun tie oli ahdas kiusatulla,
oli Jumalan Sana turvana mulla.

Saan yhäkin huomata: Se polun uuden avaa,
ja vaivannut ongelma ratkeaa.

Hänen uskollisuutensa kyllä riittää,
voisinko koskaan Häntä kylliksi kiittää…

on tie auki taivaaseen mulle
ja kaikille minun rakastetuille…

En koskaan, en edes heidän vangitsemanaan,
toivoani kadottanut milloinkaan.

Tiesin : on Isä tämän kiirastulen sallinut,
näin uskoani koetellut.

Kaikesta tuskasta niin uupunut olin,
sydän kuitenkin sykki iloa, onnea…

Nyt omassa kodissani saan kokea 
itsenäisyyttä ja vapautta.

Eihän minulla aiemmin ollut lupaa
edes olla oma iloinen itseni.

Täytyi minuus peittää,
en saanut naamiota heittää;
tuli olla vakaa ja arvokas,
ihmisten edessä ansiokas.

Töillä olis pitänyt ansaita autuus,
hyljätä Luojani armo, joka päivä uus.

Isä vierellä kulki, voimansa antoi,
arvostelijoiden suut lopulta sulki…

Yhä vielä Hän  voimansa antaa.
voiman myös unohtaa ja
kaiken, pyytämättä, anteeksi antaa.

KAISU-TELLERVO KOTAPALO

• Anne-Maria Haapalan Huo-
misesta ei tiedä -kolumnin (RT 
20.10.) palaute yhdellä virk-
keellä: Se sai minut itkemään 
vuolaasti pakahtuneena liiku-
tuksesta.

AILA KÄMÄRÄINEN

Kynttilä äidilleni

Meidän äiti on Mirjam.
Äitini lapsienlapset ja ehkä mei-

dänkin lapsienlapset muistelevat 
mummoa, joka säästi kaiken ja as-

karteli kaikista kaikkia. Kädentöitä syntyi lin-
nunsulista, käärepapereista, narutolleroista, 
muovipusseista, tukkapinneistä, kivistä, kä-
vyistä, tuulenpesistä, silkkipapereista, langois-
ta, kangastilkuista.

Vaatteista hän irrotti napit, joista tuli varsi-
nainen aarresaari aarteen etsijöille.

Mummon muistotilaisuudessa lastenlapset 
lausuivat ihania runoja ja riimejä.

Tilaisuudessa yksi lapsenlapsista riimitteli 
näin: ”Eniten minä rakastin pieniä helmiäisiä 
pampuloita, niitä minulla oli koko selkä täyn-
nä juhlapuvussani. Se on norsunluunvärinen, 
mummi sanoi.”

Kuolinilmoitukseen laitoimme: ”Meidän 
mummi, kultaa helmiäisiä, norsunluuta.”

Olen tullut äitiini – kerään kaiken.
Katselen äitini virttynyttä neuletakkia, jon-

ka kauluksessa ja rintamuksessa on koristeena 
350 helmeä.

Ratkon ne pois ja pujotan siimaan, helmik-
si kaulaan.

Tulemme sytyttämään kynttilän haudallesi.

HELENA SAHLGREN
Oulu

• Olin ensimmäisen kerran 
mukana Kempeleessä Operaa-
tio Joulun lapsi -keräyksen tal-
koissa. Mukana oli myös ro-
manialainen opiskelijapoika. 
Hän kertoi, miten kenkälaa-
tikkolahja on muuttanut hä-
nen elämänsä.  

Hyljätystä lapsesta on mo-
nien mutkien kautta tullut 
Suomessa opettajaksi opiske-
leva mies. Keräys avautui mi-
nulle täysin.

Laatikkolahjoja kerätään  
Kempeleessä 13.11. saakka. 

KERTTU HANNILA
Kempele
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