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Vastarannan Kiiski 

Kiitos, facebook-väki

Pääkirjoitus

Pyhäinpäivä
on suosittu
Uusi Tie -lehdessä pohditaan, mitä pyhäin-
päivän suosio heijastelee:

”Markuksen seurakunnan entisen kirk-
koherran ja Suomen teologisen instituutin 
pääsihteerin Henrik Perretin mukaan usko 
kuoleman jälkeiseen elämään on laskenut 
yhteiskunnan yleisimmällä tasolla tapah-
tuneen maallistumisen vuoksi. Siksi osa 
papeistakin puhuu lähinnä tämänpuolei-
sista asioista.

Vaikka monet kieltävät tuonpuoleisen 
olemassaolon, Perret aavistelee pyhäinpäi-
vän suuren suosion viittaavan siihen, et-
tä monet heistä saattavat mielessään aja-
tella toisin.

Koska niin harva uskoo kuolemanjäl-
keiseen elämään, hän kutsuu pyhäinpäivän 
ja kristillisten hautajaisten suosiota siuna-
tuksi epäjohdonmukaisuudeksi, johon us-
kovien pitäisi tarttua evankeliumin julis-
tuksella.”

Uusi Tie 25.10.

Muut lehdetAatoksia

Miltä se kuulostaa, rakkaat veljet, kun 
kysyn sakastissa papeilta, että minkä-
väriset henkselit sitä tänä pyhänä lai-
tetaan selkään?

Oulun piispa Hannes Leinonen 
osasi kirkkolain. Simojoki saattoi pyy-
tää häneltä erikseen kommenttipu-
heenvuoron kiperässä paikassa. Lei-
nonen ei ihastunut kaikkiin uudis-
tuksiin, vähiten rippikoulu-uudistuk-
seen. Hän kysäisi minulta tauon aika-
na: Ootko kuullu, että nyt on ruvettu 
opettamaan graafisesti, miten ihmi-
nen tulee autuaaksi?

Turun vanhalla akatemialla paloi-
vat valot myöhään. Kokous kävi lähe-
tekeskustelua käsikirjauudistuksesta. 
Yleiseen esirukoukseen tuli jatkuvasti 
ehdotuksia. Kello oli jo yli puolen yön. 
Simojoki huomautti, että oleellinen on 
jo sanottu, joten olisi syytä välttää tois-
toja. Hän antoi vielä vuoron edustaja 
Lauri Taskilalle, Oulun hiippakunnan 
maallikkoedustajalle, joka tunnettiin 
leikillisistä sutkautuksista.

Taskila asteli puhujapönttöön, josta 
näkyi ainoastaan lyhyen miehen pää. 
Pää lausui nuokkuvalle joukolle: Her-
ra arkkipiispa. Kukaan ei ole tähän 
mennessä maininnut kahta erittäin 
tärkeää esirukouksen kohdetta, joita 
ei voi jättää pois: palokunta ja posti.

Pää katosi. Koko salillinen räjähti 
nauramaan. Puhuja sai raikuvat aplo-
dit. Kaikki tajusivat, että into ei ole ai-
na kohtuullista.

Jumalan siunausta kirkolliskoko-
ukselle.

ERKKI PIRI
Siikalatvan pian eläkkeelle jäävä kirkkoherra, 

joka oli kirkolliskokouksessa Oulun hiippakun-
nan maallikkoedustajana vuosina 1972–1986.

Pitkässä 
parlamentissa

Olin viimeisessä ”pitkässä par-
lamentissa”, kirkolliskokouk-
sessa syksyllä 1973. Kirkkom-
me ylin päättävä elin kokoon-

tui viiden vuoden välein. Täysistunnot 
ja valiokuntatyöskentelyt kestivät kuu-
kauden. Tästä lähtien kirkolliskokous 
alkoi kokoontua joka vuosi keväällä ja 
syksyllä viikon verran.        

Olin edustajista nuorin, 28-vuoti-
as. Opetusministeri Ulf Sundquist, jo-
ka vieraili kokouksessa, oli samanikäi-
nen. Kirkkoneuvos Mauno Saloheimo, 
Kirkkohallituksen kokenut lakimies 
näki, että nuori mies orjailee. Hän neu-
voi minua isällisesti. 

– Pian sopeudut tähän menoon. Pa-
ne merkille, että täällä on kolmenlai-
sia edustajia. On joukko niitä, jotka ei-
vät avaa suutaan täysistunnoissa. Sitten 
on maallikkoedustajia, jotka käsittele-
vät teologisia kysymyksiä. Kolmannek-
si on lauma pappeja, jotka puhuvat ai-
na talousasioista.

Kirkkoneuvos oli oikeassa.
Pitkässä parlamentissa oli persoo-

nallisuuksia. Kemijärveltä tuli insinöö-
ri Rafael Nykvist. Hän liitti asiaan kuin 
asiaan energian. Kun kirkolliskokous 
teki linja-autoretken seudun keskiai-
kaisiin kirkkoihin, arkkipiispa Martti 
Simojoki kysyi autoon noustuaan: On-
ko energia paikalla?

Helsingin tuomiorovasti Ensio Kuu-
la puhui usein. Hän riensi juoksujal-
kaa puhujan paikalle. Kun pappi käyt-
ti hyvän puheenvuoron, tuomiorovas-
ti aloitti oman puheensa: Äskeinen pu-
huja puhui hyvin sen vuoksi, että olen 
ohjannut häntä käytännöllisissä har-
joituksissa.

Monet piispat jäivät mieleen. Mik-
kelin piispa Osmo Alaja poltti piippua 
johtaessaan yleistä valmistusvaliokun-
taa. Kuopion piispa Olavi Kares ei hy-
väksynyt liturgista muotia alboineen ja 
stoolineen. Hän jyrisi täysistunnossa: 

Kirkon juuri julkaistun nelivuotiskertomuksen luvut 

kertovat, että suomalaisten kiinnostus kirkon tilai-

suuksia ja kirkon sanomaa kohtaan on laimentu-

nut viime vuosina. Valonpilkkujakin tutkimuksesta löytyy. 

Yksi sellainen on havainto siitä, että niissä seurakunnissa, 

jossa tehdään hihat käärittyinä töitä yhteisen jumalanpal-

veluksen eteen, täyttyvät myös kirkonpenkit. 

Lehden toimitus laittoi omille Facebook-sivuilleen väit-

teitä, jotka pohjautuvat nelivuotiskertomukseen. Pyysim-

me ihmisiä kommentoimaan muun muassa väitettä: ”Ei 

ole tärkeää, että ihmiset uskovat niin kuin kirkko opettaa” 

ja ”Ihmiset luulevat tietävänsä, mitä kirkko tekee, mutta 

todellisuudessa kirkon toimintaa ei tunneta tarkasti”.

Saimme upeita huomioita niin sanotuilta tykkääjiltäm-

me. Eräässä Facebook-postauksessa todettiin, että suuri 

osa ihmisistä ei tunne tarkasti kirkon tekemää työtä. Jopa 

kirkon eräänlaiset ”merkkituotteet”, kuten diakoniatyö, 

saattavat olla tuntemattomia. ”Kirkon ajatellaan vain 

verottavan, pitävän tekopyhiä jumalanpalveluksiaan ja 

vastustavan äänekkäästi tasa-arvoa”, toimitukselle kir-

joitettiin.

Yhdessä Facebook-kirjoituksessa pahoiteltiin, että seu-

rakuntien nettisivut muistuttavat valtion virastojen sivuja. 

Kirkosta kertovissa jutuissa ja tiedotteissa on oltava ihmis-

läheisyyttä kaikkine tunteineen, meille sanottiin.

Pohdittaessa kirkon houkuttelevuutta ehdotus kuului, 

että seurakunnissa kokeiltaisiin oma pappi -järjestelmää. 

Henkilökohtaisuus on tärkeää kirkossa.

Eräs kirjoittaja sanoi, että kirkkoon on mahduttava 

myös sellaisen seurakuntalaisen, joka ei kykene uskomaan 

yliluonnolliseen, mutta uskoo niihin arvoihin, joita kirkko 

tarkasti puolustaa.

Suremisen
tavat
Kuvataiteilija Minna Havukainen on työs-
kennellyt vakavasti sairaiden ja kuolevi-
en omaisten parissa ja hätkähtänyt näke-
määnsä:

”Surun ilmaisemisen tavat ovat kult-
tuurisidonnaisia. - - Keskeistä Havukai-
sen mukaan on kuitenkin se, että kuole-
ma koetaan yhteisöllisenä asiana, vaikka 
tavat osoittaa surua, käydä katsomassa vai-
najaa ja myös hautajaisjärjestelyt vaihtele-
vat kulttuurista toiseen.

Mutta jos ihmisellä ei ole ketään, jää 
kuolemakin vailla yhteisön reaktiota.

– Olen saanut floristiikan opiskelijoi-
den kanssa osallistua sellaisen vainajan 
siunaustilaisuuteen, jolla ei ollut yhtään 
saattajaa. Meillä Suomessa kuolee ihan oi-
keasti ihmisiä, joilla ei ole ketään, joka jäi-
si kaipaamaan. Kokemus oli pysäyttävä.”

Henki & elämä 25.10.

RIItta HIRvoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Mikä nelivuotiskertomus?
Kirkon nelivuotiskertomus kuvaa kirkon kehitystä neljän vuoden ajalta. 

Selvitys tehdään kirkolliskokouksen toimeksiannosta. 

Kertomuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida kirkon tilannetta ja 

kehityssuuntia. 

Kirja koostuu kirkon tilastoista sekä tehdyistä kyselytutkimuksista. 

Tuorein nelivuotiskertomus on vuosilta 2008–20011. 

Selvityksiä on tehty vuodesta 1967 alkaen. 

Lähde: www.evl.fi

Piispa Tapio Luoma pohtii kirkon nelivuotiskertomusta

”Usko kuuluu luonnollisesti elämään”
Espoon piispan Tapio 
Luoman mukaan 
kirkon yhteistä uskoa 
tarvitaan, koska jokainen 
ei voi rakentaa omaa 
jumalakuvaansa. Jumala 
ei kysy, millainen hänen 
tulisi olla, piispa sanoo.

Kirkon nelivuotiskertomuk-
sen viime viikolla julkais-
tut luvut olivat paljolti ka-
rua katseltavaa. Kirkon – 

perin monipuoliseen – toimin-
taan osallistutaan aina vain vä-
hemmän. Kirkon asiat eivät tun-
nu kiinnostavan kansalaisia.

Myöskään politiikka ei näy-
tä tavoittavan ihmisiä. Kunnal-
lisvaalien nuupahtanut äänestys-
prosentti jätti monille niin huo-
len kuin pettymyksen.

Espoon piispa Tapio Luoma 
ei kummastele kysymystä, onko 
näillä kahdella asialla, vähenty-
neellä kiinnostuksella kirkkoa ja 
äänestämistä kohtaan, jotakin te-
kemistä keskenään.

– Yhteen kuuluminen, yhteis-
ten asioiden hoitaminen ja kirkon 
kaltaisen vanhojen organisaatioi-
den merkitys ei vaikuta olevan 
kiinnostava aihe nykyihmisille. 
Vastuun kantoa ja velvollisuuk-
sia tärkeämpiä tuntuvat olevan 
oikeudet, joita peräämme itsel-
lemme.

Luoman mukaan kirkko ko-
rostaa vastuuta yhteisistä asioista. 

– Kristityn ei pidä koteloitua 
omaan todellisuuteensa vaan olla 
kiinni arkitodellisuudessa muun 
muassa käyttämällä hyväksi ää-
nestysoikeutta, hän sanoo.

Suomi seuraa 
eurooppalaista kehitystä
Piispoista juuri Tapio Luoma oli 
selvittämässä kirkon nelivuotis-
kertomuksen, Haastettu kirkko, 
paljolti synkkiä lukuja tutkimuk-
sen julkaisutilaisuudessa.

Täytenä yllätyksenä kirkon ke-
hityksen trendi vuosina 2008–

2011 ei piispalle viikko sitten tul-
lut. Luoma kertoo saaneensa jo 
kesällä maistiaisia luvuista. Hän 
on myös seurannut samansuun-
taisia trendejä muualla Euroo-
passa – niin protestanttisissa kuin 
roomalaiskatolisissa maissa. 

Luoma puhuu muun muas-
sa Ranskasta, jossa uskonto näh-
dään voimakkaasti yksityisasia-
na, ihmisen sisäisenä vakaumuk-
sena ja siksi myös paineena pysyä 
yhteiskunnassa näkymättömänä. 

– Kirkkojen asema ei ole länsi-
maissa enää sama kuin aiemmin. 
Siksikin osasin varautua nelivuo-
tiskertomuksen sisältöihin, Luo-
ma toteaa.

Perusta ei voi 
olla suosion määrässä
Lisääntyvä välinpitämättömyys 
kirkkoa kohtaan ei lamauta piis-
paa. Hänen mielestään kirkon 
perustana ei voi olla suosio. Hän 
muistuttaa, että ensimmäiset 
kristityt toimivat jopa vihamie-
lisessä ympäristössä, mutta siitä 
huolimatta saivat viestinsä perille.

Luoma arvioi, ettei seurakun-
tien työntekijöiden ole välttämät-
tä runsaan tarjonnan keskellä 
helppoa muistaa, miksi kirkko on 
perimmiltään olemassa. Piispa te-
roittaa kirkon olevan ennen kaik-
kea hengellinen yhteisö, jossa ele-
tään todeksi yhteyttä Jumalaan ja 
lähimmäiseen.

– Kirkon viestissä korostuu lä-
himmäisyys, toisista välittäminen 
ja vastuu muista. Keskeinen kysy-
mys kuuluukin, miten pidämme 
tämän viestin esillä ihmisille, joi-
ta ohjaa paljolti käyttäytyminen, 
joka etsii juuri sitä, mikä itsestä 
tuntuu hyvältä.

Luoma haluaa tarkastella kriit-
tisesti, miten kirkossa puhutaan 
uskosta. Se mitä sanotaan, ei sai-
si kuulostaa kylmältä, ylimielisel-
tä tai oudolta, piispa totesi neli-
vuotiskertomuksen julkistamisti-
laisuudessa.

Yhteinen usko on elämän 
myrskyissä koeteltua 
Nelivuotiskertomuksen mukaan 
keskeisillä kristillisillä uskomuk-
silla – sillä mitä kirkko opettaa 
– on yhä vähemmän merkitystä 

suomalaisille. Piispa Luoma nä-
kee kuitenkin yhteisen uskon tär-
keänä.

– Kirkon yhteinen usko on su-
kupolvien kuluessa sanoitettua ja 
ennen kaikkea elämän vastoin-
käymisissä koeteltua uskoa. Jos 
kirkon yhteistä uskoa ei olisi, me 
jokainen rakentaisimme oman, 
henkilökohtaisen jumalakuvan. 
Jumala ei kuitenkaan kysy kenel-
täkään, millainen hänen tulisi ol-
la, Luoma toteaa.

– Kirkossa ihminen on muka-
na siinä suuressa yhteisössä, jo-
ka etsii, kaipaa ja kyselee Jumalan 
perään. Se on mielestäni äärim-
mäisen tärkeä asia. 

tullaanko jumalan- 
palvelukseen viihtymään?
Nelivuotiskertomus paljastaa, et-

tei kirkko ole pystynyt nostamaan 
strategioistaan huolimatta juma-
lanpalveluksen osallistumisluku-
ja. Moni pitää jumalanpalvelusta 
raskaana ja kaipaa muun muassa 
kirkkoon enemmän iloa.

– Jos puhutaan iloisuudesta ja 
eloisuudesta, päädytään puhu-
man helposti viihtymisestä. Mis-
sä määrin jumalanpalvelukseen 
liittyy viihtyminen? piispa pohtii.

– Jumalanpalvelukseen kuuluu 
mielestäni paljon enemmän kuin 
vain yksi tunne. Se mikä näyttää 
jollekulle ilottomalta ja ikävältä, 
saattaa olla vieressä istuvalle kirk-
kovieraalle kipeästi kaivattu mah-
dollisuus käsitellä oman elämän 
syviä kysymyksiä, Luoma sanoo.

– Mutta jos mielikuva uskos-
ta on se, että hengelliset asiat ovat 
synkkiä, onnellisuutta etsivä ny-
kyihminen tuskin lähtee hake-
maan kirkosta rakennuspuita elä-
määnsä. 

– Näkemys uskosta ikävystyt-
tävänä on haalea kuva rikkaas-
ta asiasta, piispa toteaa, mutta on 
valmis miettimään jälleen, miten 
kirkko itse puhuu uskosta. 

Uskon Jumalaan pitäisi olla yh-
tä arkipäiväistä kuin talvirenkai-
den vaihdon, Tapio Luoma lausuu 
nelivuotiskertomuksen äärellä.

RIItta HIRvoNEN

Kirkon nelivuotiskertomusta 
käsitellään myös pääkirjoituksessa 
sivulla 2.

Espoon piispa Tapio Luoma.

Nelivuotiskertomuksen grafiikka kertoo, että sunnuntaiaamun jumalanpalvelusten 
suosio hiipuu lähes dramaattisesti.

Kirkon ydin – hengellinen sanoma – ei saa hukkua runsaan tekemisen alle, piispa Tapio Luoma huomauttaa.

Ku va t :  R au han Te r ve h d y k s e n a r k i s t o

Gra f i i k ka :  K i r ko n t u t k imuske skus
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Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus 
teko voi olla suuri ja maailmaa 
kerralla muuttava, mutta myös 
pienet jokapäiväiset teot läheisten 
hyväksi ovat tärkeitä. Pelasta 
maailma on juttusarja, joka esittelee 
suurten ja pienten tekojen tekijöitä. 
Tässä osassa puhutaan aina 
ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta, 
verenluovutuksesta.

”Luovutin ensimmäisen 
kerran verta armeijas-
sa. Luovutus oli teh-
ty helpoksi ja ryhmän 

mukana kynnys lähteä mukaan 
oli matala. Ensimmäinen veren-
luovutus vähän jännitti, sillä jou-
duin odottelemaan vuoroani ja 
ehdin pyöritellä asiaa mielessäni.

Sen jälkeen olen luovuttanut 
verta pari kertaa vuodessa. Toi-
menpide sattuu ainoastaan neu-
lan piston verran, joten kipua ei 
ainakaan kannata pelätä. Nyky-
ään kahden luovutuskerran vä-
lillä tulee naisilla olla vähintään 
kolme kuukautta ja miehillä vä-
hintään kaksi.

Verta otetaan 450 millilitraa eli 
noin kymmenesosa ihmisen ve-
rimäärästä. Se saattaa aiheuttaa 
hieman huteraa oloa, mutta en-
nen ja jälkeen luovutuksen nau-
titaan nesteitä oloa parantamaan. 
Raskasta työtä ja liikuntaa kan-
nattaa vältellä loppupäivän ajan, 
mutta ainakaan itselläni veren-
luovutus ei ole juurikaan vaikut-
tanut loppupäivän vointiin.

Valmistun pian lääkäriksi ja 
tiedän, kuinka tärkeää luovutet-
tu veri on. Sitä tarvitaan esimer-

kiksi leikkauksissa, anemian ja 
syövän hoidossa sekä verenvuo-
totautia sairastaville henkilöille, 
eli ihan joka päivä. Suuret onnet-
tomuudet saavat ihmiset liikkeel-
le ja luovuttamaan verta helpom-
min, mutta todellisuudessa tarve 
on jatkuvaa.

Yhdestä veripussista saa avun 
useampi henkilö, sillä luovutettu 
veri jaetaan punasoluiksi, veri-
hiutaleiksi ja plasmaksi, joita sit-
ten käytetään potilaille tarpeen 
mukaan. Veri todellakin pelastaa 

henkiä ja luovuttaminen on help-
po ja nopea tapa auttaa lähim-
mäistä.

Joissakin maissa verenluovu-
tuksesta maksetaan. Mielestä-
ni maksu tulee kyseeseen, mikäli 
tarvittavaa määrää verivalmistei-
ta ei muilla tavoin saada kerättyä. 
Suomalaiset luovuttajat ovat on-
neksi olleet niin aktiivisia, että ve-
restä ei ole tarvinnut maksaa. Tä-
mä on hieno asia ja toivottavasti 
näin on jatkossakin.

Verenluovutuksesta saatu 
palkkio ei ole rahallinen, mutta 
hyvän mielen siitä aina saa. Luo-
vutusta harkitseville sanoisin, et-
tä toimenpide on kivuton ja yk-
sinkertainen tapa auttaa. Kan-
nattaa kokeilla! Koskaan ei voi 
tietää, kuka luovutetun veren tu-
lee saamaan, mutta joskus avun 
tarve saattaa osua omalle tai lä-
himmäisen kohdalle. Tällöin tun-
temattoman luovuttajan avuliai-
suus on korvaamatonta.”

MaRIa-MElINa väYRYNEN

Pallo kiertää ja seuraavaksi se osuu 
Sira Moksiin, joka auttaa löytökoiria. 
Keneen pallo sen jälkeen osuu? 

Kuka: Jukka Kortelainen, 30.

• Kirkossa kysytään, miksi ihmiset eivät tule ju-
malanpalveluksiin. Minä kuitenkin tulen silloin 
tällöin. Joskus väkeä on enemmän, joskus niin 
vähän, että tunnen itseni kiusaantuneeksi. Sik-
si ihmettelen, miksi jumalanpalveluksia on niin 
paljon. Viime sunnuntainakin Oulun kantakau-
pungissa oli 5 jumalanpalvelusta klo 10, 7 juma-
lanpalvelusta klo 12, yksi palvelus klo 14 ja yksi 
messu klo 18, aikalailla normisunnuntai. 

Onko seurakunnissa jokin pakkomielle kek-
siä liioille kirkoille käyttöä väkisin, vai mistä on 
kyse? Entä jos messuista valtaosa karsittaisiin 
pois ja loppuihin panostettaisiin vähän enem-
män. Messuihin tuotaisiin vaihtelua musiikis-
ta ja vaikkapa Oulun lisääntyvästä kansainvä-
lisyydestä. Seurakuntalaisia, niitä aktiivisiakin, 
on muusikoista tanssijoihin ja näyttelijöihin asti. 
Osaamista varmasti olisi vaikka mihin.

vERKKoPalaUtE
27.10.2012 15:31

• Olen ihmetellyt, kun tuomiokirkon urkurina 
on tietojen mukaan Péter Marosvári, niin viime-
aikoina on aina ollut joku muu musisoimassa al-
kuun ja lopussa. Ja kun tulin kirkkoon juuri sen 
takia, että saisin kuulla Marosvárin upeaa soit-
toa. Niinpä olen joutunut lähtemään kirkosta ko-
vin pettyneenä. Kiitos!

vERKKoPalaUtE
30.10.2012 12:46

• Tarina syöpään sairastuneesta 25-vuotiaasta 
Reetasta (RT 34) oli koskettava ja erittäin hyvä 
juttu! Tällaisia koskettavia juttuja saa olla lisääkin.

HaNNU

Pahoittelut
18.10. ilmestyneessä Rauhan Tervehdyksessä ker-
rottiin ennakkoon 26.–27.10. Tuiran kirkolla jär-
jestystä Ajankohtainen Jeesus -seminaarista, joka 
oli Suomen Teologisen instituutin ja Tuiran seu-
rakunnan järjestämä. Jutussa mainittiin, että se-
minaarin tarkempi ohjelma julkaistaan 25.10. il-
mestyvässä lehdessä. Ohjelma kuitenkin unoh-
tui pois lehdestä. 

ElSI SalovaaRa
vt. päätoimittaja

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Kysy!

Mihin vainajan 
tuhkan saa sirotella?

Monet haluavat maallisensa majansa tuhkattavaksi 
ja siroteltavaksi maa- tai vesialueelle. 

Sirotteluun tarvitaan aina maanomistajan lupa, 
kertoo Oulun seurakuntayhtymän hautaustoimen 

päällikkö Tuomo Vuontisjärvi. 
Joskus on kuitenkin vaikea tietää kuka on jonkin tietyn alu-

een omistaja. Vuontisjärvi neuvookin ottamaan Metsähalli-
tuksen paikallisosastoihin yhteyttä, jotta tieto omistajasta sel-
viäisi. Jos tuhka halutaan sirotella valtion maa- tai vesialueille, 
luvanantaja on metsähallitus.

Tuhka on Vuontisjärven mukaan sijoitettava pysyvästi yh-
teen paikkaan. Omaiset eivät esimerkiksi saa jakaa tuhkaa si-
roteltavaksi eri alueille.

Useimmiten tuhka sirotellaan Vuontisjärven mukaan kesä-
mökeille. Suosittuja alueita ovat myös tunturit.

Tuhka pitää sirotella vuoden kuluessa tuhkaamisesta. En-
nen tuhkan luovuttamista on tuhkauurnan saajan ilmoitetta-
va kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan 
sijoittamaan. 

Jos vainajan tuhka halutaan sijoittaa maa-alueelle sekä aset-
taa paikalle muistomerkki tai muita näkyviä merkkejä, tulee 
Itä-Suomen aluehallintovirastolta hakea lupa yksityisen hau-
dan perustamisesta.

Maallisen majansa tuhkaamista miettivien kannattaa 
Vuontisjärven mukaan keskustella aikeistaan omaistensa 
kanssa, sillä muuten omaisten voi olla surutyön keskellä vai-
kea tottua ajatukseen, että läheistä ei voi muistaa erityisellä 
paikalla kuten muistomerkillä.

Tuhkaamista suunnittelevien kannattaa ottaa yhteyttä 
omaan seurakuntaan, josta neuvotaan asiassa eteenpäin.

Oulun krematoriossa tuhkataan vuosittain 850 vainajaa ja 
noin 50 haudataan tai sirotellaan hautausmaiden ulkopuolelle.

PEKKa HElIN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  
liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi 
lähettää numeroon 044 5626 450. 
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Rauhan Tervehdys kysyi 
tilaajaseurakuntiensa 
palveluksessa 
olevilta uusilta 
kunnanvaltuutetuilta 
muun muassa, tulivatko 
he valituksi kirkollisen 
taustansa vuoksi.

1. Aiotko edistää kunnan luot-
tamushenkilönä seurakunnan 
ja kunnan yhteistyötä? 
2. Menitkö läpi siksi, että olet 
kirkon työntekijä?
3. Mihin asiaan tartut ensitöik-
sesi luottamustehtävissä?

Mikko Salmi, pastori, 
Sdp, oulu

1. Ehdottomasti. Se on minun 
ykköstyötäni. Erityisen luonte-
vaa yhteistyötä tekisivät asukas-
tuvat ja seurakunnat. Haluan ol-
la viemässä seurakuntia aiem-
paa enemmän mukaan kaupun-
gin lähidemokratiaan. Politiikan 
puolella ollaan ehkä seurakuntia 
enemmän valmiita yhteistyöhön. 

Seurakunnissa pelätään vielä po-
liittista maailmaa.
2. Pappeudella oli asiaan varmas-
ti merkitystä. Kaupungin päättä-
jäksi haluttiin pappia. Kun pap-
pi oli ehdolla, monet pitivät sitä 
luonnollisena asiana ja omana va-
lintanaan. 
3. Tavoittelen paikkaa kaupun-
ginhallituksessa, sillä haluan vai-
kuttaa. Esimerkiksi mielenter-
veyspalvelut tulee järjestää yhden 
luukun -periaatteen mukaisesti. 
Pidän itseäni luovana ihmisenä, 
ja luovuutta tarvitaan nuoriso-
työttömyyden helpottamiseksi.  

Árpád Kovács, pastori, 
Saariryhmä, Hailuoto

1. Kunnan ja seurakunnan yhteis-
työ on Hailuodossa jo valmiiksi 
hyvää.
2. En usko, että se oli ratkaiseva 
asia, mutta papin ammatti saat-
taa herättää luottamusta.
3. Läpinäkyvyyden edistäminen 
päätöksenteossa on asia, johon 
haluan vaikuttaa. Läpinäkyvyy-
destä tulee huolehtia jo valmiste-
luvaiheessa. 

Jukka Kolmonen, pastori, 
Keskusta, oulu

1. Ilman muuta. Esimerkiksi kun-
nan sosiaalipuolella ja seurakun-
nan diakoniatyöllä on monia 
mahdollisuuksia yhteistyöhön.
2. Minulla oli vaalityössä hyvä tu-
kiverkko ja ajattelen, että ratkai-
sevaa oli juuri tämän tukiverkon 
työ. Vaalien alla jotkut seurakun-
talaiset kommentoivat kirkossa, 
että he aikovat äänestää minua, 
eli varmasti pappeus edesauttoi 
osaltaan valintaani. Aivan yksit-
täinen tapaus oli se, kun eräs ih-
minen kommentoi minulle, ettei 
hänen mielestään papille sovi po-
litiikka.
3. Uuden Oulun talous on tiu-
koilla, ja me oululaiset olemme 
sen myötä ison asian edessä.  Kos-
ka olen taustaltani myös yrittäjä, 
minulle on tärkeää ryhtyä edistä-
mään yrittäjyyttä. Minulla on jo 
takataskussa yksi yrittäjyyden tu-
kemiseen liittyvä aloite.

Rainer väänänen, nuoriso-
työntekijä, Keskusta, Muhos

1. Tietenkin. Yhteistyötä on to-
ki paljon jo ollutkin esimerkiksi 
seurakunnan nuorisotyön ja kun-
nan nuorisotoimen välillä. Olen 
iloinen, että voin luottamushen-
kilönä ja samalla Muhoksen seu-
rakunnan työntekijänä olla läsnä 
mahdollisissa kuntaliitoskeskus-
teluissa.
2. En usko, että tulin valittua suo-
ranaisesti sen takia. Luottamuk-
sen syntyminen vaatii aikaa eikä 
siihen vaikuta vain yksi asia, ku-
ten ammatti.
3. Haluan päästä vaikuttamaan 
lasten ja nuorten asioihin, ku-
ten heidän tarvitsemiin tiloihin. 
Myös vanhusten hyvinvointiin on 
tärkeää päästä vaikuttamaan.

RIItta HIRvoNEN

Maata kiertelemässä

Paavi Benedictus XVI on ju-
listanut seitsemän uutta py-
himystä tarkoituksenaan 
herätellä uskoa sellaisissa 

maan kolkissa, joissa uskon har-
joittaminen on laiskaa. Yksi näis-
tä uusista pyhimyksistä on Kate-
ri Tekakwitha, josta tuli ensim-
mäinen pyhimykseksi julistettu 
intiaani.

Saarnassaan paavi ylisti Katerin 
olevan inspiraationa koko Pohjois-
Amerikan alkuperäiskansojen us-
kolle.

”Mohawkien liljana” tunnettu 
Kateri syntyi vuonna 1656. Hä-
nen vanhempansa ja ainoa veljen-
sä kuolivat isorokkoon, kun hän 
oli vain neljävuotias. Katerille jäi 
itselleen taudista pahat arvet se-
kä heikentynyt näkö. Hän muutti 
setänsä luokse ja jesuiitat kastoi-

Ensimmäinen intiaanipyhimys
vat hänet katoliseksi. Muut inti-
aanit hyljeksivät ja vainosivat Ka-
teria hänen uskonsa vuoksi. Hän 
kuoli nykyisen Kanadan alueella 
24-vuotiaana.

Paavi huomautti, että Katerin 
kulttuurissa oli hyvin poikkeuk-
sellista omistautua katoliselle us-
kolle.

– Auttakoon hänen esimerk-
kinsä meitä elämään täällä Jee-
susta rakastaen, sellaisina kuin 
olemme.

– Pyhä Kateri, Kanadan suoje-
lija ja ensimmäinen intiaanipyhi-
mys, luotamme sinun uudistavan 
alkuperäiskansojen ja koko Poh-
jois-Amerikan uskon, paavi jatkoi.

Niiden harvojen ihmisten jou-
kossa, jotka juhlavassa tilaisuu-
dessa saivat ehtoollisen itse paa-
vilta, oli 12-vuotias Jake Fink-

bonner, joka polveutuu alkupe-
räiskansoista. Vatikaani julisti, et-
tä Jake selvisi lihansyöjäbakteerin 
kourista siksi, että hänen sukun-
sa ja yhteisönsä vetosivat Kateriin 
rukouksissaan. 

Tämä tasoitti Katerille tien py-
himykseksi. Vatikaanin moni-
mutkaiset säännöt nimittäin vaa-
tivat, että autuaaksi julistamiseen 
tarvitaan ihme, ja pyhimykseksi 
julistamiseen toinen.

Muut pyhimyksiksi julistetut 
olivat Pedro Calungsod, 1800-lu-
vulla kuollut filippiiniläinen tei-
ni-ikäinen martyyri; Marianne 
Cope, 1800-luvulla elänyt fran-
siskaaninunna, joka hoiti spitaa-
lisia Hawaijilla; Jacques Berthieu, 
1800-luvun ranskalainen jesuiit-
ta, jonka kapinalliset tappoivat 
Madagaskarilla, jossa hän työs-

kenteli lähetyssaarnaajana; ita-
lialainen Giovanni Battista Pia-
marta, joka perusti uskonnollisen 
järjestön 1900-luvulla ja vakiin-
nutti katolisen julkaisu- ja paino-
talon kotiseudulleen Bresciaan; 
Carmen Salles y Barangueras, 
espanjalainen nunna, joka perus-
ti lasten koulutusta varten uskon-
nollisen järjestön vuonna 1892; 
sekä Anna Schaeffer, 1800-luvul-
la elänyt maallikko, josta tuli sai-
raiden ja kärsivien perikuva, kun 
hän poltti pahasti jalkansa läm-
minvesivaraajassa. Haavat eivät 
koskaan parantuneet kunnolla, 
ja ne  aiheuttivat hänelle jatkuvaa 
tuskaa.

KatJa KIISKNEN

Lähde: The Guardian

Pappeudesta jopa hyötyä 
kunnallisvaaleissa

Kirkossa 
ei puhuta 
uskoontulosta
Kirkossa uskoontulosta ei enää 
puhuta muuten kuin ehkä va-
roittavaan sävyyn, toteaa pää-
toimittaja Timo Junkkaala 
Elämään-lehden pääkirjoituk-
sessaan. Elämään lehteä kus-
tantaa Suomen Raamattuopis-
ton Perussanoma Oy.

– Kotimaa-lehti tiesi jokin 
aika sitten kertoa, ettei rippi-
koulussa enää pyritä siihen, 
että nuoret tulisivat uskoon. 
Mahtoi olla lehden mukaan 
hyväkin uutinen. Tarkoitettiin 
kai sitä, että Jumala ottaa ih-
misen yhteyteensä jo kastees-
sa ja että usko on Jumalan lah-
ja. Mutta unohdettiin, että va-
litettavasti lahja usein huka-
taan, Junkkaala jatkaa.

– Moni pappi kertoo ny-
kyisin kasvaneensa eroon sel-
laisesta kristillisyydestä, jossa 
oli aikoinaan uskon löytänyt. 
Heiltä tekisi mieli kysyä, mis-
sä he nyt olisivat, jos tuota us-
koontuloa ei olisi aikoinaan ta-
pahtunut. Ja miksi he haluavat 
estää muita kokemasta samaa, 
mikä aikoinaan muutti heidän 
elämänsä?

Vapaus pois 
uskonnosta
Kuopion piispa Jari Jolkko-
nen otti ekumeenisen vastuu-
viikon radiojumalanpalveluk-
sen saarnassaan kantaa uskon-
nonvapauskysymyksiin. 

Jolkkonen katsoo, että myös 
Suomessa, on voimia, jotka ha-
luavat tulkita uskonnonvapa-
utta yksinomaan negatiivises-
ti, vapaudeksi pois uskonnosta.

– He tahtovat eristää kaik-
ki uskonnolliset tavat ja ilma-
ukset pois julkisesta tilasta yk-
sityiskoteihin ja temppeleihin. 
Tällainen pyrkimys on alista-
vaa ja ristiriidassa länsimaisen 
demokratian kanssa.

Jolkkonen viittasi YK:n ih-
misoikeuksien julistuksen 18. 
artiklaan, jossa uskonnonva-
paus on kuvattu positiivisesti 
oikeutena uskonnonharjoituk-
seen sekä yksityisesti että jul-
kisesti.

– Tätä positiivista uskon-
nonvapautta korostaa ja suoje-
lee myös Suomen perustuslaki 
sekä uskonnonvapauslaki.

Kaikista valituista ei saatu tietoa 
määräaikaan mennessä. Heidän  
haastattelunsa julkaistaan Rauhan 
Tervehdyksen nettisivuilla: 
www.rauhantervehdys.fi
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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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

Radio Dei täyttää 3. mar-
raskuuta viisitoista vuotta. 
Vuodet ovat olleet antoisia, 
sillä Kansallisen mediatut-

kimuksen mittareilla se on nyky-
ään Suomen tunnetuin kristilli-
nen media. 

Juhlavuonna kanava laajentaa 
edelleen toimintaansa, sillä jou-
lukuussa Radio Dei alkaa kuulua 
Kemin alueella (100,5 MHz). Ke-
min taajuus on kanavan kahdes-
kymmenes. 

Syyskuussa avautui uusi taa-
juus myös Espoossa. Näiden myö-
tä Radio Dein kuuluvuusalueella 
asuu neljä miljoonaa suomalais-
ta. Vakituisia kuuntelijoita kana-
valla on viikoittain noin 200 000. 

Oulun seurakuntayhtymän 
radiotoimituksen tekemiä ja ko-
ko maassa kuultavia ohjelmia ka-
navalla ovat esimerkiksi Päivän 
valinta, Toivon tuomiokapituli ja 
Armonpulla. 

Oululaisilla on myös oma alue-
lähetys joka sunnuntai kello 9–12. 
Lähetyksessä kuullaan paikallisen 
messun lisäksi uusintoina viikon 
ohjelmia. 

Radio Dein toimitusjohtaja ja 
perustaja Kirsi Rostamo myön-
tää, että polarisoituminen kirkos-
sa asettaa haasteita. 

– Olemme kuin trapetsitaitei-
lijoita pitäessämme lähes sata yh-
teistyökumppania ja hyvin erilai-
set kuuntelijat tyytyväisinä. 

Radio Dei ei tavoittele kaupal-
lista menestystä, vaan se halu-
aa yhteistyökumppaniensa kans-
sa avata ikkunoita uskoon, antaa 
toivoa elämän kriiseissä ja aut-
taa kuuntelijoita myös ymmärtä-
mään arvoista eri tavoin ajattele-
via lähimmäisiään.

15-vuotias Radio Dei 
laajenee Kemiin

Radio Dei juhlii 15-vuotista 
taivaltaan 1. marraskuuta Hel-
singissä juhlakonsertilla. Saalem-
seurakunnan lavalle nousevat 
muun muassa Petri Laaksonen, 
Hanna Ekola ja Jukka Leppilam-
pi. Juhlaorkesteria johtaa Antti 
Vuori. Juhlan juontaa stand-up 
-koomikko ja Radio Dein blogisti 
Mikko Vaismaa.

Juhlassa palkitaan yleisöää-
nestyksen perusteella Radio Dein 
historian paras gospelartisti, pa-
ras gospelkappale sekä kuunteli-
joiden suosikkijuontaja. Kanavan 
ohjelmavirrasta yli puolet onkin 

gospelmusiikkia. 
Radio Dein perustaja Kir-

si Rostamo saikin gospelmusii-
kin hyväksi tekemästä työstään 
Kirkon tiedonvälityspalkinnon 
vuonna 2000 ja Golden Gospel 
-palkinnon vuonna 2008.

Radio Dein kautta kristillistä 
radiotyötä tukemaan perustetus-
ta Kristityt Yhdessä ry:ssä on jo 
noin 6 500 jäsentä.

RaUHaN tERvEHDYS

Kootut radio-ohjelmatiedot löytyvät 
Eetterissä-palstalta sivulta 10.

R a d io  D e i

Radio Dein toimitusjohtaja Kirsi Rostamo kuvaa kanavaa sillaksi seurakuntaan.

To 1.11. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, 
Risto Wotschke, God`s Bell. Pe 2.11. klo 18 
Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. La 3.11. klo 18 

K-20-ilta, 20-35-vuotiaille. Su 4.11. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, 
Saints`Club koululaisille, Pekka Ainesmaa, Petri Mettovaara. Ti 6.11. klo 18 
Alfa-kurssi, aihe: Miten voin olla varma uskostani? Ke 7.11. klo 13 Seniori-
piiri, klo 18 Nuortenilta.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 2.11. klo 18.30 Lift, Evankeliumin ilta Lyseon 
juhlasalissa, Kajaaninkatu 3. La 3.11. klo 18 
Iso Kirja-kuoron konsertti. Su 4.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Yrjö 
Kemppainen, Seurakuntakuoro, Vakka. Pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 4.11. klo 17 Church@78, 

International Service, Luke Barnes, Yeshitila Defegu,  Andrey and Rachel Sirotkin.
Ma 5.11. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 7.11. klo 19 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Joni Ruokamo, Pasi Markkanen. To 8.11. klo 13 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 4.11. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Ma 5.11. Kotiliitto klo 13.00, kaikki tervetuloa!

Tervetuloa sydämellisesti!

Tänään OP/NAilta klo 19.  
Niko Rantanen.
Seurat su 4.11. klo 14.  
Kalevi ja Heikki Silvola.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

To 1.11. klo 18 Lähetyspiiri.
La-Su 3.-4.11. Syysseurat Kiimingissä, 
ei seuroja Toukomettisessä. 
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

• Su 4.11 klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Eero Pokela
• Ti 6.11. klo 18.00 Rukouskokous
 Sirkka-Liisa Salmenkangas
• Su 11.11. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Kiimingin ystävät
• Ti 13.11. klo 18.00 Rukouskokous
 Maire Alakiuttu

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Pe 2.11. Kiimingin srk keskus 
Kirkkotie 6 klo 18.30
La 3.11. Siirtolantie 28 Oulu 
klo 12.00 ja 17.00 HPE Pyhän-
tuomaan kirkko Mielikintie 3
Su 4.11. Siirtolantie 28 Oulu  
klo 12.00 ja 17.00.   Tervetuloa!

Su 4.11. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Ke 7.11. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalveluja

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 4.11. klo 15.00 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla, Vesalantie 93, Kiiminki
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 1.11. klo 18.00 (HUOM AIKA!) 
Kaisa ja Juha Tuomisalolla, Savottatie 64 C 19, Metsokangas, Oulu
Tervetuloa!

Ihmisen kuolevaisuudesta 
puhutaan Oulun yliopistossa

Tulevana keskiviikkona Ou-
lun yliopistolla järjestetään 
kaikille avoin tilaisuus, jos-
sa käsitellään ihmisen kuo-

levaisuutta.
Kyseessä on poikkitieteellinen 

ihmisen kuolevaisuutta pohti-
va avoin luentotilaisuus, joka on 
suunnattu paitsi eri tieteenalo-
jen tutkijoille ja terveydenhuol-
lon ammattilaisille, myös aihees-
ta kiinnostuneelle laajalle yleisöl-
le. Tilaisuudessa pohditaan kuo-
levaisuutta lääketieteen, sosiolo-
gian, uskonnon ja filosofian nä-
kökulmista.

Tilaisuuden avaa Oulun yli-
opiston rehtori Lauri Lajunen. 

Aamupäivän aikana arkkiat-
ri Risto Pelkonen kertoo hoidon 
valinnasta elämän rajalla, piispa 
Ambrosius kuolemasta ja tuon-
puoleisuudesta uskonnollisessa 
perinteessä ja professori Helena 
Ranta käsittelee sitä, kuinka kuo-
leman tutkiminen auttaa jälkeen-
jääneitä.

Omakustanteisen lounaan jäl-
keen kuullaan professori Anto 
Leikolan esitys Mitä elämä mer-
kitsee?

Hänen jälkeensä vuoron saa 
ylilääkäri Juha Hänninen, jo-
ka puhuu hyvän elämän lopusta. 
Apulaiskaupunginjohtaja Sinik-
ka Salo puolestaan kertoo hyvin-

vointipalveluista kehdosta elämän 
ehtooseen.

Lopuksi ääneen päästetään 
yhden tilaisuuden järjestäjäta-
hon, Argumenta-projektin johta-
ja, professori Sami Pihlström. Ti-
laisuudessa nähdään ja kuullaan 
myös Timo Kiiskisen ja Riitta 
Vainion musiikki- ja tanssiesitys 
Sininen sointu.

Tilaisuuden päätteeksi nauti-
taan kahvit.

Ihmisen kuolevaisuus -seminaari
ke 7.11. kello 10–14.30
Oulun yliopiston Saalastinsalissa 
(Pentti Kaiteran katu 1)
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  Sinappia

Olen huomannut, että liian usein pelkään 
lähteä mukaan mihinkään uuteen. Tun-
tuu turvalliselta noudattaa vain samaa 
vanhaa kaavaa. Työpäivän jälkeen men-

nään kotiin, tehdään ruokaa, katsotaan vähän 
telkkaria ja sitten nukkumaan. Sama toistuu joka 
arkipäivä. Viikonloppuna tahtoisin vain olla ko-
tona ja nukkua pitkään.

Olen ajatellut, ettei minulla edes ole aikaa teh-
dä mitään niin sanotusti ylimääräistä.

Pidän rutiineista, mutta pidemmän päälle 
ne alkavat puuduttaa. Vaihtelun vuoksi olenkin 
päättänyt, että tartun mahdollisimman moneen 
kiinnostavaan tilaisuuteen ja vastaan pyyntöihin 
”kyllä” aina, kun se suinkin on mahdollista. 

Kummasti sitä aikaa vain on löytynyt, kun olen 
järjestänyt itselleni menoja – myös arki-iltaisin.

Ainakaan tähän mennessä en ole menettänyt 
sillä mitään. Päinvastoin.

Viime sunnuntaina olin ensimmäistä kertaa 
vaalilautakunnassa. Lupauduin mukaan tutta-
van pyynnöstä, vaikka ajatus tuntui hieman pe-
lottavalta. Ajattelin kuitenkin, että se olisi koke-
mus muiden joukossa.

Postissa tuli kirje, jossa ilmoitettiin, että minut 
on nimetty vaalilautakuntani varapuheenjohta-
jaksi. ”Apua, miksi minut? Enhän edes tiedä, mi-
ten siellä toimitaan! Mitä tämä käytännössä tar-
koittaa?” mietin kauhuissani. Aloin jo katua sitä, 
että lähdin touhuun mukaan.

Kaupungintalolla järjestetyssä koulutuksessa 
sain kuitenkin hyvät ja tarkat ohjeet vaalilauta-
kunnassa toimimiseen. Huoli siitä, kuinka selviy-
tyisin varapuheenjohtajan tehtävästä, alkoi väis-
tyä. Seuraavan yön vietinkin sitten unissani vaa-
lilautakunnassa äänestystä hoitaen.

Kun varsinainen vaalipäivä koitti ja suunta-
sin Oulunlahden koululle, hälveni viimeinenkin 
huolen häivä; koko muu vaalilautakunta oli ko-
kenutta porukkaa, joka tiesi, miten hommat hoi-
detaan.

Sekä järjestelyt että äänestys sujuivat sutja-
kasti, eikä päivä tuntunut lainkaan niin pitkältä, 
kuin olin kuvitellut. Ääntenlasku oli ohi yhdek-
sän maissa, vaikka olin varautunut olemaan pai-
kalla yömyöhään. Oli mukavaa olla osa tuota ky-
seistä tiimiä, sillä se toimi hyvin yhteen ja työ ete-
ni mutkattomasti.

Vaikka koko sunnuntai menikin Oulunlah-
den koululla, en joutunut katumaan päätöstäni. 
Itse asiassa olen oikein tyytyväinen, että lähdin 
mukaan. Sain uuden, positiivisen kokemuksen ja 
rohkeutta kokeilla lisää uusia asioita.

KatJa KIISKINEN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Rohkene 
kokeilla  

Muutaman nuoren per-
heen aloitteesta syn-
tynyt varikkomessu 
on matalan kynnyksen 

ehtoollisjumalanpalvelus, jonne 
lasten kanssa on helppo mennä. 
Sitä vietetään kerran kuukaudessa 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaak-
kurissa.

– Meitä oli muutamia nuo-
ria perheitä, joiden kanssa haa-
veilimme vapaamuotoisemmasta 
messusta, selvittää varikkotiimin 
vetäjä Mervi Kokkonen. 

Kokkonen kertoo, että tiimil-
lä oli alusta asti selvä näkemys sii-
tä, millainen messusta haluttiin 
tehdä.

– Tavallisen jumalanpalveluk-
sen kaavamaisuus ja runsas litur-
gia ovat tuntuneet itselleni vähän 
vieraalta. Olen enemmän koto-
nani epämuodollisissa tilaisuuk-
sissa. Tämä piirre taitaa yhdistää 
useita varikkotiimiläisiä. 

Hän kertoo, että varikkomes-
sussa on kaikki jumalanpalveluk-
sen peruselementit, mutta muoto 
on keveämpi. 

– Tällä tavalla messu tuntuu 
jotenkin luonnollisemmalta, ja 
houkuttelee paremmin nuorta vä-
keä, lisää varikkotiimiin kuuluva 
Sani Keskitalo.

Messun musiikista vastaa oma 
neljän miehen Varikkobändi.

– Musiikkia on paljon, ja se on 
muutakin kuin virsiä. Meillä on 
ylistyslauluja sekä monipuolises-
ti erilaisia gospel-lauluja, Kokko-
nen kertoo.

Varikkomessussa on juontaja, 
joka aluksi kertoo, miten tilaisuus 
etenee. Messun lopuksi juontaja 
kertoo, millaisia tehtäviä messus-
sa on tarjolla, kenelle voi halutes-

Varikkomessussa 
voi käydä huollossa

saan ilmoittautua ja milloin seu-
raava varikkomessu pidetään.

Saarnan aikana lapsille on py-
häkoulu, jota vetää yleensä kan-
sanlähetyksen työntekijä Elina 
Vidgren.

Kaikki saavat
osallistua
Tällä hetkellä varikkotiimissä on 
noin 15 aktiivista tekijää sekä mo-
nia sellaisia, jotka ovat mukana 
silloin tällöin. Mukaan pääsevät 
kaikki, jotka haluavat antaa voi-
mavarojaan ja aikaansa messun 
järjestämiseen.

K at ja  K i i s k in e n

– Toivomme, että ihmiset löy-
täisivät varikkomessun ja voisi-
vat kokea sen omakseen. Erilaisia 
tehtäviä on paljon, ja niihin anne-
taan ohjeistus. Kaikkien vastuun-
kantajien ei tarvitse olla messussa 
esillä, vaan tarjolla on myös mes-
sun valmisteluun liittyviä tehtä-
viä, Kokkonen kertoo.

Hänen mukaansa varikkomes-
su sopii erityisesti sellaisille, jotka 
pitävät vapaamuotoisemmista ti-
laisuuksista ja kaipaavat yhteisöl-
lisyyttä.

Lokakuussa pidetyssä varik-
komessussa kirkkoisäntänä ja 
-emäntänä toimivat Harri Pulk-
kinen ja Soili Kallio-Pulkkinen. 
He kertovat juurtuneensa neljän 
asuinvuotensa aikana Metsokan-
kaalle niin hyvin, että osallistu-
vat seurakunnan toimintaan siel-
lä vielä poismuuttonsa jälkeenkin.

– Tuntui luonnolliselta lähteä 
mukaan tekemään tätä messua. 
Tämä on sellainen varikko, jossa 
voi käydä huollattamassa itsensä, 
Harri Pulkkinen sanoo.

KatJa KIISKINEN

Seuraava varikkomessu on 
sunnuntaina 4.11. Ks. sivu 17.
Messulla on omat nettisivut, 
jotka löytyvät osoitteesta 
www.oulunvarikkomessu.net.

Tavallisen 
jumalanpalveluksen 
kaavamaisuus ja 
runsas liturgia 
ovat tuntuneet 
itselleni vähän 
vieraalta. Olen 
enemmän kotonani 
epämuodollisissa 
tilaisuuksissa. 

Mervi Kokkonen

Varikkomessussa näkyy vapaaehtoisten kädenjälki. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toteuttamaan messua.
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Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

Matkalla uuteen –SIELUNHOITOVIIKKO  
19.-23.11.2012

Elämään voimaa ja arkeen iloa! Pysähdy oman 
ainutlaatuisen elämäntarinasi äärellä! Ilm. viim. 15.11.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Pienistä asioista 
suurta iloa

Oululaisen Sampsa Aron 
mielestä lähetystyös-
sä tärkeintä on ihmisten 
kohtaaminen.

– Kuulin Suomen Pipliaseu-
ran kesäpäivillä tarinan siitä, kun 
lapset Boliviassa olivat saaneet 
ensimmäisen omalla äidinkielel-
lään kirjoitetun lukutaitokirjasen. 
Se teki heidän hyvin onnellisiksi, 
Aro sanoo.

Hän muistuttaa, ettei aina tar-
vitse olla suuria suunnitelmia ja 
projekteja, vaan pienilläkin asioil-
la voi olla hyvin suuri merkitys.

– Samalla voimme oppia pai-
kallisilta paljon, ja tuoda posi-
tiivisia puolia omaan kulttuu-
riimme.

Sattuma
puuttui peliin
Aro kertoo päätyneensä lähe-
tystyön pariin oikeastaan sattu-
malta.

– Olin ehdolla seurakunta-
vaaleissa pari vuotta sitten, ja tu-
lin valituksi varasijalle. Täytin la-
pun, jossa sai ilmoittaa toiveen-
sa luottamustehtävistä. Ajattelin, 
että lähetystyö kiinnostaa minua 
eniten, ja se on lähinnä maantie-
teilijän koulutustani. Joku oli sit-
ten ehdottanut minua lähetystyön 
johtokuntaan.

Aivan vierasta lähetystyö ei 
Arolle tuolloinkaan ollut, sillä 
hänen vaimonsa veli, Mika Tik-
kanen on vaimonsa kanssa Ou-

lun tuomiokirkkoseurakunnan 
nimikkolähetteinä Tansaniassa.

– Mika on koulutukseltaan 
viittomakielen tulkki ja erityis-
opettaja. Hän opettaa kuuroja 
lapsia Njomben kuurojen koulus-
sa, Aro kertoo.

Aro ei itse ole ollut kenttätyös-
sä ulkomailla, mutta hän on mu-
kana Karjasillan seurakunnan lä-
hetystyön johtokunnassa. Ajatus 
lähetystyöhön lähtemisestä kui-
tenkin kiinnostaa.

– Vielä en ole kokenut varsi-
naista kutsumusta, mutta jos läh-
tisin, haluaisin auttaa ympäristö-
ongelmien ratkaisemisessa. Esi-
merkiksi aurinkoenergialla toi-
mivan uunin avulla afrikkalaisten 

Sampsa Aro lähtee nuorten aikuisten lähetysryhmän kanssa Mosambikiin. Matkarahoja kerätään muun muassa järjestämällä 
Cross Cafe -iltoja Oulun seurakuntien Elohuoneella Isokadulla.

Rovastikunnallinen lähetystyö on

lähetystyön tukemista yhdessä

Seurakunnat keräävät mo-
nin tavoin varoja omien 
nimikkolähettiensä työlle 
ja lahjoituksia erilaisiin ke-

räyksiin. Oulussa lähetystyön tu-
tuimpia maamerkkejä on Höyh-
tyällä sijaitseva lähetyksen puoti 
ja paja Siipi. Siellä on oma kirp-
putori ja myynnissä on myös va-
paaehtoisten tekemiä käsitöitä. 
Kassaa kartutetaan myös kahvil-
la ja pullalla.

Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa puolestaan on toiminut pa-
ri viime kuukautta joka torstai 
Cafe Krypta, jossa myös on kah-
vin ja leivonnaisten lisäksi myyn-
nissä käsitöitä. Kyseessä on vuosi-
kymmeniä Keskustan seurakun-
tatalolla ja sittemmin Elohuo-

neella toimineen Lähetyssopen 
uudistettu versio, jota kokeillaan 
syksyn ajan. 

– Oulussa on pitkä seurakun-
tien lähetystyön yhteistyön pe-
rinne. Jo 1980-luvulta saakka 
seurakuntien lähetyssihteerit ja 
vapaaehtoiset ovat toimineet yh-
dessä, kertoo tuomiorovastikun-
nan lähetystyön koordinaattori 
Ulla Mäkinen.

Rovastikunnallinen lähetys-
työ kattaa kaikki rovastikuntaan 
kuuluvat seurakunnat, tällä het-
kellä neljä oululaista seurakun-
taa. 

Tulevaisuudessa yhteistyöku-
vio laajenee.

– Ensi vuoden alussa seura-
kuntien määrä nousee kahdek-

saan, kun mukaan tulevat Ou-
luun liittyvät Haukiputaan, Kii-
mingin ja Oulunsalon seurakun-
nat sekä Iin seurakunta, Mäkinen 
kertoo.

Näin laaja yhteistyö on Mä-
kisen mukaan harvinaista valta-
kunnan tasolla.

Kaikki lähetystoiminnan tu-
kemiseksi kerätyt varat on jaettu 
Oulussa tasan neljän seurakun-
nan kesken. 

Mäkinen kertoo, että linja py-
syy samana, ja yhteinen potti jae-
taan jatkossa rovastikunnan kah-
deksan seurakunnan kesken. 

Lähetystyöhön käytettävät 
henkilöresurssit vaihtelevat seu-
rakunnissa, eikä kaikissa rovas-
tikunnan seurakunnissa ole pää-
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naisten ei tarvitsisi kantaa poltto-
puita ruuanvalmistusta varten, 
mikä osaltaan hidastaisi aavikoi-
tumista, Aro pohtii.

Hänen mukaansa on myös tär-
keää opettaa paikallisille, kuinka 
he voivat itse toimia ympäristön-
sä hyväksi.

Suunnittelua ja
käytännön töitä
Ensi kesänä Aro pääsee tutustu-
maan Etelä-Afrikkaan, kun nuor-
ten aikuisten lähetysryhmä suun-
taa Karjasillan seurakuntapastori 
Kimmo Kieksin ja lähetyssihtee-
ri Paula Rosbackan johdolla Mo-
sambikiin.

– Tutustumme ainakin pai-
kalliseen sairaalaan ja terveyden-
huoltoon sekä kokoamme lapsille 
leikkikentän, Aro kertoo matka-
suunnitelmista.

Ryhmä kerää matkaa varten 
rahaa muun muassa järjestämällä 
kirkkokahvituksia, Cross Cafe -il-
toja Elohuoneella sekä myyjäisiä.

– Mukavaa päästä näkemään 
paikan päälle, millaista elämä 
siellä oikeasti on.

Lähetystyön johtokunnassa 
Aro on päässyt paitsi suunnittele-
maan, myös tekemään konkreet-
tisia asioita lähetystyön hyväksi.

– Teemme esimerkiksi seu-
rakuntaneuvostolle ehdotukset 
nimikkolähettien tukemisesta. 
Suunnittelemme myös erilaisia 
lähetystapahtumia sekä -myyjäi-
siä, hankimme niihin tarvittavat 
luvat, ja olemme mukana toteut-
tamassa. 

– Viimeksi olin mukana sep-
peletalkoissa keräämässä havu-
ja metsästä lähetystyön hyväk-
si. Keräämistämme havuista toi-
set talkoolaiset tekevät seppelei-
tä Kaukovainion kappelilla ja ne 
myydään lähetystyön hyväksi, 
Aro sanoo.

KatJa KIISKINEN

Seppeletalkoot  
veivät mukanaan
Oululainen Terttu Väli-

kangas on ollut muka-
na Kaukovainion lähe-
tyspiirin toiminnassa jo 

reilut toistakymmentä vuotta.
– Irja ja Arvo Eirola olivat lä-

hetteinä Namibiassa, ja Suomeen 
palattuaan perustivat lähetyspii-
rin. He aloittivat myös Kaukovai-
nion havuseppeletalkoot, Väli-
kangas sanoo.

Hän kertoo jääneensä heti en-
simmäisellä kerralla koukkuun 
seppeleiden tekemiseen.

– Otin jopa töistä lomapäiviä, 
jotta pääsin tekemään seppeleitä, 
hän naurahtaa.

Seppeletalkoista on sittemmin 
muodostunut jokavuotinen pe-
rinne.

– Tarvikkeiden hakeminen 
metsästä on kuin retkellä oltaisi. 
Otetaan kahvitkin mukaan. Kä-
sillä tekeminen on mukavaa, ja 
siinä samalla voi vaihtaa kuulu-
misia muiden kanssa.

Valmiit seppeleet myydään, ja 
tuotto menee Suomen Lähetys-
seuralle, joka Välikankaan mu-
kaan tietää jo odottaa vuosittain 
pyhäinpäivän tienoilla saatavaa 
avustusta.

Vaikka seppeletalkoiden tuot-
to menee tietylle kohteelle, teh-
dään seurakunnassa monenlaisia 

töitä myös kaikkien lähetysjärjes-
töjen yhteiseksi hyväksi.

Nuoria toivotaan
mukaan toimintaan
Eirolat ovat muuttaneet pois Ou-
lusta, mutta heidän työtään lähe-
tyspiirin parissa on jatkettu yh-
teisvoimin. Välikangas kertoo, et-
tä Elvi ja Jaakko Lounela ovat pi-
täneet luentoja muun muassa eri 
lähetysjärjestöjen synnystä ja lä-
hettien työstä.

– Lisäksi vetäjinä on minun 
lisäkseni Rauno Laitila ja Ar-
ja Lämsä, joiden kanssa olem-
me jakaneet vuorot. Kun vetäji-
nä on myös miehiä, on muiden-
kin miesten helpompi tulla piiriin 
mukaan, Välikangas sanoo.

Kaukovainiolla pidetään ker-
ran kuussa myös lähetysiltoja, jot-
ta uudet asiasta kiinnostunet roh-
kenisivat lähteä mukaan.

– Piiri-sana voi kuulostaa liian 
sulkeutuneelta ryhmältä, jolloin 
sinne ei välttämättä tohdi uudet 
ihmiset tulla, Välikangas pohtii.

Hän toivoisi, että myös nuoret 
innostuisivat mukaan lähetyspii-
rin toimintaan.

– Nuoret ovat hyvin tietoi-
sia maailman tilasta sähköisen 
viestinnän kautta, mutta monet 
muuttavat työn perässä muualle, 

arvelee Välikangas syyksi sille, et-
tei piirissä juurikaan käy nuoria.

Päämäärä
yhdistää
Välikangas on mukana myös Kar-
jasillan seurakunnan lähetystyön 
johtokunnassa.

– Se on hyvä ja haasteellinen 
tehtävä toimia lähetyksen hyväk-
si täällä kotimaassa, hän toteaa.

Hänen mielestään parasta on 
se, että saa auttaa heikommassa 
asemassa olevia ihmisiä.

– Teollisuusmaiden ihmisillä 
on vastuu kehitysmaiden autta-

misesta. Tärkeintä ei ole käänny-
tystyö, vaan ensin täytyy poistaa 
nälkä ja terveysvaarat. Sitä kautta 
myös Sanan kuulemisen valmius 
kasvaa, Välikangas toteaa.

Hän korostaa, että työtä tulee 
tehdä ihmisiä kuunnellen ja kun-
nioittaen.

KatJa KIISKINEN

Jutussa mainittuja seppeleitä 
myydään torstaina 1.11. klo 15–
18 Kaukovainion kappelissa, sekä 
viikolla 44 Siivessä sen aukioloaikoina 
(ks. s. 16).

Irma Pellikka ja Liisa Leiviskä katkovat naruja sopivan mittaisiksi, kun Terttu Välikangas sitoo vieressä seppelettä. Takana Irja Ruusu, Ritva Toivonen ja Anni Keränen ahkeroivat 
myös seppeleiden parissa.

Rauno Laitila (vas.) ja Jaakko Lounela punovat pohjia, joihin havuseppeleet sidotaan.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Rovastikunnallinen lähetystyö on

lähetystyön tukemista yhdessä
toimista lähetyssihteeriä. Mäki-
nen kertookin, että hän kutsuu 
lähiaikoina kaikki lähetyssihtee-
rit koolle ja tulevia kuvioita mie-
titään yhdessä. 

Rovastikunnallinen lähetys-
työ ei ole pelkkää varojen keruu-
ta, vaan siihen kuuluu myös lähe-
tystyöstä kertomista esimerkiksi 
koululaisille ja kokemusten välit-
tämistä.  

– Esimerkiksi Oulunsalossa ei 
ole juuri tällä hetkellä omaa lähe-
tyssihteeriä, ja siellä kuulema jo 
innolla odotetaan apua lähetys-
kasvatukseen, Mäkinen kertoo. 

ElSI SalovaaRa
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Nykyajan ihminen pohtii otsikon 
kysymystä monesta näkökulmasta. 
Terveelliset elämäntavat, riittävä uni, 
hyvälaatuinen ja terveellinen ruoka 
sekä laadukas vapaa-aika kuuluvat 
monen toivelistalle. Parantamista 
riittää myös mielen sekamelskassa.

Sydänkohtauksen saanut pysäyttää elämän-
sä juoksun ja tarkastaa suuntaansa pyrkien 
etsimään kompassista uuden suunnan, hie-
man slow-life’ia…

Kolesteroliarvojen seuraaminen ja juoksemi-
nen sykemittari ranteessa ovat sinällään arvokkai-
ta asioita. Meille on täällä ajassa annettu vain yksi 
ruumis – tosin nykylääketieteessä tuntuu riittävän 
hyviä varaosia siihen. 

Meille henkisten ja hengellisten arvojen seka-
melskassa harhaileville nykyihmisille voi tuoda 
lohdutusta ja turvaa tieto siitä, miten vanhat suo-
malaiset rukoilivat elämänsä parantamisen puo-
lesta. Heille parannus oli ennen kaikkea mielen 
muutos kohti ikuista.

Keskeistä on huoli
sielunpelastuksesta
Tuossa rukouksessa ajatus kiteytyy iankaikkisuu-
den kannalta olennaiseen. ”Pienet terveysseikat” 
eivät tunnu juurikaan hetkauttaneen muinaista 
suomalaista rukoilijaa. Hänen toivelistallaan on 
itsensä vapauttaminen kaikesta turhasta ja synti-
syydestä – ruumiin ja mielen valmistaminen kuo-
lemaa ja iankaikkisuutta varten. 

Siksi runon sävy onkin paitsi valoisa ja toivei-
kas, myös jollain tavalla kaihoisa. Kaikki mikä 
täällä ajassa on, jää lopultakin taaksemme. Edes-

sä on pitkä iankaikkisuus ja olisi tärkeää valmistaa 
itsensä sitä varten mahdollisimman huolellisesti. 

Kiteytynyt rukous on hyvin lyhyt ja tiivistää 
ajatuksen vain tulevaisuuden kannalta olennai-
siin asioihin.

PEKKa tUoMIKoSKI

                      Eetterissä

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Kuinka voisin 
parantaa elämääni?

Oi Jumala, Pyhä Henki, joka meidän 
sydämemme kaikella lohdutuksella 
ja ilolla täytät! Valmista itsellesi 
sydämessäni asuinsija, varjele minua 
kaikista pahoista ajatuksista, puheista 
ja töistä. Valaise minua oikealla 
jumalisuudella, jotta kasvaisin joka päivä 
kristillisissä avuissa. 
Sinun jumalallinen armosi suojelkoon, 
varjelkoon ja hyvästi minua siunatkoon, 
että kun minä päivä päivältä ajallista 
kuolemaa lähemmäksi ja lähemmäksi 
tulen, niin voisin joka päivä elämääni 
parantaa: rukoilla ja kiittää Sinua 
hartaasti sekä valmistaa itseäni 
erkaantumaan uskossa tästä maailmasta. 

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla  
varustanut Pekka Tuomikoski 

Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja  
vuodelta 1701

Rukous elämän 
parannuksesta

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys pyhäinpäivänä 
3.11. kello 9.55–12 klo 10 mes-
su Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Helena Paalanne, ja hän-
tä avustavat Riikka Honkavaara 
ja Juha Valppu. Musiikista vas-
taavat kanttori Taina Voutilai-
nen, nuorten bändi sekä Saras-
tuskuoro. Messu liittyy
Oulugospel-tapahtumaan. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
Marjaana Raatikainen puhuu 
pyhäinpäivästä. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vanhustyön pasto-
ri Markku Palosaari pohtii py-
häinpäivän merkitystä. MP.
Radiopyhäkoulu lähetetään val-
takunnallisena sunnuntaisin 
kello 8.45.
Su 4.11. klo 8.45 radiopyhäkou-
lussa Marjaana Raatikainen pu-
huu pyhäinpäivästä.
Aluelähetys sunnuntaina 4.11. 
kello 9–12. klo 9.15 Armonpul-

la-ohjelmassa tarinansa armosta 
kertoo tiedottaja Hanna
Lehtonen Ylä-Savon seurakun-
tayhtymästä. MS. 
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa Leena Lehtinen 
kertoo työstään Kalevi Lehtisen 
rinnalla. MS. 
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on vieraana 
ympäristöjohtaja Pentti Laama-
nen. MB. 
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulujoen kirkosta. Jumalan-
palveluksen toimittaa Ilkka 
Mäkinen, ja kanttorina on Lau-
ri Nurkkala. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vanhustyön pasto-
ri Markku Palosaari pohtii py-
häinpäivän merkitystä. MP.

Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio.
To 1.11. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa ohjelmas-

1.1.2013 Oulun seurakuntayhtymä laajenee, 
jolloin siihen kuuluu seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 
150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 
noin 400.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

JOHTAVAN NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRKA 

JA 
DIAKONIAN VIRKA

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Virkoja koskevat ilmoitukset ovat kokonaisuudessaan 
luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Paikkoja avoinna

sa Leena Lehtinen kertoo työs-
tään Kalevi Lehtisen rinnalla. 
MS.
Pe 2.11. klo 14.40 Päivän va-
linnassa vanhustyön pasto-
ri Markku Palosaari pohtii py-
häinpäivän merkitystä. MP.
Pe 2.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa kysytään 
voisiko kirkon ja kunnan yh-
teistyötä tiivistää, ja mitä aja-
tuksia tuore Kirkon nelivuo-
tiskertomus herättää. Vieraina 
toimittaja Riitta Hirvonen Rau-
han Tervehdyksestä ja tiedottaja 
Mervi Päivärinta Oulun seura-
kuntayhtymästä. Puheenjohta-
jan nuijaa heiluttaa Mikko Sal-
mi.
Ma 5.11.–ke 7.11. klo 16.20 Ar-
monpulla. MS.
Ke 7.11. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
Raimo Holappa kertoo uskon-
sa perusteista. MB.
To 8.11. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa soitetaan 

Kansan Raamattuseuran toi-
minnanjohtajalle Ulla Sauna-
luomalle. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 4.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa Marjaana Raatikai-
nen puhuu pyhäinpäivästä. Klo 
10 messu Oulun tuomiokirkos-
ta. Messun toimittaa Ari-Pekka 
Metso, ja häntä avustaa Jouko 
Lankinen. Saarnan pitää Mir-
jami Hyttinen. Musiikista vas-
taavat urkuri Péter Marosvári, 
kanttori Henna-Mari Sivula ja 
Tuiran kamarikuoro.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Pe 2.11. klo 21 gospelmessu Ou-
lun tuomiokirkosta. Virtuaali-
kirkon chat on avoinna messun 
ajan.
Su 4.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, ja 

häntä avustaa Jouko Lankinen. 
Saarnan pitää Mirjami Hytti-
nen. Musiikista vastaavat ur-
kuri Péter Marosvári, kanttori 
Henna-Mari Sivula ja
Tuiran kamarikuoro.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi  
p. 044 316 1563 (ma–pe)

Nettiradio osoitteessa
www.kempeleen-
seurakunta.fi
La 3.11. klo 10 pyhäinpäivän sa-
najumalanpalvelus  Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
La 3.11. klo 18 pyhäinpäivän il-
takirkko Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. 
Su 4.11. klo 10 Perhemessu Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. 

ELÄ HERÄTYKSESSÄ!
Millainen on herätyksen kulttuuri?
To 8.11. klo 18 Raatintie 7 (NMKY:n tila)

TV7:stä tuttu Johanna Tunturipuro
www.ilmestysmaja.fi, email trm@ilmestysmaja.fi

Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Jes. 65: 23–25
Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi,
eivät synny kuollakseen kohta,
vaan he ovat Herran siunaama suku
ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan.
Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan,
kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo 
toteutan sen.
Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella,
leijona syö heinää kuin härkä,
ja käärmeen ruokana on maan tomu.
Kukaan ei tee pahaa,
kukaan ei vahingoita ketään
minun pyhällä vuorellani,
sanoo Herra.

Ilm. 22: 1–5
Enkeli näytti minulle elämän veden virran, 
joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan 
ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin 
valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi 
elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista 
hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja 
sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään 
ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa 
on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki 
palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen 
kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen 
nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse 
lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala 
on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina 
aina ja ikuisesti.

Matt. 5: 1–12
Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi 
vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat 
hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja 
opetti heitä näin:
      »Autuaita ovat hengessään köyhät,
      sillä heidän on taivasten valtakunta.
      Autuaita murheelliset:
      he saavat lohdutuksen.
      Autuaita kärsivälliset:
      he perivät maan.
      Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä 
ja jano:
      heidät ravitaan.
      Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
      heidät armahdetaan.
      Autuaita puhdassydämiset:
      he saavat nähdä Jumalan.
      Autuaita rauhantekijät:
      he saavat Jumalan lapsen nimen.
      Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden 
vuoksi vainotaan:
      heidän on taivasten valtakunta.
    Autuaita olette te, kun teitä minun 
tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä 
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. 
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te 
taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin 
profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.»

Olen ollut pitkään Jumalan puhuttelussa. Olen saanut kokea monenlaista vuoden aikana. 
Olen surrut ja itkenyt, kapinoinut ja taistellut.  Tiedän olevani syntinen, keskeneräinen ja 
tunteella elävä. Psalmi 103 sanoo kauniisti: ”Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa 
kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rak-
kaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka” 
(Ps 103:2–5). Näin Jumala kohtaa meidät. Jumalan rakkaus ei ole muuttunut, mutta ihmis-
ten rakkaus on vajavaista. Ihminen ei halua antaa anteeksi.

Niilo Rauhalan runossa todetaan: ”Jos maltat uskoa, Jumalan silmät katsovat tämän 
aamun läpi. Kaikki suuret asiat ovat vielä edessäpäin”.  Usko on luottamusta Jumalan 
rakkauteen, huolenpitoon. Rakkauden pitäisi synnyttää rakkautta, rakkautta lähimmäi-
seen. Siten me olemme maan suola, siksi me olemme maailman valo. Martti Luther kir-
joitti aikanaan: ”Tahdon myöskin kristittynä kohdella lähimmäisiäni niin kuin Kristus 
on kohdellut minua, niin että toimin vain sillä tavoin, kuin huomaan heille välttämättö-
mäksi, hyödylliseksi ja siunaukselliseksi, vaikkakin minulla itselläni on Kristuksessa kaik-
kea kylliksi. Katso, näin uskosta pulppuaa esille rakkaus ja mieltymys Jumalaan ja rak-
kaudesta halu palvella lähimmäistä vapaaehtoisesti, ilomielin ja palkintoa tavoittamatta”.  

Johanneksen evankeliumissa todetaan Jeesuksen sanoneen, suorastaan huutaneen: ”Jos 
jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 'hänen sisim-
mästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan.” Jeesuksen toi-
minta herätti suurta huomiota. Hän ei jättänyt ketään kylmäksi. Johanneksen evankeliu-
missa kerrotaan myös kuinka Jeesus herätti kuolleista Lasaruksen, Martan ja Marian vel-
jen: ”Jeesus sanoi: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole”. Tämän jälkeen Jeesus 
kysyy Martalta tärkeän kysymyksen: ”Uskotko tämän?”  ”Uskon, Herra”, Martta vastasi, 
”minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan”. 
Tämän kysymyksen ja vastauksen ääressä olen elämäni tärkeimmän asian kanssa. Uskon 
kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, uskon Luojaan, Lunastajaan 
ja Pyhittäjään. Siksi saan polvistua Kastellin kirkon alttarikaiteen ääreen, nostaa katseeni 
ristiä kohtia ja rukoilla: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä”.

JUHa väHäKaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Sanan aika
Lauantai 03.11.2012
Psalmi: Ps. 89: 6–8, 16–19
1. lukukappale: Jes. 65:23–25
2. lukukappale: Ilm. 22:1–5
Evankeliumi: Matt. 5:1–12
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Pidä minusta kiinni 
kunnes kasvosi nään
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"Kuolevat eivät tarvitse armokuolemaa, vaan 

kärsivällistä, armeliasta ja luotettavaa saattamista”
Mikkelin piispa Seppo 
Häkkinen suhtautuu 
kielteisesti eutanasiaan 
ja korostaa hyvän 
saattohoidon tärkeyttä. 
Ihmisen kuolinprosessia ei 
pidä myöskään pitkittää 
keinotekoisesti.

–A ktiivisen eutanasi-
an laillistaminen 
muuttaisi yhteis-
kunnan asennetta 

elämään ja kuolemaan radikaalil-
la ja ongelmallisella tavalla. Ak-
tiivisen kuolinavun laillistamisen 
kautta syntyisi ajan myötä myös 
kohtalokas seurannaisvaikutus: 
jos jokin on oikeudellisesti mah-
dollista, se on myös moraalisesti 
sallittua. Eutanasian hyväksymi-
nen laajentaisi sallitun rajoja yhä 
pidemmälle, Mikkelin piispa Sep-
po Häkkinen pohtii.

Häkkinen toteaa, ettei kirkko 
voi hyväksyä käytäntöä, jossa ih-
miselämä lopetetaan tarkoituk-
sellisesti ja aktiivisesti. 

– Sairaan surmaaminen oli-
si ihmisyyden haaksirikko. Lää-
käreille eutanasian toteuttamis-
vastuu olisi kohtuuton tehtävä ja 
vastoin heidän etiikkaansa. Myös 
arkkiatri Risto Pelkonen näkee 
saattohoidon kehittämisen euta-
nasian hyväksymistä parempana 
ratkaisuna.

SUOMESSA ON vuodesta 1993 
toiminut eutanasian laillistamis-
ta toivova yhdistys Exitus ry. Ny-
kyinen keskustelu virisi Valta-
kunnallisen sosiaali- ja terveys-
alan eettisen neuvottelukunnan 
(ETENE) joulukuussa 2011 an-
tamasta kannanotosta, joka kä-
sitteli ihmisarvoa, saattohoitoa 
ja eutanasiaa. Siinä todettiin, et-
tä keskusteluun on tarvetta, ”kos-
ka neuvottelukunnan käsityksen 
mukaan saattaa olla yksittäisiä ti-
lanteita, jossa ei ole eettistä perus-
tetta täysin pois sulkea eutanasian 
mahdollisuutta”. 

– Nyt käytävä keskustelu on 
tärkeää, mutta vaikeaa. Ihmis-
elämän arvon tunnustamisen ja 
kultaisen säännön lähimmäisen-
rakkauden periaatteiden varassa 
ei ole yksinkertaista luoda kaik-
kiin yksittäisiin tapauksiin sovel-
tuvaa toimintaohjetta, Häkkinen 
toteaa. 

Hän huomauttaa, että neuvot-
telukunnan kannanotto puhuu 
vain joistakin harvoista potilasta-
pauksista. Näiden potilaiden kär-
simysten jatkaminen ei olisi hyvää 
hoitokäytäntöä. 

Keskustelu sai lisävauhtia Ter-

hokodin ylilääkäri Juha Hänni-
sen viime elokuussa julkaisemas-
ta kirjasta. Hännisen mukaan eu-
tanasia saattaa olla mahdollisuus 
auttaa ihmistä silloin, kun lääke-
tiede on kyvytön. Hänninen oli-
si valmis hyväksymään Suomeen 
lain eutanasiasta. 

– On huomattava, että Juha 
Hänninen puhuu vain harvois-
ta poikkeustapauksista, ei yleises-
tä käytännöstä. Hänen mukaansa 
eutanasia olisi mahdollinen erit-
täin tarkasti sovituin kriteerein, 
Häkkinen sanoo. 

SUOMEN evankelis-luterilaisel-
la kirkolla ei ole eutanasiaan vi-
rallista kantaa. Esimerkiksi useat 
piispat ovat kuitenkin suhtautu-
neet eutanasiaan kielteisesti. 

– Usein kysytään, eikö kirkon 
tule aina olla kärsivän puolella ja 
eikö joskus ole armollisempaa lo-
pettaa kärsimys kuin jatkaa sitä 
lääketieteen mahdollistamin kei-
noin. Hyvä kivunhoito on kes-
keistä saattohoidossa ja palliatii-
visessa hoidossa. Palliatiivisen se-
daation mahdollisuus, eli potilaan 
vaivuttaminen uneen saattohoi-
don viimeisessä vaiheessa, saat-
taisi poistaa eutanasian tarpeen, 
Häkkinen pohtii. 

– Ratkaiseva kriteeri on siinä, 
pyritäänkö ihminen surmaamaan 
aktiivisesti ja tarkoituksella. Se on 
mielestäni eri asia kuin se, että ih-
misen elämä sammuu esimerkik-
si kivun lievitykseen annettuun 
hoitoon. Usein sanommekin jon-
kun henkilön kuoltua: ”Hän nuk-
kui pois”.

KESKUSTELU EUTANASIAN tar-
peellisuudesta on tullut osaltaan 
ajankohtaiseksi lääketieteen kehi-
tyksen myötä. Nykyään ihmisen 
elämää voidaan pidentää silloin-
kin, kun se ilman hoitotoimenpi-
teitä olisi jo päättynyt luonnolli-
seen kuolemaan. Häkkinen tote-
aa, että potilaalla on oikeus kiel-
täytyä hoidoista ja toimenpiteistä, 
joita hän ei halua. Tämän voi kir-
jata hoitotahtoon, jossa potilas it-
se määrää hoidon rajat.  

– Elämän pyhyyteen ja ainut-
kertaisuuteen kuuluu sen kunni-
oittaminen, että jokainen ihmi-
nen tulee väistämättä elämänsä 
loppuun. Siksi kuolemiselle on 
annettava tilaa ja aikaa. On myös 
hyväksyttävä lääketieteen toimin-
tamahdollisuuksien rajallisuus. 
Sen tähden on luovuttava toimen-
piteistä, jotka tarpeettomasti pi-
dentävät ihmisen kuolinprosessia 
sen sijaan, että ne sallisivat kuo-
lemisen. 

– Arvokkaaseen kuolemaan 

liittyvät hyvä kuolevan hoito, hy-
vä kivun hoito ja potilaan tahdon 
kunnioitus. Ne vähentävät tarvet-
ta ratkaista ongelmia eutanasialla. 

AAMULEHDEN Taloustutkimuk-
sella viime maaliskuussa teettä-
mässä kyselytutkimuksessa 77 
prosenttia suomalaisista kannat-
ti eutanasiaa. 

– Kovin kaukaa on helpompi 
sanoa varmoja mielipiteitä kuin 
kuolevan lähellä elettäessä. Eu-
tanasiakeskustelussa usein myös 
käsitteet ovat monille epäselviä. 
Sen vuoksi suhtaudun kriittises-
ti mielipidekyselyihin tällaisessa 
asiassa, Häkkinen sanoo.

Elämän pyhyyteen liittyvät 
myös elämän loukkaamattomuus 

ja ihmiselämän tasa-arvoisuus. 
– Jokaiselle kuuluu sama suo-

ja riippumatta elämän laadusta. 
Ihmiselämään kuuluvaa arvoa 
ei voida ottaa pois. Rajaa arvok-
kaan ja arvottoman elämän välil-
le ei voida vetää.

Monille ihmisarvoiseen elä-
mään liittyy halu hallita myös 
kuolemaa. Aktiivisesta kuolina-
vusta odotetaan pelastajaa ”pa-
halta” kuolemalta. Osa näkee eu-
tanasian ihmisoikeutena. 

– Jotkut pitävät avustettua it-
semurhaa oikeutettuna ratkaisu-
na. Silloin ihminen itse päättää 
kuolemansa päivän. Kuitenkaan 
elämää ja kuolemaa ei voi halli-
ta. Päiviemme määrä on Jumalan 
hallussa.

PIISPA TOTEAA joidenkin pelkää-
vän, ei niinkään kuolemaa, vaan 
kuolemista ja siihen liittyviä ki-
puja tai jäämistä lääketieteellisen 
teknologian armoille. Kovin kär-
simys on piispan mukaan usein 
eksistentiaalista, olemassaoloa 
koskevaa ahdistusta, kun yksilö 
on menettämässä ihmisenä ole-
misen perusvalmiudet. 

– Usein ahdistus ei johdu niin-
kään kuoleman- vaan elämänpe-
losta. Pitkään eläminen, elämän 
harmaus, huonot suhteet lähei-
siin ja yksinäisyys lisäävät halua 
kuolla. Kristinusko ja kirkko voi 
tuoda kuolevalle ja hänen läheisil-
leen hyvää hengellistä tukea: loh-
tua, turvaa ja iankaikkisen elä-
män toivoa. 
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"Kuolevat eivät tarvitse armokuolemaa, vaan 

kärsivällistä, armeliasta ja luotettavaa saattamista”

– Kuolevat eivät tarvitse armo-
kuolemaa, vaan kärsivällistä, ar-
meliasta ja luotettavaa saattamis-
ta. Kuoleman läheisyydessä tarvi-
taan eniten lämpöä ja rakkautta, 
jota me voimme ihmisinä toisil-
lemme antaa.

OULUN SEURAKUNTIEN johtava 
sairaalapastori Hannele Lusikka 
toteaa, että hänen kantansa euta-
nasiaan ei ole musta-valkoinen. 
Aihe herättää hänessä paljon ky-
symyksiä ja ajatuksia. 

– Sairaalapappina perusnäke-
mykseni on se, että elämä on Ju-
malan antama lahja, jonka Hän 
aikanaan ottaa pois. Kuoleman-
sairaan suuren tuskan ja kärsi-
myksen äärellä näkemys joutuu 

joskus ristiriitaan lähimmäisen-
rakkauden kanssa. Onko enem-
män ihmisarvon mukaista no-
peuttaa kuolemaa kuin viivyttää 
sitä inhimillistä kärsimystä pit-
kittämällä? Lusikka pohtii. 

Lusikan mukaan nukutushoi-
dosta – sedaatiosta – moni on saa-
nut toivomaansa helpotusta kuo-
leman odotukseen. 

– Sitä ei lääketieteessä määri-
tellä eutanasiaksi eli tarkoituk-
sellisen kuoleman tuottamiseksi. 
Toisaalta tämäkin on nähty vää-
ränä kuolemaan puuttumisena. 
Tässä näyttäytyy eutanasia-kysy-
myksen suuri vaikeus. Eutanasi-
asta ei missään tapauksessa saisi 
tehdä minkäänlaista kaavaa eikä 
pakkoa. Se voisi olla tarkkaan ra-

jattuna apu saattohoidossa, kun 
inhimillinen kärsimys käy ylivoi-
maiseksi. 

LUSIKAN MUKAAN fyysisiä ki-
puja suurempia ja ahdistavampia 
ovat usein eksistentiaaliset kivut, 
jotka heräävät, kun hoidoista ei 
enää ole apua ja ihmisen on val-
mistauduttava kuolemaan. 

– Näihin kipuihin eivät monen 
kokemuksen mukaan parhaat-
kaan kipulääkkeet auta. Elämäs-
tä ja rakkaista luopumisen kipui-
hin sekä kuolemanpelkoihin tuo 
lievitystä se, että niistä saa puhua, 
niitä saa surra ja niitä vastaan saa 
kapinoida. 

– Lääkärien, psykiatrien ja sai-
raalapappien yhteistyötä tarvit-

taisiinkin saattohoidossa alusta 
asti. Tällöin potilas jaksaisi hyö-
dyntää psyykkistä hoitoa ja hen-
gellistä tukea. Niistä voi olla apua 
sekä potilaalle että läheisille. 

Lusikka sanoo olleensa potilai-
den rinnalla monet kerrat puhu-
teltu siitä, miten syvällä elämän-
halu saattaa olla saattohoitovai-
heessakin. 

– Ihminen ei hevillä luovuta. 
Mutta vaikea sairaus edetessään 
myös valmistaa ihmistä vähitel-
len elämästä luopumiseen. Pelä-
tystä ja ahdistavasta kuolemasta 
tuleekin jo se, mitä odottamalla 
odotetaan. 

JUHaNa UNKURI

i S t o c k p h o to

Hannele Lusikka Seppo Häkkinen

Kerro, miten haluat itseäsi 
hoidettavan
HoItotEStAMENttI on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos 

hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden 

vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamentilla henki-

lö voi ilmoittaa, ettei halua elämäänsä jatkettavan keinotekoisesti esi-

merkiksi pitämällä häntä hengityskoneessa, jos nopeaa toipumista ei 

ole odotettavissa. 

Hoitotestamentti varmistaa, että henkilön tahto huomioidaan kai-

kissa tilanteissa. Hoitotestamentin kopion voi tallettaa sairaanhoitopii-

rin tietoihin, jolloin ne ovat välittömästi saatavilla. Hoitotestamentin al-

lekirjoittavat henkilön itsensä lisäksi kaksi samanaikaisesti läsnä olevaa 

todistajaa. Valmiin pohjan voi tulostaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen (THL) nettisivuilta. 

HoIdoStA KIEltäYtYMINEN on jokaisen oikeus. Potilaslain mukaan jo-

kainen voi kieltäytyä hoidosta sen jälkeen, kun hän on saanut hoitohen-

kilökunnalta tiedon kieltäytymisen merkityksestä terveyteensä. Potilas-

kertomuksen merkinnöistä tulee ilmetä, että potilaalle on annettu riittä-

vä selvitys niistä vaikutuksista, joita potilaan tahdon noudattamisella on. 

ElINluovutuSKorttI on mukana kuljetettava kortti, jossa henkilö an-

taa luvan omien elintensä käyttöön kuolemansa jälkeen. Käytännössä 

se tarkoittaa myös sitä, että aivokuolleen henkilön elintoimintoja ei kei-

notekoisesti ylläpidetä, jos henkilön elimiä voidaan käyttää toisen hen-

kilön hyödyksi.

HAutAuStEStAMENtISSA ilmaistaan oma tahto hautaamisen suhteen. 

Myös hautaustestamentti allekirjoitetaan ja sen todistaa oikeaksi kaksi 

todistajaa samaan aikaan. 

KooNNUt: ElSI SalovaaRa

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Wikipedia.
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Kiiminki
Messu la 3.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarna Paavo Kortenie-
mi, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.
Pyhäinpäivän muistojuma-
lanpalvelus la 3.11. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaja Erja Haho, 
kanttori Sari Wallin, Kirkko-
kuoro.
Messu su 4.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarna Seppo Lohi, kant-
tori Jarkko Metsänheimo.
Sananjumalanpalvelus su 
4.11. klo 13 Ylikylän kyläkir-
kossa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, kanttori Sari Wallin.

Liminka
Pyhäinpäivän messu la 3.11. 
klo 10 Rantakylän kappelilla. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
3.11. klo 19 kirkossa. Puhe 
Ilkka Tornberg, liturgi Anna-
Maari Ruotanen, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Sytytämme 
kynttilän jokaiselle viime py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneelle.
Perhekirkko su 4.11. klo 15 
Vanamossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen, kanttorina
Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 3.11. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro. Muistetaan viime py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita.  
Sanajumalanpalvelus su 
4.11. klo 10 Lumilyhdyssä. Toi-
mittaa Markku Tölli ja Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Pyhäinpäivän iltamessu la 
3.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro. Muistetaan edellisen py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita.
Messu su 4.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
saarnaa rovasti Teuvo Mono-
nen, kanttorina Ossi Kajava. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. 
vauva- ja vekarakirkko ti 
6.11. klo 9.30 kirkossa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava, las-
tenohjaajat.

Oulunsalo
Messu Pyhäinpäivänä  3.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, saarnaa  Min-
na Salmi, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttorina Ta-
ru Pisto, Uusi Ääni. Messussa 
sytytetään kynttilä jokaisel-
le vuoden aikana poisnukku-
neelle seurakunnan jäsenel-
le. Kirkkokahvit seurakunta-
talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
4.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Tuomo Kangas.

Rukous
Herra,

kuoleman varjon maassa

sinä olet ainoa toivomme.

Suuntaa katseemme yli hautojen.

Sinuun uskoen

jätämme poisnukkuneet sinun huomaasi

odottamaan ylösnousemuksen aamua.

Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen,

ylösnousseen Vapahtajamme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 1.–8.11.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Gospelmessu pe 2.11. klo 21 
Oulun tuomiokirkossa. 
ordinaatiomessu la 3.11. klo 
10 Oulun tuomiokirkossa. 
Johtaa piispa Samuel Salmi, 
toimittaa Matti Pikkarainen, 
saarna Niilo Pesonen ja avus-
taa Pekka Rehumäki. Urkuri-
na Péter Marosvári ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula. Sofia 
Magdalena -kuoro. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
3.11. klo 17 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Jonna Piirai-
nen, urkurina Péter Marosvá-
ri ja kanttorina Henna-Mari 
Sivula. Tuomiokirkkokuoro.
Messu su 4.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Saarna Mir-
jami Hyttinen, liturgia Ari-
Pekka Metso ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Urkurina Pé-
ter Marosvári. Tuiran kama-
rikuoro. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 4.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Messu su 4.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Aki Lautamo. Pyhä-
koulu.

kanttorina Taina Voutilainen, 
nuorten bändi, Sarastuskuo-
ro. Messu liittyy Oulugospel-
tapahtumaan. 
Messu la 3.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Lau-
ra Kumpula, kvartetti Jus-
si Linnanmäki, Pekka Heikki-
lä, Martta Rasinkangas, Lau-
ra Kumpula. 
Messu la 3.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. 
Ehtoollisjumalanpalvelus la 
3.11. klo 17 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Toivo Kär-
ki, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Taneli Setälä. 
Vanhan käsikirjan mukaan. 
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 3.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, puhe Päivi Jus-
sila, kanttorikvartetti Laura 
Kumpula, Anu Arvola-Greus, 
Heikki Jämsä ja Tommi Hek-
kala.  
Messu su 4.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Anu Ojala, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Messu su 4.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala, D'amen. 
Messu su 4.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 4.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina Anu 
Arvola-Greus, Upwelook-
kvartetti. Oulun Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit. 
Iltamessu su 4.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messussa käytössä alkoholi-
ton viini. 
viikkomessu ke 7.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu la 3.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Gaudiate-kuoro.
Pyhäinpäivästä pyhäinpäi-
vään. Iltakirkko la 3.11. klo 
18 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Sanna Jukkola, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokuoro. Vuoden aikana 
kuolleiden vainajien nimet 
luetaan kellojen soidessa.
Sanajumalanpalvelus su 
4.11. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Radio Dei.
Messu su 4.11. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarna Johan 
Helkkula. 
Perhekirkko su 4.11. klo 15 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Lap-
sikuoro.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus la 
3.11. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokuoro. 
Messu su 4.11. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

YlIKIIMINKI
Iltakirkko la 3.11. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Kirkkokuoro.
Messu su 4.11. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 

Hailuoto
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 3.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell, kirkkokuoro avus-
taa. Muistokynttilöiden sy-
tyttäminen viime pyhäinpäi-
vän jälkeen edesmenneille 
seurakuntalaisille.
Gospelmessu su 4.11. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Timo 
Ustjugov. Iltatee messun jäl-
keen seurakuntasalissa. 

Haukipudas
Messu la 3.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
saarna rovasti Juhani Pitkä-
lä, kanttorina Hannu Nieme-
lä, laulu Esko Jurvelin.
Pyhäinpäivän iltajumalan-

palvelus la 3.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Han-
nu Niemelä. Tilaisuudessa 
muistetaan nimeltä maini-
ten edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seu-
rakuntamme jäseniä.
Sanajumalanpalvelus su 
4.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
rina Kaisa Säkkinen.

Kempele
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 3.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Musiikkiavustus kirkko-
kuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
3.11. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avustaa 
Jaakko Tuisku, diakoni Eli-
sa Metsänheimo, kanttori 
Marjo Irjala. Musiikkiavustus 
Marja-Leena Tahkola huilu ja 
laulu. Sytytämme tuohuksen 
jokaiselle poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle. 
Perhemessu su 4.11. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Jaakko Tuisku, 
diakoni Merja Veikkolainen, 
kanttori Marja-Liisa Jääske-
läinen. Varhaisnuorten kirk-
kopyhä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Siikalatva
KeStiLä
Messu Pyhäinpäivänä 3.11. 
klo 19 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen. Kant-
torina Unto Määttä, avustaa 
kirkkokuoro. Messussa lue-
taan vuoden aikana poisnuk-
kuneiden nimet ja sytytetään 
kynttilä heidän muistolleen.

PiiPPOLa
Messu Pyhäinpäivänä 3.11. 
klo 19 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri. Kanttorina 
Pekka Kyöstilä, avustaa ve-
teraanien lauluryhmä. Mes-
sussa luetaan vuoden aika-
na poisnukkuneiden nimet 
ja sytytetään kynttilä heidän 
muistolleen.

PuLKKiLa
Messu Pyhäinpäivänä 3.11. 
klo 15 (huom. kelloaika) 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Unto Määttä, avustaa kirkko-
kuoro. Messussa luetaan vuo-
den aikana poisnukkuneiden 
nimet ja sytytetään kynttilä 
heidän muistolleen.

PyHäntä
Messu Pyhäinpäivänä 3.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. Li-
turgina Perttu Kyllönen, saar-
naa Jorma Niinikoski. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
nuorisokuoro. Messussa lue-
taan vuoden aikana poisnuk-
kuneiden nimet ja sytytetään 
kynttilä heidän muistolleen.
Messu su 4.11. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Mervi 
Karttunen ja Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. 5-, 70- 
ja 75-vuotiaiden yhteisjuhla 
seurakuntatalossa.

RantSiLa
Messu Pyhäinpäivänä 3.11. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Arja Leinonen, avustaa 
lapsikuoro Stellat. Messussa 
luetaan vuoden aikana pois-
nukkuneiden nimet ja syty-
tetään kynttilä heidän muis-
tolleen.
Messu su 4.11. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustaa Johanna Hie-
tala ja Eeva-Liisa Kekkonen. 
Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa veteraanikuoro. 5-, 
70-, 75-vuotiaiden yhteisjuh-
la seurakuntatalossa.

tyrnävä
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 3.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Kunnioi-
tamme vuoden aikana pois-
nukkuneiden temmesläisten 
muistoa.
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 3.11. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro. 
Kunnioitamme vuoden aika-
na poisnukkuneiden tyrnävä-
läisten muistoa.
Messu su 4.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Karjasillan kirkko 
suljettu 

remontin vuoksi.

Karjasillan seurakunta
Messu la 3.11. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa Esa Nevala, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu la 3.11. klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustavat 
Petri Satomaa, Sirpa Kemp-
painen ja Juha Kivirasi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Can-
tio Laudis -kuoro. 
Gospelmessu su 4.11. klo 10  
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avusta-
vat Jenni Koskenkorva ja Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Riitta 
Piippo. Liittyy Oulugospel-
tapahtumaan. Kirkkokahvit. 
Messu su 4.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 4.11. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kirkkokahvit. 
varikkomessu su 4.11. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi. 

tuiran seurakunta
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.11. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Paula Kyllö-
nen ja Aino-Liisa Ilkko, kant-
torina Katri Sippo. 
Eväsmessu pe 2.11. klo 10 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Sami Riipinen, kanttorina 
Katri Sippola. Diakoniapäivä. 
Messun jälkeen ruokailu. 
Messu la 3.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustavat Riikka 
Honkavaara ja Juha Valppu, 

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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 Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
1.11. klo 13–14, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
laitoshartaus to 1.11. klo 
14, Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Mari Flink, 
pyhä ehtoollinen.
ompeluseurat to 1.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
laitoshartaus pe 2.11. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Mari Flink, 
pyhä ehtoollinen.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 3.11. klo 18, Vanha pappila. 
Jeremian kirjan 5. luku.
raamattupiiri ti 6.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
laitoshartaus ti 6.11. klo 14, 
Veljeskoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
laitoshartaus ti 6.11. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Anna-Mari Heikkinen.
laitoshartaus ke 7.11. klo 14, 
Hollihaan palvelukoti, Kiilan-
katu 9. Ari-Pekka Metso, py-
hä ehtoollinen.
vErSo – raamattupiiri Au-
rinkokodissa ke 7.11. klo 16, 
Aurinko-koti, Isokatu 93. Ter-
vetulleeksi Sinut toivottaa 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta. Kaikki ovat tervetul-
leita! Ei tarvitse sitoutua ei-
kä ilmoittautua ennakkoon. 
Mukana pastori Jonna Piirai-
nen, p. 044 3161 742.
raamattupiiri ke 7.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 7.11. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Hulkko.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
7.11. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestäjinä Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
torstain raamattupiiri to 
8.11. klo 13–14, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 8.11. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti, Koulukatu 
4. Ari-Pekka Metso, pyhä eh-
toollinen.
raamattupiiri to 8.11. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Pentti 
Kopperoinen.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 1.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
torstai-illan raamattupiiri 
to 1.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. Kokoonnumme 
joka toinen torstai. 
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 2.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 2.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 6.11. klo 12 Kastellin 
kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.11. klo 19, Maik-
kulan kappeli. Pekka Kinnu-
nen, Antti Kiuru.
Miesten raamattupiiri ke 
7.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
raamattupiiri to 8.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Tu-
tustumme evankeliumeihin.
raamattupiiri to 8.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta
raamattupiiri to 1.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Seurat la 3.11. klo 14, Pate-
niemen kirkko. Järjestää Suo-
men Vanhoillislestadiolainen 
Rauhanyhdistys ry. 
Seurat su 4.11. klo 14, Pate-
niemen kirkko. Järjestää Suo-
men Vanhoillislestadiolainen 
Rauhanyhdistys ry. 
Miesten piiri ti 6.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jussi Lahtinen 
aiheesta:"Joosef, Jaakopin 
poika esimerkkinä."

lähetys- ja raamattu-
piiri ke 7.11. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko.  

luemme raamattua 7.11. klo 
18, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme joka toinen viikko. 
Lisätietoja Erkki Vuoristo, p. 
050 3588 447.
raamattupiiri to 8.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja ra-
jakylän raamattupiiri ke 
14.11. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.11. klo 16–18, Hintan seu-
rakuntatalo. Sanan ja ruko-
uksen ilta. Jeesus on valo ja 
tosi Jumala – Nikean uskon-
tunnustus tutuksi. Puhe Ilk-
ka Mäkinen, Leo Rahko lau-
lattaa Taize-lauluja. Järjestää 
Oulujoen seurakunta.

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkestereiden syys-
konsertti ke 14.11. klo 19, 
Madetojan sali. Ks. ilmoitus 
s. 17.
Eläkeläisten konsertti to 
15.11. klo 13 Tuomiokirkos-
sa. Henna-Mari Sivula, Lauri-
Kalle Kallunki ja Péter Maros-
vári. Vapaa pääsy.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäinpäivän konsertti to 
1.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Vapaa pääsy. Ks. il-
moitus s. 17.
virsilauluilta ti 6.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Anteeksiantamisen teema 
virsissä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
"Soi sydämeni kiitosta!" 
-runotapahtuma su 4.11. klo 
18–19.30, Kastellin kirkko. 
Runoja kiitoksesta, ilosta ja 
riemusta, ihmisten ja ystävi-
en kohtaamisesta ja Jumalan 
rakkaudesta. Runoja esittä-
vät Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Hilja Alasuvanto, Arja Ala-
kontiola, Maija Karppinen, 
Pirjo Kauppinen, Soili Hämä-
läinen, Virve Vikamaa ja Ju-
ha Vähäkangas. Musiikista 
vastaavat Jenni Koskenkorva 
ja Simo Ollikainen. Tiedossa 
mielenkiintoinen ja hellyyt-
tävä runokokemus. Runo-
tapahtuma on Oulugospel 
-oheisohjelma. 

Oulujoen seurakunta
"Hurmioituneet kasvot" - 
runomatka tulenkantaji-
en lyriiseen maailmaan su 
18.11. klo 18–19.30, Yli-Iin 
seurakuntatalo. Kas, millai-
nen onkaan runomatka Tu-
lenkantajien lyyriseen maa-
ilmaan? Ketä tulee vastaan? 
Mistä runot kertovatkaan? 
Tiedossa esimerkiksi Elina 
Vaaran, Katri Valan, Yrjö Jyl-
hän, Lauri Viljasen ja Mika 
Waltarin tuotantoa. Mukana 
ovat Kristiina Haukkamaa, 
Eeva Holma, Maija Karppinen 
ja Juha Vähäkangas. Kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Runo-
kahvit. Löydä itsesi paikan-
päälle!

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
diakonian aamu tiistaisin klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
työttömien ateria Heinä-
torilla ke 7.11. klo 11–12.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vapaaehtoisten valmistamaa 
kotiruokaa, aterian hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Alueen asukkaille torstaisin 
ilmainen, vapaaehtoisten val-
mistama aamupala, joka si-
sältää puuroa ja leipää lisuk-
keineen sekä kahvia ja teetä. 
Olet lämpimästi tervetullut!
Marraskuinen lounashetki 
ma 5.11. klo 11, Kaukovainion 
kappelin etupiha. Tervetuloa 
lounaalle yhdessä seurakun-
nan diakoniatyön kanssa. 
Tarjolla hernekeittoa, kahvia 
ja mehua. 
Palvelupiiri ma 5.11. klo 12–
13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
raitin remmi ma 5.11. klo 13, 
Maikkulan kappeli. 
diakoniapiiri ma 5.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa mukaan kaikki lä-
himmäisen auttamisesta kiin-
nostuneet!

tuiran seurakunta
diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.

diakonianpäivä pe 2.11. klo 
10, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tervetuloa työttömien ja vä-
hävaraisten diakonian päi-
vään. Päivä alkaa klo 10 mes-
sulla, jonka jälkeen ateria ja 
vaatejako. Mukana Tuiran 
seurakunnan työntekijöitä ja 
opiskelijoita. Lisätietoja Sami 
Riipinen, p. 040 5747 149.
Juttutupa ma 5.11. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Viikko 
alkaa aamuhartauden ja aa-
mupalan merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 5.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
diakoniapiiri maanantaina 
5.11. klo 14 Pyhän Luukkaan 
kappelilla.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo tai p. (08) 
5313 519.
diakonian aamu maanan-

taisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla 
maksuton aamupala kaiken-
ikäisille, mukana seurakun-
nan työntekijä ja vapaaeh-
toisia.
Madekosken diakonipiiri to 
1.11. klo 12–13.30, Reino ja 
Sirkka Petäjäkankaalla, Py-
säkkipolku 12. 

YlI-II
diakoniailta ke 7.11. klo 18, 
Elsa ja Olavi Viitala. 

YlIKIIMINKI
Puuropäivä ma 5.11. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perhekerho-
laisille ja muille halukkaille. 

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHItYSvAMMAISEt
Adventtikirkko pe 2.11. klo 
13.15, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. 

Porinapiiri ti 6.11. klo 13.15–
14.15, Heinäpään seurakun-
tatalo. Eläkkeellä olevien ke-
hitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 6.11. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Ryhmä kaikenikäi-
sille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 8.11. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.

KuulovAMMAISEt
Pyhäinpäivän ehtoolliskirk-
ko to 1.11. klo 16, Palvelukes-
kus Runola. 
viittomakielinen Hyvä tie-
tää -luento pe 2.11. klo 9.30, 
Seurakunnan virastotalo. 
viittomakielinen messu su 
4.11. klo 12, Tuomiokapitulin 
tallikirkko. 
Ystäväilta to 8.11. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

NäKövAMMAISEt
Saunailta ma 5.11. klo 18–
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Pyhäinpäivän valomeri on 
rukouksen vertauskuva

Lauantaina 3. marraskuuta viete-
tään pyhäinpäivää. Silloin on ta-
pana muistaa edesmenneitä lähei-
siä osallistumalla kirkkohetkiin ja 

viemällä haudoille kynttilöitä.
– Kynttilät symboloivat rukousta: 

kynttilästä nouseva näkymätön savu on 
rukous, joka nousee Jumalan luo, ker-
too Karjasillan kirkkoherra Juhani La-
vanko. 

–Pyhäinpäivässä korostuu surun ja 
jälleen näkemisen toivon lisäksi kiitol-
lisuus. Kiitollisuus siitä, että on saanut 
elää läheisensä rinnalla ja kristityn nä-
kökulmasta myös kiitollisuutta siitä, et-
tä Jeesus on valmistanut tien Taivaan 
kotiin.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluk-
sissa muistetaan edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita seurakun-
nan jäseniä lukemalla heidän nimen-
sä. Kirkoissa myös sytytetään kynttilät 
poisnukkuneiden muistoksi.

– Pyhäinpäivä koetaan tärkeäksi, kir-
kot ovat silloin täynnä. Minusta se ker-
too rakkaudesta, sanoo Juhani Lavanko.

Iltajumalanpalveluksista on koosteil-
moitus sivulla 16.

Jos omaisen hauta sijaitsee kaukana 
tai sitä ei ole, häntä voi käydä muista-
massa hautausmailla muualle haudattu-
jen muistomerkeillä.

Oulussa muistomerkit löytyvät Ou-
lun hautausmaalta läheltä Intiön kap-
pelia, Oulujoen hautausmaalta uuden 
ja vanhan alueen rajalta, Ylikiimingis-
sä kirkon sakastin puoleiselta kirkko-

tarhalta sekä Kiviharjun hautausmaalla 
pääkäytävien risteyksestä. Yli-Iin hauta-
usmaalla ei ole varsinaista muistomerk-
kiä, mutta paikka kynttilöille löytyy kir-
kosta huoltorakennukselle vievän polun 
varresta.

Intiön hautausmaalla sijaitsevassa In-
tiön siunauskappelissa järjestetään myös 
pyhäinpäivän hartaus kello 15.

Haudoille vietäviä perinteisiä seppe-
leitä voi ostaa pyhäinpäivää edeltävänä 
perjantaina 2. marraskuuta lähetyksen 
puoti ja paja  Siivestä kello 10–14. Sep-
peleet maksavat 8–12 euroa. Seppeleistä 
saatu tuotto ohjataan Karjasillan seura-
kunnan nimikkolähetystyölle. Lue lisää 
sivuilta 8–9.

Torstaina 1.11. kello 19 Oulun tuo-
miokirkossa kuullaan Pyhäinpäiväkon-
sertti teemalla Valo, toivo ja taivaskai-
puu. Konsertissa esiintyvät tuomiokir-
kon kanttorin Henna-Mari Sivula (sop-
raano), Lauri-Kalle Kallunki (baritoni ja 
urut) sekä Péter Marosvári (urut). Muu-
sikoiden mukaan tilaisuus sopii hyvin 
läheisensä menettäneille tai surutyö-
tä tekeville, mutta kaikki ovat tervetul-
leita saamaan iloa ja lohtua musiikista. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

Pyhäinpäivässä yhdistyvät kaikkien 
pyhien päivä ja kaikkien uskovien vai-
najien päivä. Suomessa päivää on vuo-
desta 1772 asti vietetty viikonloppuna, 
ensin sunnuntaina ja vuodesta 1955 läh-
tien lauantaina 31.10. ja 6.11. välisenä ai-
kana.
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Oulugospel on 
konsertteja, messuja 

ja komiikkaa

Gospel soi marraskuun ensimmäisenä viikon-
loppuna Oulun kaupunginteatterissa ja kir-
koissa eri puolilla kaupunkia. Tapahtuman 
ohjelma löytyy osoitteesta www.oulunseura-

kunnat.fi/oulugospel ja ilmoituksesta viereiseltä sivulta.
Perjantaina 2.11. kello 18 Oulugospelin avaus-

konsertissa Pyhän Andreaan kirkossa kuullaan 
Hencca & Bigbandin, Jouko Mäki-Lohiluoman ja 
Teppo Nuorvan musisointia.

Jumalanpalvelukset kuuluvat myös Oulugospe-
lin ohjelmaan. Perjantai-iltana 2.11. kello 21 Oulun 
tuomiokirkossa järjestetään gospelmessu, joka lä-
hetetään suorana osoitteessa www.virtuaalikirkko.
fi. Virtuaalikirkon chat on avoinna keskustelua var-
ten messun ajan. 

Elohuoneella tuomiokirkon takana Cross Cafe 
tarjoaa perjantain myöhäisillassa kello 22 kunnon 
treenin naurulihaksistolle koomikko Mikko Vais-
maan johdolla. Kahvila on avoinna kello 19–00.30.

Lauantaina 3.11. alkaa gospelmessulla Tuiran 
kirkossa. Musiikista vastaavat kanttori Taina Vou-
tilainen, nuorten bändi sekä Sarastuskuoro. Messun 
voi kuunnella myös Radio Dein kautta. 

Oulun kaupunginteatterin Majakat tarjoavat py-
häinpäivänä kaikille avoimia kohtaamisen ja yhtei-
sen tekemisen paikkoja kello 15.30. Lisäksi kello 22 
Pyhän Luukkaan kappelissa on tarjolla Ilu Kallio-
kosken ja Tiro Rohkimaisen ilmaiskonsertti. 

Oulun kaupunginteatterin isolle näyttämölle 
nousevat Idän ihmeet ja Tommi Kalenius bändei-
neen sekä SM-Gospelin tämän vuoden voittaja fol-
kyhtye Great Wide North ja kitararockia revittele-
vä bass'n Helen. 

Sunnuntaina 4.11. kello 12 Oulugospelin päättä-
vät pop-yhtye Villava sekä duo Jaakko Löytty ja Mi-
ka Nuorva (kuvassa). Ilmainen Oulugospeliin liit-
tyvä tapahtuma on myös sunnuntaina 4.11. kello 18 
Kastellin kirkossa järjestettävä runoilta Soi sydäme-
ni kiitosta. Siihen on hyvä päättää musiikillinen vii-
konloppu.

enot oulussa 1.–8.11.2012M
20.30, Caritas-kodin sauna- ja 
uima-allasosasto. Saunotaan, 
uidaan ja ollaan yhdessä. Ilta-
pala ja iltahartaus. Opas on 
vastassa pääoven läheisyy-
dessä klo 17.40 alkaen.
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 8.11. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elä-
mää pintaa syvemmältä. 
Kahvitarjoilu. Opasystävä on 
vastassa pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
lapsiperheiden joulujuhla 
su 9.12. klo 15, Helmen pirtti. 
Ilmoittautuminen ruokailun 
vuoksi 23.11. mennessä Pau-
lalle, p. 050 4305 178 tai pau-
la.mustonen@evl.fi. Ilmoi-
tathan ruokavalioden lisäksi 
myös lastesi iät. Juhla järjes-
tetään yhdessä Näkövammai-
set lapset ry:n kanssa.

PäIHdEtYö
usko ja elämä to 1.11. ja 8.11. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tilaisuus, jossa yhdes-
sä pohdimme arkielämäs-
sämme kohdattavia tavalli-
sia asioita kristillisestä näkö-
kulmasta. 
Aamukahvihetki pe 2.11. klo 
9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sa-
nan ja mukavan seuran lisäk-
si kahvia ja teetä, sämpylää, 
jogurttia, tuoremehua, he-
delmiä. Lisätietoja diakonis-
sa Tellervo Kianto, p. 040 
7564 022. 
Naistenryhmä pe 2.11. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut. 
tavoiteryhmä ma 5.11. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isokadun puolelta. Tar-
jolla aamulla leivottuja ma-
keita ja suolaisia leivonnai-
sia, kahvia, teetä ja mehua. 
Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepa-

nuoret
rippikouluihin ilmoittautu-
minen avoinna 4.11. saakka 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/rippikoulu.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
7.11. klo 15–17, Elohuone. Pii-
pahda tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
7.11. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

tuiran seurakunta
tuiran seurakunnan nuorte-
nilta to 1.11. klo 18–20, Tui-
ran kirkko ja nuorisotila. Kai-
kille nuorille tarkoitettu tee-
mallinen ilta, joissa on mu-
kana hiljetymistä varttikir-
kossa, ohjelmaa nuorisotilas-
sa ja pientä purtavaa. Illan ai-
heena: Itkun aika. Lisätietoa 
nuorisotyönohjaaja Anssi Pu-
tilalta, anssi.putila@evl.fi.
tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 7.11. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Terhi-Liisa Su-
tiselta, p. 040 7245 446 tai 
terhi-liisa.sutinen@evl.fi.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.

oPISKElIJAJärJEStöt
Körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat to 
1.11. klo 18, Kaisa ja Juha Tuo-

misalolla, Savottatie 64 C 19, 
Metsokangas. 
oPKon opiskelijailta la 3.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Elämää Istanbulin luterilai-
sessa kirkossa, Solveig Mik-
konen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 5.11. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den teemailta ke 7.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Olen luterilainen – voin-
ko ylistää? Ville Auvinen. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
tarinatupa ke 7.11. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Seurakuntakerho ti 6.11. klo 
14–15.30, Höyhtyän palvelu-
keskus. Mummonkammari. 
Ikäihmisille suunnattu kes-
kusteluryhmä, josta vastaa 
seurakunnan diakoniatyö.

tuiran seurakunta
tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.11. klo 13, Tuiran 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupääte. 
Yhteys - Nepal pe 2.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. 
Tarja Oja-Viirret.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetys- ja raamattupiiri  
to 1.11. klo 14, Vanha pappi-
la. Matti Laurila.
lähetys- ja raamattupiiri to 
8.11. klo 14, Vanha pappila. 
Anna-Leena Häkkinen.

Karjasillan seurakunta
lähetysilta Kaukovainiolla 
– oulujoen Missioklubi tan-
saniassa ti 6.11. klo 18–20, 
Kaukovainion kappeli. Oulu-
joen Missioklubin kokemuk-
sia ja kuvia Tansaniasta. Kah-
vitarjoilu.

tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 6.11. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-
sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri ma 
5.11. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävänkamari. 
raamattu- ja lähetyspiiri ma 
5.11. klo 18.30, Oulujoen pap-
pila. 
lähetysilta ke 7.11. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Missioklubin nuoret kerto-
vat Tansanian-matkastaan 
sanoin ja kuvin.  
raamattu- ja lähetyspiiri to 
8.11. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs. 

YlIKIIMINKI
lähetys- ja diakoniailta ti 
6.11. klo 18, Vepsän koulu. 
Vieraana Pentti Kortesluo-
ma.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Kaikki oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Karjasillan seurakunta
Pyhäinpäivätapahtuma per-
heille to ks. ilmoitus s. 16.

Pyhäinpäivätapahtuma
lapsiperheille
torstaina 1.11. klo 17–19 ja perjantaina 2.11. klo 9–13
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.

Tervetuloa yhdessä perheen kanssa elämään hetki 
pyhäinpäivän teeman äärellä, laulaen, touhuten, as-
karellen ja hiljentyen. Hartaudet ovat torstaina klo 
17.15 ja 18.15, perjantaina klo 9 ja 11. Mukaan on hy-
vä varata ulkovaatteet.

runojen hurmaa marraskuussa

"Hurmioituneet kasvot" – 
runomatka tulenkantajien lyriiseen 
maailmaan 
sunnuntaina 18.11. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Kas, millainen onkaan runomatka Tulenkantajien lyy-
riseen maailmaan? Ketä tulee vastaan? Mistä runot 
kertovatkaan? Tiedossa esimerkiksi Elina Vaaran, Kat-
ri Valan, Yrjö Jylhän, Lauri Viljasen ja Mika Waltarin 
tuotantoa. Mukana ovat Kristiina Haukkamaa, Eeva 
Holma, Maija Karppinen ja Juha Vähäkangas. Kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Runokahvit. 

5.–7.-luokkalaisten ilmaisutaidon kerho
keskiviikkoisin klo 18–19.30 Intiön seurakuntakodissa. 

Tule mukaan ilmaisutaidon maailmaan! Kerhossa tu-
tustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla näyttelemi-
seen. Kerhossa tehdään myös pieni näytelmä. Aikai-
sempaa kokemusta et tarvitse, ainoastaan iloisen ja 
reippaan mielen. Lisätietoja: kaija.siniluoto@evl.fi.

Pyhäinpäivän  
hartaus 

lauantaina 3.11. klo 15 
Intiön kappelin 
isossa salissa. 

Sairaalapastori Liisa 
Suorsa ja kirkkomuusik-

ko Taina Voutilainen.

Pyhäinpäivästä pyhäinpäivään 
lauantaina 3.11.2012 

vuoden aikana poisnukkuneiden seurakuntalaisten 
muistaminen jumalanpalveluksissa:

Yli-Iin kirkossa klo 10
Oulun tuomiokirkossa klo 17

Pyhän Andeaan kirkossa klo 18
Tuiran kirkossa klo 18

Oulujoen kirkossa klo 18
Ylikiimingin kirkossa klo 18

A r t t u r i  K i v i n eva



17   Nro 36    1.–8.11.2012

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 1.11. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 1.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 5.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 5.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Huonesuon seurakuntaker-
ho ti 6.11. Huom. kerho poik-
keuksellisesti tiistaina! Läh-
demme retkelle Vanhaan 
pappilaan klo 12.30. Retken 
hinta 7 €.
Aikuisten kuntopiiri ke 7.11. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Huom. kerhoa ei ole 
8.11. vaan poikkeuksellises-
ti tiistaina 6.11.! Lähdemme 
retkelle Vanhaan pappilaan 
klo 12.40. Retken hinta 7 €.
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLi-ii
torstaikerho to 1.11. ja 8.11. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLiKiiMinKi
laulukerho to 1.11. ja 8.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Ohjelmassa yh-
teislaulua, soittoa chimes-
soittimilla ja muuta musiik-
kiin liittyvää toimintaa. 
Eläkeläisten kerho ti 6.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Katso kooste s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot  

Kuvia Kastellin kirkosta 
kaivataan! Kastellin kirkon 
50-vuotisjuhlaa vietetään su 
16.12.2012. Kirkolle raken-
netaan myös seurakuntaelä-
mästä kertova valokuvanäyt-
tely. Löytyisikö sinulta valo-
kuva, joka kertoo Kastellin 
kirkon toiminnasta tai histo-
riasta? Valokuvat voi lähet-
tää Karjasillan kirkkoherran-
virastoon tai Kastellin kir-
kon postilaatikkoon Juha Vä-
häkankaalle tai Anna-Leena 
Ylänteelle. Lisää kuvan yhte-
yteen kuvan omistajan nimi, 
kuvaajan nimi, tieto kuvaus-
ajankohdasta ja -tilanteesta 
sekä kuvassa esiintyvien hen-
kilöiden nimet. Lisää yhteys-
tietosi, jos haluat kuvat taka-
siin. Valokuvan voi toimittaa 
myös sähköisenä osoitteisiin 
juha.vahakangas@evl.fi tai 
anna-leena.ylanne@evl.fi.
Yhteislauluilta pe 2.11. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Oulun 
Rauhanyhdistyksen järjestämä 
yhteislaulutilaisuus.
Arkiretriitti ke 7.11., Tuiran 
kirkko. Lisätietoja: pastori 
Helena Paalanne, p. 050 4334 
097, helena.paalanne@evl.fi. 
vanhemmuus-ilta ke 7.11. 
klo 18, Hintan seurakuntata-
lo. Ks. ilmoitus s. 14.
"Puhalla minut liekkiin!" 
Parisuhteen seksuaalisuu-
desta to 8.11. klo 18, Oulu-
joen pappila. Johdantoa iloi-
seen parisuhdeseksiin!
Matkaeväät – Naisten päivä 
Maikkulan kappelissa la 1.12. 
klo 11–16, Maikkulan kappeli. 
Lisätietoja myöhemmin.

Kansainvälisyys  

English Service su 4.11. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalanpal-
velus joka viikko, kerran kuussa 
messu Pyhällä Luukkaalla.

Musiikkia
kirkoissa

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa. 

Etusijalla Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat 
lapset. Leirin hinta on 30 euroa, joka sisältää 
täysihoidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Ilmoittaudu 
16.11. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315,
atte.kaariainen@evl.fi ja Kaija Siniluodolta, 
p. 050 5249 779, kaija.siniluoto@evl.fi.

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Rokuan leirikeskuksessa.

Oulujoen seurakuntaan kuuluville lapsille. Tule 
mukaan viettämään mukavaa viikonloppua 
hyvässä seurassa! Ilmoittaudu 9.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirin hinta 30 euroa, sisältää kuljetuksen, 
majoituksen, ruuat, ohjelman, materiaalit sekä 
vakuutuksen Oulujoen seurakuntaan kuuluville.
Lisätietoja leiristä Sanna Karjalainen, p. 040 7186 
925 ja Sari Meriläinen,  p. 040 5583 294.

Perheiden joululeiri Juumassa 
14.–16.12. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

Leikimme, askartelemme ja ulkoilemme 
perheleirillä joulua odotellessa. Leirin hinta 
on 44 euroa aikuiselta ja 30 euroa 4–18-v. 
lapselta, hinta sisältää matkat ja täysihoidon sekä 
vakuutuksen Oulun seurakuntiin kuuluville. 
Leirillä mukana ovat pastorit Anu Ojala ja Stiven 
Naatus sekä lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää. Lisätietoja Stiven Naatus, p. 050 3104 
990.

Leirejä
ja retkiä

Pyhäinpäivän konsertti
torstaina 1.11. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Konsertissa esiintyvät tuomiokirkon kanttorit 
Péter Marosvári, Henna-Mari Sivula ja Lauri-
Kalle Kallunki. Vapaa pääsy.

Puhallinorkestereiden syyskonsertti 
keskiviikkona 14.11. klo 19 Madetojan salissa. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien ja konservatorion 
puhallinorkestereiden syyskonsertti. Primoa  
johtavat Sauli Orbinski ja Laura Ronimus. 
Spiritoa Markku Korhonen ja Sauli Orbinski. 
Virtuosoa johtavat Esa Lappi ja Sauli Orbinski ja 
Viventiä Markku Korhonen ja Juha Pisto. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 euroa.

Hyvinvointipäivä
torstaina 1.11. klo 10–14 Kaukovainion kappelissa.

Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat jär-
jestävät yhdessä Karjasillan seurakunnan diakonia-
työntekijöiden kanssa Hyvinvointipäivän.  Opiskelijoi-
den suullisia esityksiä ja posterinäyttelyitä siitä, miten 
edistää terveyttä. Aiheina muun muassa painonhal-
linta, mielenterveys, alkoholi ja tupakointi sekä on-
nellisuus. 

Opiskelijat tekevät terveysmittauksia, mitata voi pi-
tuuden, painon ja painoindeksin sekä verenpaineen ja 
vyötärönympäryksen. Kaikille avoimessa ja maksutto-
massa Hyvinvointipäivä-tapahtumassa opiskelijat myös 
ohjaavat asiakkaita internetissä oleviin hyvinvointi- ja 
elämäntapa-peleihin ja -testeihin.

Messuja

Eläkeläisten 
ja laitosväen messu
torstaina 1.11. klo 13 Tuiran kirkossa.  
Linja-autoreitti ja aikataulu: 11.45 Pyhän 
Luukkaan kappeli - Kaitoväylä - Raitotie, 11.55 
Pateniemen kirkko, 12.00 Palokan palvelukeskus, 
12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 12.15 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, 12.20 Koskelan 
palvelukeskus, 12.25 Metsolan kartano, 12.30 
Pyhän Tuomaan kirkko, 12.35 Alppilan pysäkki, 
ajaa Kaarnatietä, 12.40 Tuiran palvelukeskus, 
Tuiran kirkko. Messun jälkeen on yhteinen 
kahvihetki. Paluukuljetus lähtee klo 14.45. 
Lämpimästi tervetuloa!

Varikkomessu 
sunnuntaina 4.11. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Kimmo Kieksi. Kolehti 
Muurmanskin luterilaisen seurakunnan 
kirkon rakentamiseen Lapin seurakuntien 
yhteistyöverkon kautta. Lue lisää sivun 7 jutusta.

Perjantaina 2.11.

Klo 18.00  KONSERTTI, Pyhän Andrean kirkko
Hencca & Big band • Jouko Mäki-Lohiluoma & 
Teppo Nuorva
Klo 21.00  MESSU, Oulun tuomiokirkko

Lauantaina 3.11.

Klo 12.00  KONSERTTI, Oulun kaupunginteatteri
Idän ihmeet • Tommi Kalenius band
Klo 15.30  MAJAKAT, Oulun kaupunginteatteri
Tervetuloa Tuomas -musikaali
Klo 19.00  KONSERTTI, Oulun kaupunginteatteri
Great Wide North • bass’n Helen
Klo 22.00  KAPPELIVE, Pyhän Luukkaan kappeli 
 
Sunnuntaina 4.11.

Klo 12.00  KONSERTTI, Oulun kaupunginteatteri
Villava Band • Jaakko Löytty & Mika Nuorva
Klo 18.00  RUNOILTA, Kastellin kirkko (ilmainen)

Järjestäjä Oulun ev.lut. seurakunnat.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.  
Liput ennakkoon www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel. 

OUlUgOspel 
2.-4.11.2012

Diakoniatyön ajanvaraukset 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
maanantaisin klo 9–11, p. (08) 316 1405. 
Karjasillan seurakunnassa
maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 3219 tai
diakoniatoimistolla, Nokelantie 39. 
Tuiran seurakunnassa
maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 4616 tai  
Tuiran kirkolla, Myllytie 5. 
Oulujoen seurakunnassa
maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 3519 tai 
Myllyojan seurakuntatalolla, Koivumaantie 2. 

Marraskuinen lounashetki 
maanantaina 5.11. klo 11 Kaukovainion kappelin 
etupihalla. Tarjolla hernekeittoa, kahvia ja mehua. 

Diakonia

valtakunnallinen miesten viikko 

Miehet kuulolla -asuntoauto päivystää 
ma–pe 5.–11.11. kello 14–17 Rotuaarilla
ti 6.11. kello 10–13 Haukiputaan keskustassa
ke 7.11. kello 10–13 Kiimingin torin parkkialueella
to 8.11. klo 10–13 Kempeleen keskustassa 
pe 9.11. klo 10–13 Oulunsalon Kapteenilla
Miesten viikon vanhempainilta 
ma 5.11. kello 18 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukiolla (Maunonkatu 1). Ilmoittaudu tarjoiluja varten: 
riitta.alatalo@nuortenystavat.fi tai p. 044 7341 643.
Eroneuvo-tilaisuus 
ke 7.11. kello 18 Nuorten Ystävien keskustoimistolla 
(Torikatu 28). Mahdollisuus keskustella eroon liitty-
vistä asioista.
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enot oulussa 1.–8.11.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Kirkkokuja 4, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma ja to klo 9–13, muina aikoina 
sopimuksen mukaan, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi. Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Elämän polku
Kastetut 

tuomiokirkko: Oliver Uuno 
Eliel Lyly.
Karjasilta: Elli-Sofia Birgit-
ta Anttonen, Berat Juhani 
Ayhan, Alina Anni-Maria Hie-
tanen, Louna Elviira Hämäläi-
nen, Miko Vili Olavi Järvita-
lo, Noa Anton Viljami Norko-
la, Elea Aurora Perälä, Ossi 
Eemeli Salonpää, Adele Tör-
rönen, Niila Juho Samuli Va-
taja, Anni Eveliina Ylipukki, 
Olavi Onni Ålander.
tuira: Topi Väinö Ensio Hack, 
Vilma Eveliina Heinonen, 
Heta Vilhelmiina Karhunen, 
Seelia Adele Karttunen, Ee-
va Mandi Emilia Koskinen, 
Ilari Seppo Benjamin Pohjo-
la, Venla Emilia Rahikainen, 
Akseli Toivo Andreas Sarkki-
nen, Noel Kristian Simonen, 
Lumi Lilja Emilia Tuomaala, 
Armi Aino Ilona Utriainen, 
Elsa Aletta Katriina Viitala.
oulujoki: Eino Olavi Aalto-
nen, Hugo Herman Oliver 
Kaski, Nilla Hilja Henriikka 
Näyhä.

Vihityt
Karjasilta: Petri Juhani Kivi-
nen ja Sanna Kristiina Ulén, 
Marko Juhani Ylitolva ja Tei-
ja Johanna Heikkilä.
tuira: Veli-Matti Nurmennie-
mi ja Annika Marjatta Hiltu-
nen, Henri Tapani Sarkkinen 

ja Heidi Mirjam Myllyaho.
oulujoki: Tapio Antero Ne-
vala ja Satu Maarit Tiusanen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Elli Elsa Mar-
gareeta Sarkkinen 91, Anna 
Liisa Harjuhahto 84, Maria 
Johanna Savolainen 90, Elsa 
Vappu Sinikka Matero 73.
Karjasilta: Kirsti Eedit Saa-
renpää 89, Esko Antero Ron-
kainen 77, Paavo Voitto An-
tero Moisio 59.
tuira: Raili Sinikka Marttinen 
81, Martti Alfred Mettovaara 
81, Jenni Kaisa-Reeta Väisä-
nen 85, Toini Esteri Karjalai-
nen 79, Hannu Antero Hauk-
ka 49, Kerttu Kyllikki Steck-
man 83, Reino Johannes Siep-
po 86, Sirkka Reippainen 76.
oulujoki: Kaino Annikki 
Mustonen 95, Sulo Kaisto 89, 
Oskari Jurvakainen 84.

Sydämellisesti tervetuloa Vanhemmuus-iltaan!

Vanhemmuus on ihmiselämän vaativimpia tehtäviä. Samalla se on yksi 
onnellisuuden tärkeimpiä lähteitä. Tule keskustelemaan, kuuntelemaan, 
jakamaan yhdessä ajatuksia ja saamaan voimaa vanhemmuuteen. 
Mukana illoissa on päiväkodin johtajana toiminut Riitta-Liisa Luukkonen.

  Illat alkavat kahvikupposen äärellä klo 18. 

  ke 7.11. Hintan seurakuntatalossa, Hintantie 89.   
  ke 21.11. Huonesuon  seurakuntatalossa, Leväsuontie 19.

MITÄ VANHEMMUUS 
VOISI OLLA?

Sanan ja 
rukouksen ilta

sunnuntaina 
4.11. klo 16 Hintan 
seurakuntatalolla

Laulamme 
Taize-lauluja. 

Opetuspuhe Nikean 
uskontunnustuksen 

pohjalta.
Mahdollisuus 

rukoukseen omien 
ja yhteisten asioiden 

puolesta.
Illassa mukana 

kanttori Leo Rahko ja 
pappi Ilkka Mäkinen.

Neulansilmä 
torstaisin klo 17–19 
Hönttämäen  
seurakuntatalossa. 

Neulansilmä on kai-
kenikäisten naisten ja 
tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu se-
kä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajille. 
Tervetuloa oppimaan 
tai opettamaan! 

Lisätietoja antaa Sari 
Meriläinen, p. 040 558 
3294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459.

lähetys- ja 
raamattupiiri 

keskiviikkona  
7.11. klo 17

Pyhän Tuomaan  
kirkossa.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
diakonissa 
p. 045 6381 973

Perhekerhoa ei ole to 1.11., 
seuraavan kerran to 8.11.
Syntymäpäiväjuhlat tänä 
vuonna 70, 75 ja 80 vuotta 
täyttäville ja heidän puoli-
soilleen to 1.11. klo 18 seura-
kuntatalossa.  Henkilökohtai-
set kutsut on lähetetty.  Kak-
kukahvia ja leppoisaa ohjel-
maa.  Kyytiä tarvitsevat otta-
kaa yhteys Marjo, p. 045 638 
1973 tai Markku, p. 045 2369 
094.
Ystävyyden talo pe 2.11 klo 
10 srk-talossa. Saamme vie-
raita Tyrnävältä, tervetuloa 
mukaan!
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus kirkossa la 3.11. 
klo 18, Markku Tölli, Maili 
Muuttola-Junkkonen, kuoro.  
Muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita.  
Sanajumalanpalvelus Lumi-
lyhdyssä su 4.11. klo 10, Mark-
ku Tölli ja Maili Muuttola-
Junkkonen.
Isoparkki ma 5.11 klo 9–14. Il-
moittautuminen ennakkoon 
Siljalle, p. 043 2111 916.
Partio ti 6.11. klo 15 srk-talos-
sa seikkailijaikäisille pojille.
Pikkukirkko ke 7.11. klo 10 
kirkossa. Pikkukirkon jälkeen 
pikkukirkkomehut ja mah-
dollisuus leikkiin srk-talossa 
11.30 saakka. Kaikkien lasten 
yhteinen kirkkohetki.
Hartaushetki Lumilyhdyssä  
ke 7.11. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 7.11. 
klo 18.30 seurakuntatalossa.
rippikoulun aloitus  to 8.11. 
klo 18 seurakuntatalossa. 
Kaikki ensi vuonna rippikou-
lun suorittavat tulkaa mu-

Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 1.11. klo 14.
Eläkeliitto ti 6.11. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Anna-Maija 
Mustonen Rokualta.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. 
Päiväkerho keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

kaan. Lisätietoa Markulta p. 
045 2369 094.
Maata Näkyvissä –festarit 
turussa 16.–18.11. Reissuun 
voi lähteä yläkoululaiset se-
kä sitä vanhemmat gospel-
musiikin ystävät. Retken hin-
ta on 70 €. ilmoittautumisai-
ka päättyi mutta viime het-
ken tiedot Sinikalta, p. 044 
5037 080.
rauhanyhdistys: Pe 2.11. klo 
19 lauluilta Tyrnävän kirkos-
sa. La 3.11. klo 19 julkaisuil-
ta ry:llä. Su 4.11. klo 12 pyhä-
koulu I Pernu II T&H Vanhala 
III Hyry ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 5.11. klo 10 puurokerho 
Tauriaisella. Päiväkerho ry:llä 
ma,ke klo 17–18.30 ja ti,to klo 
17.30–19. Ke 7.11. klo 19 om-
peluseurat Lääköllä.
Kastettu: Aurelia Miia Ma-
riella Viinikka, Wilma Adele 
Kallio.
Kuollut:  Ahti Johannes Ant-
tila 84, Eino Antero Ollakka 
94.

Kyläjoulukalenterin 
2012

valmistelu alkaa
Nyt ideoimaan ja varaamaan päivää 

joulukuulle Kaisamarjalta, p. 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi.

Hyvästä parisuhteesta vielä parempi

Oulunsalon seura-
kunnassa järjeste-
tään 16.–18. mar-
raskuussa Tahdol-

la ja taidolla -parisuhde-
kurssi, joka tähtää parisuh-
teen vahvistamiseen.

– Tarkoitus on kehittää 
parisuhteen jo olemassa 
olevia vahvuuksia sekä löy-
tää kumppanista uusia, in-
nostavia puolia, sanoo pas-
tori Päivi Liiti, joka vetää 
kurssin yhdessä miehensä, 
Tuiran seurakuntapastori 
Jaakko Syynimaan kanssa.

Liiti kertoo, että kurssil-
la ei ole ryhmäkeskustelu-
ja, vaan siellä tehdään har-
joituksia kahdestaan oman 
kumppanin kanssa.

– Harjoituksia on lai-
dasta laitaan. Esimerkiksi 
keskustellaan erilaisista ai-
heista, tehdään kirjallinen 
tehtävä ja molemmat saavat 
lukea toistensa vastaukset. 
Harjoitteisiin kuuluu myös 
muun muassa kumppanin 
käsien hierominen, jonka 
jälkeen pohditaan, miltä 
kosketus tuntuu, Liiti sa-
noo.

Hänen mukaansa kurssi 
sopii kaikenlaisille pareille.

– Alkoholismi tai väki-
valta parisuhteessa estävät 
kurssille osallistumisen. 
Sellaisissa tapauksissa tämä 
ei ole oikea paikka. Muita 

rajoituksia ei ole.

tutkitusti
tehokas
Kurssi järjestetään Oulun-

salon seurakunnan toimi-
talossa päiväluonteisesti. 
Kurssi itsessään on mak-
suton, mutta osallistujilta 
peritään kymmenen euron 

ruokamaksu, johon kuu-
luu kaksi lämmintä ateriaa 
ja välipalakahvit.

– Minusta on hienoa, et-
tä kirkollisveroa maksavil-

A ar o Ku k ko h ov i

Tahdolla ja taidolla -kurssilla pohditaan oman parisuhteen hyviä puolia ja vahvistetaan niitä.

w w w.sxc . hu /  Ha r r i s o n Ke e l y
le tarjotaan tällaisia tilai-
suuksia vain ruuan hinnal-
la. Onneksi myös Oulunsa-
lon seurakunta on samaa 
mieltä.

Tahdolla ja taidolla on 
Väestöliiton kehittämä 
kurssi, jonka vetäjät käyvät 
läpi noin vuoden mittaisen 
koulutuksen. Kurssin vai-
kuttavuutta on tutkittu Jo-
ensuun yliopistossa.

– Tulosten mukaan pari-
suhde koetaan parempana 
yhdeksän kuukautta kurs-
sin jälkeenkin, Liiti toteaa.

KatJa KIISKINEN

Tahdolla ja taidolla 
-kurssi järjestetään 16.–18. 
marraskuuta Oulunsalon 
seurakunnan toimitalossa, 
perjantaina klo 18–20, 
lauantaina ja sunnuntaina 
klo 10–16. Ruokailumaksu 
on kymmenen euroa. 
Ilmoittautumiset 9.11. 
mennessä: diakonissa Riitta 
Markus-Wikstedt, p. 044 
7453 848 tai riitta.markus-
wikstedt@evl.fi.

Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus 
lauantaina 3.11. klo 10. kirkossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja Stöckell, kirkkokuoro avus-
taa. Muistokynttilöiden sytyttäminen viime pyhäinpäi-
vän jälkeen edesmenneille seurakuntalaisille.

Gospelmessu 
sunnuntaina 4.11. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, kanttorina Timo Ustjugov. 
Iltatee messun jälkeen srk-salissa.
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 1.11. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, Martti Heinonen. 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 1.11. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Pyhäkoulu su 4.11. klo 12 
Vakkurilassa (Kirkkotie 10 B). 
Pyhäkoulu kestää n. 45 min. 
Pienet lapset ovat tervetullei-
ta saattajan kanssa.
diakonia- ja lähetyspiiri ma 
5.11. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla.
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 6.11. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 7.11. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneessa.
Ilmestyskirja toteutuu -raa-
mattuopetustilaisuus ke 
7.11. klo 18 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa. Sinetöity kirja-
käärö, 5. luku. Pastori Martti 
Heinonen.
Yhteisvastuukoulutuspäivä 
ke 7.11. Pudasjärvellä. Yhteis-
kyyditys. Ilm. ja tiedustelut 
Helille, p. 040 5898 362.
Kirkkovaltuuston kokous to 
8.11.2012 klo 18 Wirkkulas-
sa. Kokouksen asialuette-
lo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 12.11.–
12.12.2012. Kirkkoherranvi-
rasto avoinna ma–ke, pe klo 
10–14 ja to klo 10–17.
urkumaraton pe 9.11. klo 
20–23 srk-keskuksessa. Han-

nu Niemelä klo 20–20.15, Kai-
sa Säkkinen klo 20.15–20.30, 
Elias Niemelä klo 20.30–
21, Péter Marosvári klo 21–
21.30, Lauri-Kalle Kallunki 
klo 21.30–22 ja Kalevi Kivinie-
mi klo 22–23. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. Kahvitar-
joilua pientä korva-
usta vastaan. Ur-
kupillejä myy-
tävänä.
Seurakunta 
tarjoaa kirk-
kokyytiä su 
11.11. klo 10 ju-
malanpalveluk-
seen. Ilmoittautu-
miset diakoniatoimis-
toon ma 5.11. klo 9–11, p. (08) 
5472 636. 
Näkövammaisen avustami-
nen -koulutus ma 19.11. klo 
12–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Kouluttajina näkövam-
maistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen ja Näkövam-
maisten Keskusliiton seniori-
palvelun toiminnanohjaaja 
Heidi Siira Oulusta. Iltapäi-
vä on tarkoitettu vapaaeh-
toisauttajille sekä henkilöil-
le, joille aihe on ajankohtai-
nen omassa elämässä. Ilmoit-
taudu 9.11. mennessä Johan-
na Kerolalle, p. 045 1393 993.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvan vieraskamma-
rissa. 
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
14. Yhdessäolo on vapaa-
muotoista. Käsitöitä, kortte-
ja, adresseja, mehuja ja hil-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Maija-liisa Siiran tilkkutyö-
näyttely Kokkokankaan srk-
keskuksessa loka-marras-
kuun ajan.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 1.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 1.11. klo 
18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
versojen harjoi-
tukset su 4.11. 
klo 17 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.
varhaisnuor-
ten kuorot to 
klo 16–16.45 
Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–
16 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkolla: ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talolla: ke 
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi-
lassa: ke klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo 
9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten perhekerho pe klo 
9.30–11. 
Kirkkokuoro ke 7.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 7.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 8.11. alkaen klo 
12 kahveilla, klo 13 hartaus.

loja myytävänä Puttaan Tu-
van aukioloaikoina to–pe 
klo 12–14 lähetystyön hyväk-
si. Muulloin voi kysyä p. 040 
5014 764.
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-

luokka pe 2.11. klo 
18.30 ry:llä, jul-

kaisutilaisuus 
ja ruokailu su 
4.11. klo 12 
ry:llä jatkuen 
seuroilla klo 
13.30.

Kello: pyhäin-
päiväseurat la 

3.11. klo 18 ry:llä, 
seurat su 4.11. klo 13 

ry:llä, seurat ja HPE su 4.11. 
klo 18 Kellon srk-kodilla, päi-
väkerho ma 5.11. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: Raamattu-
luokka isot ja pienet pe 2.11. 
klo 17.30 ry:llä, pyhäinpäivän 
seurat la 3.11. klo 14 ry:llä, py-
häkoulut su 4.11. klo 12 Ase-
ma e Hannu Koivisto, Ase-
ma p Sami Littow, Keskikylä 
Heikki Huttunen, Vänttilän-
perä Jukka Vänttilä, Taipa-
leenkylä Timo Karsikas, päi-
väkerhot ti ja ke klo 17.30 
ry:llä. 
Kastetut: Niilo Otso Ola-
vi Leinonen, Jere Johannes 
Christian Annala, Sami Oskari 
Tyni, Eino Hjalmar Sarvanko.
Avioliittoon kuulutettu: Ta-
pio Armas Alho ja Saila Mirja-
mi Kemppainen.
Kuollut: Alpo Ilmari Krank 
67.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Rippikoulun kodinilta to 1.11. 
klo 18.30 ry:llä. Toimintail-
ta raamattuluokka pe 2.11. 
klo 18 ry:llä 6.–7.-lk ja 8.–9.-
lk, 4.–5.-lk Leinonen, Vesi-
haudantie 10. Oulun seudun 
nuorten lauluilta pe 2.11. klo 
19 Tyrnävän kirkko. Pyhäin-
päiväseurat la ja su 3.–4.11. la 
3.11. klo 13 seurat ry:llä, klo 
18 alustus ”Herra katsoo sy-
dämeen”. Seurat su 4.11. klo 
13 ry.llä, klo 18 seurat Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, il-
tamessu (kuunneltavissa seu-
rakunnan nettisivuilta). Veli-
ilta ti 6.11. klo 18.
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 1.11. klo 18.30 Kem-
peleen ry:llä.  Pyhäinpäivän 
lauluilta pe 2.11. klo 19 Tyr-
nävän kirkossa. Pyhäinpäi-
väseurat la 3.11. klo 13 ja 18 
Kempeleen ry:llä. Seurat su 
4.11. klo 16 ry:llä.

Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-

taisin klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. Ou-

lugospel la 3.11.
Kastetut: Alis-
sa Kiira Ka-
sandra Kive-
lä, Arvo Aar-
re Finning, 

Linnea Emmi 
Juulia Kivinie-

mi, Pihla Minea 
Pallari, Saina Sevilla 

Luokkanen, Vilma Aino 
Emilia Sikkilä, Emma Linnea 
Vatjus-Anttila.

Yhteys-ilta 
Raamatun ja ehtoollisen äärellä 

sunnuntaina 4.11. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.

Aiheena Jobin postia Jobin kirjasta, Vesa Äärelä. 

Pyhäinpäivän 
sanajumalanpalvelus 

lauantaina 3.11. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Vesa Äärelä, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Musiikkiavustus kirkkokuoro.

Pyhäinpäivän iltakirkko 
lauantaina 3.11. klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Jaakko Tuisku, 

diakoni Elisa Metsänheimo, kanttori Marjo Irjala. 
Musiikkiavustus Marja-Leena Tahkola huilu ja laulu. 
Sytytämme tuohuksen jokaiselle poisnukkuneelle 

seurakuntalaiselle. 

Perhemessu 
sunnuntaina 4.11. klo 10 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, avustaa Jaakko Tuisku, 
diakoni Merja Veikkolainen, kanttori Marja-Liisa 

Jääskeläinen. Varhaisnuorten kirkkopyhä.Kempeleen seurakunnassa alkaa 
läheisensä menettäneille

Sururyhmä 
pe 9.11. Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 
Soile Pakkanen, p. 040 7790 367 
tai Teemu Riihimäki, p. 040 7790 308.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus 
lauantaina 3.11. klo 18 kirkossa.
Toimittaa Sami Puolitaival, kanttorina Kaisa Säkkinen, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, johtaa Hannu Nieme-
lä. Tilaisuudessa muistetaan nimeltä mainiten edellisen 
pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita seurakuntamme jä-
seniä.

Aamukahvila 
työttömille, 

eläkeläisille ja kaikille, 
joilla on päivisin 

aikaa ma klo 10–12 
Kirkonkylän 
srk-kodissa. 

Iltaperhekerho 
ti 6.11. klo 17.30–19 

Vakkurilassa, 
Kirkkotie 10 B. 
Seuraava kerta 

ti 4.12.

tuomo Nikkolan 

Sävellyskonsertti 
torstaina 8.11. klo 20 Haukiputaan srk-keskuksessa

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä

Urut Elias Niemelä
Kvartetti: Henna-Mari Sivula sopraano, 

Anu Arvola-Greus altto, Mikko Vehkaperä tenori 
ja Jyrki Kauppinen basso

Solistit: Reijo Alatalo, Pekka Manninen, 
Raimo Paaso ja Sauli Saarela.

Ohjelmassa mm. Haukiputaan kirkon juhlakantaatti 
"Minä olen A ja O" sekä 

Koraalimotetti "Jo pian loppuu kiusat maan". 

Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
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sunnuntaina 11.11. klo 11–14 seurakuntatalolla

Menú: • Uunilohi tai lihapullat • Perunat ja 
kastike • Tuoresalaatti • Lanttulaatikko • 
Rosolli • Kiisseli • Täytekakkukahvit/tee/mehu

Hinta: aikuiset 10€, lapset (4–12v.) 5€, 
alle 4–v. ilmaiseksi
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lähetyspiiri 
ti 6.11. klo 13 
Montin-sali. 

Tule kuulemaan 
lähetyskenttien 

kuulumisia!

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

diakoniatoimistot:
Kirkonkylä/
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

tupos/vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

raamattupiiri to 1.11. klo 10 
Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa. 
Eläkeläistenkuoro pe 2.11. 
klo 10 seurakuntakeskuksen 
sali. Johtajana Tuomo 
Nikkola.
Sanan ja ruko-
uksen ilta su 
4.11. klo 18 Jää-
lin kappeli. Ylis-
tetään ja kiite-
tään yhdessä Ju-
malaa!
Juttunurkka ma 
5.11. klo 10–13. Jää-
lin kappelilla. Kaikenikäis-
ten kohtaamispaikka. 
työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 5.11. klo 11–12 Jäälin kap-

pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Esikkoryhmä ti 6.11. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le kahvikupposen äärellä.

lastenparkki Jäälin 
kappelilla torstai-

sin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumi-
set parkkiin 
tiistaisin klo 15 
mennessä, p. 
040 0835 374/ 

lastenohjaajat.
lähetyspiiri ti 

6.11. klo 13 Montin-
sali. Tule kuulemaan lähe-

tyskenttien kuulumisia!
raamattu ja rukouspiiri ti 
6.11. klo 18 Jäälin kappeli. 
Kannetaan toisiamme Sanan 

Hartaus ja ehtoollisen viet-
to  to 1.11. klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
lähetysvintti ma 5.11. klo 
12–14.
Seurakuntakerho 7.11. klo 12 
seurakuntatalolla. Kerhossa 
mukana Leena Leppäluoto.
Yhteisvastuu-startti to 8.11. 
klo 11–16 Utajärvellä. Kiin-
nostaisiko Yhteisvastuutyö-
ryhmässä toimiminen? Ilm. 
044 7521 226.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
7.11. klo 18.30 Haverisilla, Lin-
nukkatie 20.
Hartaus to 8.11.  klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet 7.11. klo 17–
18 ja Kirkkolaulajat klo 19–21 
seurakuntatalolla.
rippikoulu: Rippikouluralli 
to 1.11. klo 18–20 seurakun-
tatalolla, jossa mukana kesän 
1. leiriryhmä ja loput muualla 
rippikoulunsa käyvät.
Nuortenillat peruttu to 1.11. 
rippikoulurallin vuoksi.
Nuorten palveluryhmä vie-
railee Tahkokankaalla ke 7.11. 

Kokoontuminen klo 15  Nuo-
risoNurkassa. Ilmoita tulosta-
si Sinikalle, p. 044 7521226.
Gospelmessu nuortenillan 
tilalla 8.11. klo 18 Vanamossa.
Perhekerhot:  Koti-Pietilässä 
ti 6.11. klo 9.30. Mukana lap-
sityön pappi Marja-Liisa Hau-
tamäki. Vanamossa ke 7.11. 
klo 9.30. Mukana  lapsityön 
pappi Marja-Liisa Hautamäki.
Partio: Pe 9.11. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. La 
10.11. Waarien 30-vuotisjuh-
la. Kutsu. 12.–15.11. Make 
neuvottelupäivillä. 16.–18.11. 
Make vapailla. To 19.11. Ake-
lat Sailalla klo 19. Ke 21.11. 
Mafeking 3. Kotikololla klo 
18–20.30. Pe 23.11. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17. Pe 23.11. Hallitus Kotiko-
lolla klo 18–20. Yhteystiedot: 
www.niittykarpat.fi, mark-
ku.korhonen@evl.fi, p. 044 
7521 223.
rY:n toimintaa:  Virsilauluil-

ja rukouksen voimin!
Naisten Kasvuryhmä ke 7.11 
ei ryhmää. 
Yhteisvastuustartti ke 7.11 
Pudasjärvellä. YV -koulutuk-
seen lähdetään linja-autolla 
yhdessä Iiläisten ja Haukipu-
taalaisten kanssa. Ruokavali-
ot ja ilmoittautumiset Seijalle 
2.11. mennessä, p. 040 5793 
247. Lähtö Kiimingistä klo 
9.30 kunnan talon edestä.
Musaryhmä ke 7.11. klo 16.30 
Jäälin nuortentila.
lähetyksen askartelu ke 
7.11. klo 18 Montin-sali. Tu-
le askartelemaan itselle tai 
toisille!
Hyvän mielen kädentaito-
ryhmä to 8.11. klo 11–13 Jää-
lin kappelin neuvotteluhuo-
ne. Ohjaajana vapaaehtois-
työntekijä Leila Heikkinen. 
Tied. Jaana, p. 040 5793 248.
Musaryhmä to 8.11. klo 17.30 
Jäälin nuortentila.
Kirkkokuoro to 8.11. klo 
18.30 Jäälin sali.
Yökahvila pe 9.11. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakes-
kus.
diakonia-ystäväpiiri ma 
12.11. klo 13 Kolamäen ker-
hohuoneella.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Eetu Veli Eemeli Pulk-
kanen, Aada Helli Maria Kontio, 
Aatu Pekka Juhani Naumanen.

vihityt: Timo Antero Kyngäs ja 
Minja Sanna Sofia Liuska. 

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu la 3.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
saarna Paavo Korteniemi, kanttori Jarkko Metsänheimo.
Pyhäinpäivän muistojumalanpalvelus la 3.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppänen, avustaja Erja Haho, kant-
tori Sari Wallin, Kirkkokuoro.
Messu su 4.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
saarna Seppo Lohi, kanttori Jarkko Metsänheimo.
Sananjumalanpalvelus su 4.11. klo 13 Ylikylän kyläkirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, kanttori Sari Wallin.

kirkon jälkeen klo 11.30–14 Limingan 
seurakuntatalossa (Pappilantie 6) ruokailu ja 
ohjelmallinen  hetki:
- ajankohtaista kuurojen lähetyksestä Afrikassa
- hiippakunnan kuurojentyön terveiset ym. ohjelmaa

Puhuminen tekee hyvää – jokaiselle
Senioripysäkki 

on viikoittain kokoontuva, yli 60-vuotiaille suunnat-
tu maksuton, luottamuksellinen ja suljettu keskustelu-
ryhmä, joka kokoontuu 15 kertaa alkaen tammikuus-
sa 2013. Ryhmässä käydään läpi ikääntymiseen ja elä-
mänmuutoksiin liittyviä asioita, joista puhuminen hel-
pottaa arkielämässä selviytymistä. Senioripysäkillä ko-
koontuvien ryhmien toimivuus perustuu vuorovaiku-
tukseen. Se lisää yhteisöllisyyden tunnet-
ta – viikossa on jotain mitä odottaa. 
Jakaessa asioita puhumalla tulee 
kuulluksi ja yhdessä huomataan, 
että asioista puhuminen helpot-
taa oloa.

Olen kokoamassa uutta 
ryhmää, jos kiinnostuit 
asiasta, soittele niin kerron 
lisää. Ryhmänohjaaja 
Jaana Kontio, p. 040 5793 248. 

Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 13.11. klo 12–14 Suvelas-
sa. Kerho on tarkoitettu kai-
kille kiiminkiläisille eläkeläi-
sille. Kerho alkaa ruokailul-
la hintaan 4 €. Kerhoon on 
ilmainen kuljetus. Kuljetus-
pyynnöt Seijalle, p. 040 5793 
247. Lämpimästi tervetuloa 
vanhat ja uudet kerholaiset.
Naisten saunailta to 15.11. 
klo 18 Suvelan saunaraken-
nus.
diakoniatyön avustuskäy-
tännöt: Taloudellisissa asi-
oissa diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus vain maanantaisin 

klo 9–11 puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.
Esikoislestadiolaisseurat pe 
2.11. klo 18.30  seurakunta-
keskuksen sali.
Kiimingin rauhan sanan 
seurat 3.–4.11. Seurat alkavat 
klo 10 messulla Kiimingin kir-
kossa. Seurat jatkuvat klo 12 
seurakuntakeskuksessa.
Siionin-virsiseurat su 4.11. 
klo 15 Maija-Liisa ja Heik-
ki Huttulalla, Vesalantie 93, 
90900 Kiiminki.

JoululAHJA
Hyvä yrittäjä, yksityinen 
ja järjestön edustaja. 
Oletko suunnitellut jou-
lulahjoituksen antamis-
ta Limingan vähävarai-
sille  perheille? Toivom-
me sinun toimivan 30.11. 
mennessä.
Lisätietoja, p. 044 7521 
226 / diakonissa Sinikka 
Ilmonen.

limingan rovastikunnan
viittomakielisten ja 
kuulovammaisten kirkkopyhä
sunnuntaina 18.11. klo 10  Limingan kirkossa

ta pe 2.11 klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Pyhäinpäivän iltaseu-
rat la 3.11 klo 18 ry:llä. Isot 
seurat su 4.11 klo 12 ry:llä ja 

Iltakirkko ja HPE klo 18 Li-
mingan kirkossa. Varttunei-
den kerho to 8.11 klo 12 ry:llä 
ja sisarilta klo 19 ry:llä.

Kastettu: Andreas Mio Au-
kusti Nieminen, Iida Sofia Ee-
rika Viinamäki.

Ruokailun vuoksi tulisi ilmoittautua  9.11. mennessä, 
p. 044 7521 220. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös 
viittomakielestä kiinnostuneet.

Mukana toteuttamassa: Oulunpiirin / Oulun tuomiokapituli kuu-
rojenpappi Urpo Luokkala ja Limingan seurakunnan työntekijöitä 

tervetuloa läheltä ja kaukaa!
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sa. Perhekerho tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa,  keskiviikkoisin klo 12–14 
Päivärinteen srk-salissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Isä-lap-
si-ilta to 8.11. klo 18 Koorti-
lassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta rippikou-
lulaisille to 8.11. klo 17–18.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 1.11. 
klo 10–12. Laitasaaren kerho 
ti 6.11. klo 12, kansanlauluja 
Ossi Kajavan johdolla.
Muhoksen rauhanyhdistys: 

Seurakunnissa tapahtuu 1.–8.11.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fioulunsalo
Pyhäkoulu  kirkossa su 4.11. 
klo 10 ja Repussa klo 12.
Perhekerhot ti 6.11. klo 
9.30–11 Varjakan työnväen-
talolla ja ke 7.11. klo 9.30–11 
Repussa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 7.11. klo 9–10.30 
Vattukujalla.
Hartaus ke 7.11. klo 
13.30 Salonkar-
tanossa. Opis-
kelija Katriina 
Sipilä.
Seurakunta-
kerho to 8.11. 
klo 11 Seura-
kuntatalolla. 
Päivi Pulkkinen
Hartaus to 8.11. klo 
11.30 Teppolassa, Jukka 
Joensuu.
reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Musiikkikerho to klo 15 Re-
pussa. uusi ääni to klo 18 
seurakuntatalolla.
varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja Kir-
siltä, p. 040 5573 576.
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille  maanantaisin 
klo 16–19. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja 
Sannalta, p. 044 7453 851. 

Hartaushetket to 1.11. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
lähetyslauluilta to 1.11. klo 
19 Sirkka Pelkosella, Ran-
taholapantie 4 A 10, Jouni 
Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 4.11. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
laitasaaren kerho ti 6.11. klo 
12 rukoushuoneella, Leena 
Leskelä, Ossi Kajava.
Aikuisten raamattupiiri ti 
6.11. klo 16 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
7.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
7.11. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen.
rukouspiiri ke 7.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 8.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
8.11. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Perheilta/isät ja lapset to 
8.11. klo 18 Koortilassa.
Kuorot: Ke 7.11. klo 10.30 päi-
väkuoron harjoitus srk-talos-
sa. Klo 16 lapsikuoron har-
joitus Hyrkin koululla ja klo 
17.30 srk-talossa. Klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitus srk-
talossa.
lapset/perheet: Vauva- ja 
vekarakirkko ti 6.11. klo 9.30 
kirkossa, jonka jälkeen isän-
päivän kakkukahvit srk-talos-

reppu-ilta 
eli nuorten 

yökahvila yli 
12-vuotiaille 

perjantaisin klo 18–23. 
Paikalta löytyy 

apua tarvitsevalle ja 
kuuntelija.

Pyhäinpäivän 
iltamusiikki
perjantaina 2.11. klo 20 
kirkossa.

Seurakunnan 
lapsikuoro
Kansalaisopiston 
kuoro Aava
Puhe Jukka Joensuu

Pyhäinpäivän 
messu 
lauantaina 3.11. klo 10 
kirkossa.

Papit Minna Salmi ja 
Jukka Joensuu.
Taru Pisto ja Uusi Ääni.
Messussa sytytetään 
kynttilä jokaiselle 
vuoden aikana 
poisnukkuneelle 
seurakunnan 
jäsenelle.
Messun jälkeen 
kirkkokahvit.

To 1.11. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. Pyhäinpäiväseurat 
3.–4.11. La 3.11. klo 12 ruo-
kailu ry:llä. Seurat klo 13 ja 
klo 18 ry:llä. Su 4.11. klo 10 
messu Muhoksen kirkossa, 
klo 13 ruokailu ja klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 5.11. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 8.11. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 2.11. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. Su 4.11. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Manni-
nen, Tarmontie 7, Laitasaari 
Ihme, Takatalontie, Huovila 
Korkala, Ylämetsäntie 5. Klo 
17 seurat ry:llä.
Kastettu: Liinus Daniel Joki-
talo, Henri Risto Antti Kar-
jalainen, Johanna Greetta 
Emilia Koskela, Emma Auro-
ra Ojala.

Samuli Edelmann – Hiljaisuuden valo -kirkkokonsertti tiis-
taina 20.11. klo 19 Muhoksen kirkossa. Liput 20 €, ennakko-
myynti lippupalvelusta sekä Muhoksen kirjastokahvilasta.

SAMULI 
EDELMANN
HILJAISUUDEN 
VALOKirkkokonsertti

A
rk

is
to

 /
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n

a 
Tu

ru
n

enteemakerho tiistaisin klo 16–
17.30. Kts. lisätietoja netistä. 
Alkaa syyskuun alussa. Ryh-
miin pitää ilmoittautua etu-
käteen. Teemoina mm. kita-
rakomppaus, akvarellipiirus-
tus ja pikkuleipien teko. 
reppu-ilta eli nuorten yö-

kahvila yli 12-vuoti-
aille perjantaisin 

klo 18–23. Mah-
dollisuus ilta-
palan syön-
tiin, pelaa-
miseen, soit-
tamiseen ja 

porisemiseen. 
Paikalta löytyy 

apua tarvitse-
valle ja kuuntelija. 

Loppuu hartauteen klo 
22.45–23.
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuoren lauluilta pe 2.11. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Py-
häinpäiväseurat la 3.11. klo 
12 Seppo Sutinen, Matti Tas-
kila klo 17 seurat ja HPE kir-
kossa Matti Taskila, Timo Rii-
himäki. Pyhäinpäiväseurat su 
4.11. klo 12 Seppo Sutinen, 
Matti Taskila klo 17 Seppo Su-
tinen, Timo Riihimäki. Laulu-
seuroja kodeissa: ti 6.11. klo 
18.30 Karhuoja; Veikko Pitkä-
lällä, Karhuojantie 165. Vart-
tuneiden kerho ke 7.11. klo 12
Salonpään ry: Seurat su 4.11. 
klo 16
Kastetut:  Santeri Juhani Me-
riläinen, Eemi Onni August 
Ylimäki.  
Kuollut: Lauri Sakari Neno-
la 1.

Rukoillen eteenpäin 
rukoillaan seurakunnan ja kotiseudun puolesta. 

Kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää -tilaisuus. 
sunnuntaina 4.11. alkaen klo 16 Oulunsalon 

seurakuntatalolla (os. Uhrikirkonkuja 8).
Aihe: Tulkoon Sinun valtakuntasi.

Olet lämpimästi tervetullut! Tauolla tarjoilua. 
Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 

ja Oulunsalon seurakunta. 
Yksikin rukous vaikuttaa.

Ohjelmassa: 
Puheita: Kirkkoherra Tapio Kortesluoma, Raili 

Kemppainen, Martti Väyrynen. 
Musiikkia: Kanttori Taru Pisto ja Tytti Hyvärinen. 

Rukoukseen johdattelee Martti Hannula.

Parisuhdeviikonloppu

pe 16.11. klo 18–20
la 17.11. klo 10–16
su 18.11. klo 10–16

Viikonlopun hinta 10€ / hlö, jolla katetaan osa 
ruokailukustannuksista. Ei ryhmäkeskusteluja.

Kurssin vetäjinä toimivat Väestöliiton 
parisuhdeohjaajat ja Suomen ev.lut. kirkon papit 
Päivi Liiti ja Jaakko Syynimaa.

Ilmoittautumiset pe 9.11. mennessä 
Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
riitta.markus-wikstedt@evl.fi

Lue juttu s. 19.

vuoden 2013 lähetyskalenteri on ilmestynyt. 
Opettajien Lähetys-
liitto on toimittanut 
kalenteria vuodesta 
1972 lähtien. Kalente-
rin tuotto käytetään 
lähetystyön tukemi-
seen Suomen Lähetys-
seuran kautta. 
Kalenterin hinta on 
9 €. Tule mukaan tukemaan lähetystyötä ja osta 
kalenteri itsellesi tai anna lahjaksi!
Tilaukset, p. 040 5629 131 / Anja Hämäläinen.

K
alenterin kansikuvan kuvaaja A

rto Jokinen
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16.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 7.11. klo 18 
srk-talossa. 
Hartaus pe 9.11. klo 13 Koivu-
lehdossa.
raamattuluokka pe 9.11. klo 
19 ry:llä.
Kerhot: Perhekerho ma 12.11. 
klo 10, varhaisnuoret to klo 16 
ja päiväkerho pe klo 10 kerho-
huoneessa. 

PyHäntä
5-, 70- ja 75-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhlat su 4.11. 
Messu klo 13 kirkossa. Juhlat 
srk-talossa.
Seurat ja julkaisuilta su 4.11. 
klo 16 ry:llä
Seurakuntakerho ke 7.11. klo 
12 srk-talossa.
Nuortenilta ke 7.11. klo 17.30–

Kirkkovaltuusto ke 7.11. klo 
18 Rantsilan srk-talossa.

opettajien lähetysliiton sei-
näkalentereita 2013 myytä-
vänä kirkkoherranvirastossa 
ja seurakuntatoimistoissa 9 € 
/ kpl.

vaalikeräys lähetystyölle 
tuotti 895 €. Kiitos kerääjille 
ja lahjoittajille.

KeStiLä
Seurat la 3.11. klo 12 ry:llä, Ti-
mo Vänttilä ja Timo Karsikas.
Seurat su 4.11. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 6.11. klo 11 Lep-
piniemessä Kalevi ja Kaarina 
Niirasella.
Seurakuntakerho pe 9.11. klo 
10 srk-talossa. 
ompeluseuramyyjäiset pe 
9.11. klo 19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
puuhailukerho pe klo 13.30 ja 
perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.
Kastettu: Sini Elina Koskinen.
Kuollut: Heikki Matti Kurki-
nen 64.

PiiPPOLa
rauhanyhdistyksen pyhäin-
päiväseurat la 3.11. klo 12 
srk-kodissa, Olavi Hosionaho 
ja Pekka Mehtälä.
Seurakuntakerho ti 6.11. klo 
12 Väinölässä. 
veteraanien lauluryhmä to 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fityrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Hartaus to 1.11. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kahvit tarjoaa 
Temmeksen diakonian- ja lä-
hetyksen kylätoimikunta.
vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 1.11. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuonees-
sa. Tervetuloa ystävä- ja lä-
himmäispalvelussa mukana 
olevat vapaaehtoiset yhtei-
sen jakamisen ja kahvittele-
misen merkeissä.
raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 1.11. klo 18 
pohtimaan Pyhän Kirjan an-
tia Temmeksen srk-talolle.
Seurakuntakerhon retki pe 
2.11. Lumijoelle ja Liminkaan. 
Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-ta-
lolta.
Hartaus ma 5.11. klo 12 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 6.11. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 

diakoniapiiri ke 7.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Yhteisvastuu-startti to 8.11. 
klo 11–16 Utajärvellä. Saa-
daan tietoa ensi vuoden ke-
räyskohteista ja virittäydy-
tään YV-tunnelmaan. Sinä 
listakerääjä tai talkoolainen 
tai muuten asiasta kiinnos-
tunut, lähde mukaan. Ilmoit-
tautuminen 1.11. Riitalle, p. 
044 7372 630.
Nuttupiiri to 8.11. klo 16 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuorten ilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.

tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pyhäinpäivän kirkkolauluilta 
pe 2.11. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa, iltapala ja puheenvuo-
ro ry:llä. Seurat su 4.11. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Valentin Eemil 
Benjamin Hannila.
Avioliittoon vihitty: Markus 
Matti Mikael Tikkanen ja Sa-
tu Annukka Mannonen.
Kuollut: Maili Kaarina Korka-
la, s. Rantanen 90.

opiskelija-
avustus 
Seurakunta myöntää 
opiskelija-avustuksia tyr-
näväläisille kristillises-
sä oppilaitoksessa ja kir-
kon virkaan opiskelevil-
le. Avustuksen määrä on 
150 euroa. 
 Hakemukset tulee toi-
mittaa 2.11. mennessä 
seurakuntaan ja ne käsi-
tellään kirkkoneuvoston 
kokouksessa 7.11. Osoite 
on Tyrnävän seurakun-
ta, Mankilantie 1, 91800 
Tyrnävä. Vapaamuotoi-
seen hakemukseen liitet-
tävä opiskelijatodistus ja 
kuoreen merkintä "opis-
kelija-avustus".

villasukkia 
venäjän 
lapsille
Raahen rovastikunta 
vie jouluksi villasukkia 
Vienan Karjalan lapsille. 
Sukkien terän pituus 20 
cm. Toimita lahjoittamasi 
sukat viimeistään pe 
9.11. diakonissoille tai 
seurakuntatoimistoihin. 

Pekka 
Simojoki – 
Mies ja 
kitara -ilta
torstaina 1.11. klo 18 

Tyrnävän kirkossa
Vapaa pääsy, kolehti 
lähetykselle.

Kuljetus Temmekseltä, 
yhteys Olavi Savelaan, 
p. 0400 280 678.

klo 11 srk-kodissa. 
varhaisnuoret ke klo 16.30 
srk-kodissa. 

PuLKKiLa
diakoniamyyjäisten tuotto 
oli 530 €. Lämmin kiitos va-
paaehtoisille, lahjoittajille ja 
ostajille! 
Seurakuntakerho to 1.11. klo 
12 srk-talossa. 
Stellat to 1.11. klo 15.15 srk-
talossa. 
Nuortenilta to 1.11. klo 17–
18.30 srk-talossa. Rippikou-
lulaisille merkintä. Isosia pai-
kalla. 
Pyhäkoulu su 4.11. klo 12 
ry:llä.
lankapiiri ma 5.11. klo 17 srk-
talon kerhohuoneessa. 
Käsikellokuoro ke 7.11. klo 

Seurakuntakaruselli rippikoululaisille
Lauantaina 10.11. klo 9–14 Pulkkilassa ja Rantsilassa.
Lauantaina 17.11. klo 9–14 Kestilässä ja Pyhännällä.

Aloitamme kirkosta klo 9.
Seurakuntakaruselliin osallistuvat kaikki 
rippikoulun vuonna 2013 käyvät nuoret. 

Karuselli kuuluu seurakuntaan tutustumisjaksoon.  

Mikael Kokko: 

Valo loistaa pimeydessä
monologinäytelmä Johanneksen evankeliumista

sunnuntaina 11.11. klo 13 Pulkkilan kirkossa

Järj. Pulkkilan kappelineuvosto / Kansan raamattuseura

Perhetapahtuma 
lauantaina 17.11. klo 10–15 tyrnävän seurakuntatalolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia lapsiperheitä 
viettämään yhteistä päivää Tyrnävän seurakuntatalolle 
ja Tyrnävän kirkkoon.

Ohjelmassa on seuraavaa:
Klo 10 Alkuinfo ja hartaus
Klo 10.15 Vanhemmille: Luento/keskustelu, 
  jonka aiheena on: 
  Vanhemmuuteen kasvaminen; 
  Vanhemmuuden tukeminen;
  Jaksaminen arjessa
  Luennoitsija: perhe- ja psykoterapeutti ja  

psykodraamaohjaajaTeija Pirnes-Hyvönen
Klo 10.15 Lapsille: Omaa ohjelmaa mm. leikkiä, 
  laulua ja askartelua
Klo 12 Ruokailu
Klo 12.45 Vanhempien ja lasten oma ohjelmaa jatkuu. 
  Lapset ulkoilevat sään salliessa
Klo 13.30 Siirtyminen Tyrnävän kirkkoon
Klo 14  Perhejumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa

Tapahtuma on perheille ilmainen.
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 5640 600 tiistaihin 13.11. mennessä.
Ilmoittautua voi myös perhekerhossa.

Tapahtumaan voidaan ottaa maksimissaan 50 alle 7-vuo-
tiasta lasta. Myös vanhemmat lapset ovat tervetulleita 
tapahtumaan.

19 srk-talon kerhotilassa. Rip-
pikoululaisille merkintä! Iso-
sia paikalla.
lauluseurat ke 7.11. klo 18.30 
Riitta ja Mikko Huhtalalla.
Avoimet ovet to 8.11. klo 12 
Pyhännän työtoiminnassa, 
Antintie 6. Tule tutustumaan 
eri teelaatujen maailmaan. 
Arvontaa. Järjestää työtoi-
minta ja seurakunta.
Nuortenilta pe 9.11. klo 19 
ry:llä. Sosiaalinen media.
uuraisten myyjäiset la 10.11. 
klo 18 ry:llä.
Kuorot: veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17 ja 
mieskuoro to 1.11. klo 18.30 
sekä nuorisokuoro ke klo 17 
srk-talossa. 
Kerhot: Puuhailukerho ti klo 
14.30, K12-kerho to klo 14.30, 
päiväkerho pe 2.11. klo 11–
13 (huom. kelloaika) ja per-
hekerho ti 6.11. klo 10 srk-ta-
lon kerhotilassa. Varkkariker-
ho ke klo 15.30 Tavastkengän 
koululla.
Kastettu: Helmi Adalmiina 
Koskelo.
vihitty: Pekka Paavali Taskila 
ja Venla Anni Katriina Kamula 

RantSiLa
5-, 70-, 75-vuotiaiden yhtei-
set syntymäpäiväjuhlat su 
4.11. Messu klo 13 kirkossa. 
Juhlat srk-talossa. 
Seurat su 4.11. klo 18.30 ry:llä, 
Risto Laurila.
Syöpäkerho ke 7.11. klo 12.30 
srk-talossa. Oulun osasto ja 
toiminnanjohtaja Seppo Ra-
janiemi vieraina. Veteraani-
kuoro esiintyy.
Seurakuntakerho to 8.11. klo 
13 Rauhalassa. 
Nuortenilta to 8.11. klo 17–
18.30 Nuppulassa. Isosia pai-
kalla. Rippikoululaisille mer-
kintä!
Julkaisuilta pe 9.11. klo 19 
ry:llä.
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to klo 19 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
klo 10 ja klo 13, Isot Nuput ti 
klo 10 Nuppulassa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, tyttökerho ma klo 15 ja 
poikakerho to klo 15.30 Nup-
pulassa. Varkkarikerho ti klo 
15 Hovin koululla. 
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edustajan Erkki Kujalan mukaan 
on hyvä, että seurakuntien talous 
turvataan, kun yhtymät ottavat 
talousvastuun.

Miinusta on Kujalan mukaan 
vallan keskittäminen ja päätäntä-
vallan etääntyminen seurakun-
nasta. 

–  Kun rahaa saadaan yhtymäl-
tä vain välttämättömään, oman 
seurakunnan kehittäminen voi 
pysähtyä. Vaarana  on reuna-alu-
eiden tarpeiden unohtuminen. 

Kokkolalaisen maallikkoedus-
tajan Juhani Paanasen mukaan 
yhtymämallilla päästään hyvään 
tulokseen, kunhan sen  jatkoke-
hittelyssä tehdään oikeat valin-
nat. Seurakunta on kaiken hen-
gellisen työn perusyksikkö, jonka 

Oulun 
Hiippakunta

Lapin rovastikunta

Rovaniemen rovastikunta

Kemi-Tornion rovastikunta

Iin rovastikunta

Tuomiorovastikunta

Limingan rovastikunta

Raahen rovastikunta

Kalajoen rovastikunta

Kokkolan rovastikunta

Yhtymän 
seurakuntien 
ollessa erikokoiset, 
isot seurakunnat 
määräävät asioista ja 
pienet vikisevät?

Antero Aakko
oululainen maallikkoedustaja 

Rauhan Tervehdys kysyi 
Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajilta 
kommenttia 
Kirkkohallituksen 
seurakuntarakenne-
esityksestä. 

Kiimingin kirkkoherran, 
pappisedustaja Pauli Nie-
melän mukaan esitys ei 
vähennä hallintoa. Seu-

rakuntavaalit käytäisiin kuiten-
kin yksillä välittömillä vaaleilla, 
vaikka Niemelän mukaan jää au-
ki, kumpi – kirkkovaltuusto vai 
paikallinen seurakuntaneuvosto 
– valitaan välillisesti.

Niemelä uskoo, että johtami-
nen selkiytyy, kun yhteisen kirk-
koneuvoston puheenjohtaja eli 
lääninrovasti on taloudesta ja 
hallinnosta vastaavan yhtymän 
viranhaltijan esimies. 

Vaikka esityksessä todetaan, 
että yhtymien seurakunnat voi-
sivat olla erikokoisia, Niemelän 
mukaan niiden tulisi kuitenkin 
olla suhteellisen tasakokoisia. 

Haapavetisen maallikkoedus-
tajan Martti Murtoperän mu-
kaan mallissa on asioita, joita Ka-
lajoen rovastikunta kirjasi taka-
vuosina seurakuntayhtymäsuun-
nitelmiinsa. 

– Tuolloin painotimme keve-
ää hallintoa ja paikallisen toimin-
nan merkitystä ja säilyttämis-
tä seurakunnissa. Edellistä tukee 
esitetyssä mallissa se, että seura-
kunta valitsee työntekijät jatkos-
sakin. Esitetyssä mallissa plussaa 
on myös työvoiman liikkumis-
mahdollisuus yhtymän sisällä.

Isot seurakunnat 
määräävät?
Oululainen maallikkoedusta-
ja Antero Aakko näkee rakenne-
uudistuksen ylipäänsä myöntei-
senä, sillä kirkon talous ei kestä 
nykyistä seurakuntarakennetta. 
Aakko näkee hyväksi myös sen, 
että yhtymissä talousasiat hoide-
taan keskitetysti. 

Hän kuitenkin pelkää, että yh-
tymän seurakuntien ollessa eri-
kokoiset, isot seurakunnat mää-
räävät asioista ja pienet vikisevät. 

Rovaniemeläinen maallikko-
edustaja Raili Kerola on tyyty-
väinen, että seurakunnat säilyne-
vät ja niiden itsehallinto on mah-
dollisimman laaja. Seurakunta-
neuvosto esimerkiksi valitsee seu-
rakunnan työntekijät.

Kerolaa kuitenkin mietityttää, 
säilyykö vastuullinen taloudenpi-
to, kun taloudellinen päätösvalta 
siirtyy yhtymään.

Reuna-alueet 
hätää kärsimässä
Toholammella asuvan maallikko-

Negatiivista on Nivalan mu-
kaan seurakuntien taloudellisen 
itsemääräämisoikeuden vähene-
minen.

Oululainen pappisedustaja Ka-
tariina Pitkänen pitää ehdotus-
ta varsin hyvänä tilanteessa, jos-
sa kirkko on selkeässä muutosvai-
heessa.

– Nyt on välttämätöntä tar-
kentaa seurakuntien, hiippakun-
tien ja kokonaiskirkon rakennet-
ta. Selkeästi hyvää ehdotuksessa 
on paikallisuuden säilyminen toi-
minnassa.

Perusyksikkönä on seurakun-
ta, joka on kirkon elämän ja toi-
minnan perusyhteisö ja jonka it-
sehallinto on pyritty pitämään 
mahdollisimman laajana. 

PEKKa HElIN

Uudessa yhtymämallissa 
nähdään paljon hyvää

koko voi vaihdella varsin laajasti. 
Iiläinen maallikkoedustaja 

Antti Savela pitää myönteisenä, 
että paikallisseurakunta on kir-
kollisen toiminnan perusyksik-
kö. Myös pienehköt seurakunnat 
voivat säilyä toimintakykyisinä ja 
autonomisina. Suuria seurakuntia 
voidaan myös jakaa pienemmik-
si seurakunniksi. Savelan mieles-
tä yhden vaalin järjestelmä kui-
tenkin kaventaisi liikaa kirkollis-
ta  demokratiaa.

Sodankyläläinen maallikko-
edustaja Juha Kultima toteaa, et-
tä yhtymämalli on todennäköi-
sesti sopivin suurimmalle osalle 
seurakunnista. 

– Toisaalta, miten malli toteu-
tuu koko maassa? Maantieteelli-
sesti tiiviillä alueella yhtymä puo-
lustaa varmasti paikkansa, mutta 
mitä lisäarvoa siitä on esimerkiksi 
Lapissa, jossa mahdolliset seura-
kuntayhtymät olisivat etelän hiip-
pakuntien kokoisia?

Palaute mallista 
otettu huomioon
Alavieskalainen pappisedusta-
ja, kirkkoherra Eija Nivala huo-
mauttaa, että seurakuntaraken-
teen kehittämisessä on kuultu 
seurakuntien palautetta ja se on 
otettu vakavasti. 

Hyvää on Nivalan mukaan 
myös se, että jumalanpalvelukset, 
kirkolliset toimitukset ja muu pe-
rustoiminta toteutuvat lähellä, 
omassa seurakunnassa. 

Ovatko tulevat seurakuntayhtymät tämänkokoisia? Kartassa on 
Oulun hiippakunnan rovastikuntajako, joka tuskin on yksi yhteen 
tulevien seurakuntayhtymien kanssa. Seurakuntarakenneuudistuksen 
projektipäällikkö, pastori Terhi Jormakka Kirkkohallituksesta kuitenkin 
toteaa, että rovastikuntajako on yksi mahdollinen pohjakartta uusia yhtymiä 
perustettaessa.

Muun muassa tästä 
uudistuksessa on kysymys
Kirkkohallituksen esityksen mukaan jatkossa kaikki  seurakunnat kuu-

luvat seurakuntayhtymiin. Yhtymässä hallintoa hoitavat yhteinen kirk-

kovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, eri työalojen johtokunnat sekä 

seurakunnan viranhaltijat. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirk-

kovaltuusto.

Yhtymä perustaa ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. 

Seurakunnat valitsevat työntekijänsä kuitenkin itse. Seurakunta myös 

päättää, miten se käyttää yhtymän sille osoittamat varat.

Välittömillä vaaleilla valitaan seurakuntien seurakuntaneuvostot, 

jotka puolestaan valitsevat edustajansa seurakuntayhtymän yhteiseen 

kirkkovaltuustoon. Toinen vaihtoehto olisi, että yhteinen kirkkoval-

tuusto valittaisiin välittömillä vaaleilla. Se valitsisi  puolestaan seura-

kuntaneuvostojen jäsenet.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja eli lääninrovasti vastaa 

yhtymän hengellisestä johtamisesta, yhteisten työmuotojen yleisjoh-

tamisesta ja strategioista sekä edustaa yhtymää ulospäin. Lääninro-

vasti on yhtymän talouden ja hallinnon johtavan viranhaltijan esimies.

luE täMä!


