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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Hautausmaa pyhäinpäivänä on vaikuttava näky. Ei ole 

yhtään liioittelua kutsua sitä valomereksi.

Omien ja tuttavapiirin havaintojen perusteella 

väittäisin, että viime vuosina pyhäinpäiväviikonloppuna hau-

doille on viety vähintään yhtä paljon kynttilöitä kuin perin-

teisesti joulun tienoolla.

Haudoilla käynti pyhäinpäivänä ei itse asiassa ole kovin 

pitkä perinne: tapa yleistyi Suomessa toisen maailmasodan 

jälkeen.

Itse pyhäinpäivän juuret ulottuvat ensimmäisille kristilli-

sille vuosisadoille. 

Kaikkien pyhien päivää vietettiin jo 300-luvulla idän kir-

kon piirissä. Lännessä sitä alkoivat viettää 700-luvulla keltit 

ja frankit, joilta tapa levisi koko Rooman kirkkoon. 

Päivän ideana oli muistaa myös niitä uskonsa tähden sur-

mattuja, joilla ei ollut omaa muistopäivää. Kaikkien uskovi-

en vainajien muistopäivän vietto puolestaan alkoi Ranskassa 

900-luvun lopulla ja vakiintui kirkossa 1300-luvulla.

Kristillisessä perinteessä kynttilä symboloi monia asioita: 

lämpöä, yhteyttä, rukousta, valvomista, toivoa.

Kynttilät symboloivat myös valon voittoa pimeyden voi-

mista.

Yhdessä pyhäinpäiväksi tarkoitetuista rukouksista sano-

taan: ”Ole lähellä kaikkia, jotka ikävöivät kuolleitaan. Loh-

duta heitä surussa ja auta heitä ottamaan jokainen päivä 

sinun kädestäsi.

Ole kanssamme, kun aikamme päättyy ja sydämemme lyö 

viimeisen lyöntinsä. Ota meidät silloin kotiin luoksesi.”

Jokainen tuntee jonkun rakkaan edesmenneen, jota halu-

aa muistella kynttilän liekin kajossa.

Pyhäinpäivä on yhteinen muistamisen päivä. Edesmenneis-

tä pidetään kiinni muistamalla. Sen voi tehdä kirkon hartaus-

hetkessä tai yhtä lailla sytyttämällä kynttilän kotona. 

Luonteva paikka muistella näitä itselle tärkeitä poisnuk-

kuneita on kävellä rauhassa hautausmaalla.

Hautausmaa pyhäinpäivänä on tosiaan vaikuttava näky. 

Kynttilät rakkaiden muistoksi

RAAMATUN JUMALA toimii suvereenis-
ti, kyselemättä lupaa ihmisiltä päätöksiin-
sä. Hän valitsee kenet valitsee, ja armah-
taa kenet armahtaa. Hänen valintoihinsa 
ja tahtoonsa emme voi vaikuttaa. Mutta 
hän kehottaa meitä rukoilemaan ja pyy-
tämään.

Siksi Raamatun Jumala ei ole kohta-
lonomaisesti toimiva kasvoton voima, 
vaan rakastava Isä, jonka sana synnyttää 
elämää.

Teemu Kakkuri artikkelissaan,  
Sana 24.10.

JOS ELÄMÄÄ eletään siten, että siihen 
ei mahdu kuoleman todellisuutta, seu-
raa valtava tunteiden sekamelska lähei-
sen kuollessa.

Kirjailija Heli Hulmi, 
Henki & elämä 24.10.

VOIKO JULMUUKSIEN kohteeksi joutunut 
antaa anteeksi, kun näkee piinaajansa elä-
vän ja voivan hyvin, menneet unohtaen ja 
menneisyydelle nauraen: se oli sitä aikaa 
ja me vain tottelimme ohjeita.

Kenties menneisyyttä ei voi eikä pidä-
kään unohtaa, mutta jotenkin pitää pääs-
tä eteenpäin. On annettava anteeksi, on 
noustava katkeruudesta ja vapauduttava 
oikeutetustakin vihasta.

Kotimaa24:n päätoimittaja Olli Seppälä 
blogissaan, Kotimaa24 25.10.

ANTEEKSIANTAMISEN ilmapiirissä us-
kaltaa kohdata omat elämänvaiheensa – 
ja vahvuutensa. Voi tulla ihmisen kokoi-
seksi ja antaa muillekin anteeksi.

Pekka Yrjänä Hiltunen, Vartin retriitissä, 
Vantaan Lauri 24.10.

ANTEEKSIANTAMATTOMUUDESTA tu-
lee hiljalleen identiteetin osa, jota täy-
tyy ruokkia repimällä vanhat haavat au-
ki yhä uudestaan. On vaikeaa tunnustaa, 
että kaikki energia, mikä kuluu katkeruu-
den ylläpitämiseen, on turhaa. On han-
kalaa myöntää, että itse on oman onnel-
lisuutensa esteenä.

Kasvatustyön pastori Antti Siukkonen, 
Esse 24.10.

 
Aatoksia

Pyhäinpäivä: 
Onnelliset 
ja pyhät

Pyhäinpäivänä muistetaan ”kaik-
kia pyhiä” ja ”kaikkia uskovia”, 
jotka ovat kuolleet ennen meitä. 
Yhtäältä puhutaan ”kaikista”, 

siis monenlaisista ihmisistä. Toisaalta 
muistellaan ”pyhiä” ja ”uskovia”, siis 
sellaisia, joissa on jotakin epätavallista. 

Pyhäinpäivä ei ole yleinen vainajien 
päivä, vaan pyhien päivä. Kenet voi lu-
kea tällaiseen pyhien ja uskovien jouk-
koon? Epäilyksiä herää niin omaa itseä 
kuin hankalia lähimmäisiä kohtaan. 
Kuka kelpaa tuohon ”valkopukuisten 
joukkoon”?

Pyhäinpäivänä kirkoissa luetaan 
Jeesuksen vuorisaarnan kuvausta ih-
misistä, jotka ovat ”autuaita” eli sanan-
mukaisesti ”onnellisia”.

Autuaita eli pyhiä ovat 
”hengessään köyhät”, ”mur-
heelliset”, ”kärsivälliset”, 
”ne, joilla on vanhurskauden 
nälkä ja jano”, ”ne, jotka toi-
sia armahtavat”, ”puhdassy-
dämiset”, ”rauhantekijät” ja 
”te, kun teitä minun tähteni 
herjataan ja vainotaan”.

Tuskinpa Jeesus halusi 
vaatia, että kelvatakseen py-
hien joukkoon ihmisen pi-
tää omistaa kaikki nämä piirteet. Au-
tuaiden joukko on kirjava ja sekalainen 
kuin seurakunta. Jotkut ovat surulli-
sia, toiset rohkeita, jotkut esimerkilli-
siä, toiset taas ovat joutuneet ahtaalle.

Kaikkia autuaita yhdistää kuitenkin 
yksi asia: heille luvataan jotakin enem-
män kuin mitä he itse ovat saaneet ai-
kaan. Köyhille annetaan taivaan val-
takunta, murheelliset saavat lohdutuk-
sen, kärsivälliset maan, oikeudenmu-

kaiset ravitaan, armahtajat armahde-
taan, rauhantekijöitä tullaan nimittä-
mään Jumalan lapsiksi.

Autuaiden tulevaisuus on 
parempi kuin miltä nyt näyt-
tää. Elinaikanaan he ovat ai-
ka raihnainen ja onneton 
joukko – ei juurikaan kehut-
tava, ei kadehdittava eikä ai-
nakaan pyhän oloinen. 

Kuvauksen lopussa Jeesus 
sanoo, että ”minun tähte-
ni” eli hänen seuransa vuok-
si hänen oppilailleen käy sekä 
huonosti että hyvin.

Olisiko pyhyys näin yksinkertainen 
asia: Kun pysyt Kristuksen seurassa, 
olet pyhä, näyttää miltä näyttää. Li-
säksi: loppu hyvin, kaikki hyvin.

EEro HuoviNEN
emerituspiispa 

Pyhäinpäivää vietetään tänä vuonna 
lauantaina 2. marraskuuta.

Autuaiden 
joukko on 
kirjava ja 
sekalainen 
kuin 
seurakunta. 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io 
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Meillä on aarteita, jotka 
ovat todella vähällä 
käytöllä. Näin toteaa 
Karjasillan kirkkoherra 
Juhani Lavanko ja 
tarkoittaa kirkon monia 
mahdollisuuksia kulkea 
sairaiden, kuolevien ja 
surun murtamien rinnalla.  

Näitä mahdollisuuksia ovat 
esimerkiksi erilaiset ru-
koushetket. 

Toimitukset jäsentävät 
ja sanoittavat sairaiden, kuolevien 
ja läheisten tuntemuksia. Ne aut-
tavat kenties hahmottamaan pa-
remmin sitä, mitä joudutaan käy-
mään läpi. Uskontotiede käyttää 
tällaisista toimituksista nimeä 
riitit.

– Kuolevalle voi esimerkiksi 
lukea Raamatun psalmeja, lau-
laa virren, rukoilla tai hänet voi 
siunata kätten päälle panemisella 
ja synninpäästöllä. Vakavasti sai-
raalle voidaan antaa öljyllä voite-
lu, Lavanko kertoo. 

Kosketuksen aistii heikossakin 
kunnossa oleva.

Ehtoollinen kuoleman lähei-
syydessä koetaan voimia anta-
vaksi, hyväksi asiaksi, mutta sen 
pyytämiseen voi olla monta kyn-
nystä. 

– Ne saattavat johtua siitä, et-
tä kirkon mukana olemista ihmi-
sen elämänkaaressa ei pidetä enää 
luontevana.

Kuoleman kanssa 
voi kasvaa sinuiksi
Kirkkoherra Lavanko nostaa esil-
le kuinka kuoleva voi kasvaa si-
nuiksi kuoleman, Jumalan ja lä-
heisten kanssa. Hän voi olla so-
vinnossa, vaikka elääkin jännit-
teessä.

Kun ihminen on kuollut, voi-
daan pitää saattohartaus vaikka-
pa sairaalassa, hoitolaitoksessa tai 
kotona. Sairaalapappi on usein 
mukana, mutta saattohartauden 
voi pyydettäessä toimittaa myös 
oman seurakunnan pappi.

– Sairaalapapit ovat tekemisis-
sä kuoleman kanssa, mutta hei-
dän läsnäolostaan on syytä muis-
tuttaa ja kertoa miten heidät ta-
voitetaan. 

Sairaalanpapinkin pyytämi-
nen mukaan voi olla kynnyksen 
takana. Omainen saattaa kysyä, 
kuuluuko tähän tilanteeseen jo-
tain rukoushetken tapaista ja on-
ko oikein vaivata sairaalapappia.

Hautaan siunaaminen voidaan 
toimittaa messuna, jolloin siihen 
sisältyy Herran Pyhä Ehtoollinen. 
Hautausmessun viettäminen on 
luontevaa kirkkotilassa. Siunaus-
kappeleissa ei siihen välttämättä 
ole varauduttu.  

– Hautausmessua on hyvin vä-
hän käytetty, mutta myös hyvin 
vähän tarjottu, Lavanko toteaa.

Kun kyseessä on tuhkaus, pap-
pi voi hautajaisten jälkeen saattaa 

Kirkon aarteet otettava käyttöön

omaisten kanssa vainajan uurnan 
maahan. 

Lavanko lähtee siitä, että pappi 
tarjoaa aina apuaan uurnan saa-
tossa, vaikka se ei olekaan pakol-
lista. 

Kirkkoherra Lavanko iloitsee, 
että kirkoissa pidettävät Pyhäin-
päivästä pyhäinpäivään -tilaisuu-
det ovat laajalti tunnettuja. 

Niissä luetaan pyhäinpäivien 
välisenä aikana kuolleiden nimet. 
Nämä surevia tukevat tilaisuudet 
ovat alkaneet vakiintua 1970-lu-
vulta lähtien.

Kirkolla on
itsekritiikin paikka
Seurakuntalaiset eivät tiedä kai-
kista kirkon tarjoamista mahdol-

lisuuksista eikä ihmekään, sillä 
niistä ei ole paljoa tiedotettu. La-
vangon mielestä kirkolla onkin 
itsekritiikin paikka.

– Raamattu kehottaa: Itkekää 
itkevien kanssa ja iloitkaa iloitse-
vien kanssa. Meidän pitäisi ottaa 
vahvemmin käyttöön se erityinen 
annettava, mikä kirkolla on, La-
vanko sanoo.

Kirkollisten toimitusten kir-
jasta löytyy paljon toimituksia, 
joita ei osata kysyä. Esimerkik-
si rukoushetkistä on paljon ai-
neistoa, jota käytetään kohtalai-
sen vähän.

Lavanko huomauttaa, että 
myös uusien virsikirjojen liitteis-
sä on rukoushetkiä, joita myös 
seurakuntalaiset voivat ottaa 

käyttöönsä.
– Missään ei sanota, että ru-

koushetkissä pitää olla mukana 
seurakunnan työntekijä. Jos kyn-
nys omatoimisille rukoushetkil-
le on kuitenkin korkea, voi pyy-
tää pappeja ja muita työntekijöitä 
johtamaan niitä.

Lavangon mukaan surevat ko-
kevat itsensä avuttomiksi, jos 
pappia ei ole paikalla, sillä heil-
lä on hengellisen sisällön kaipuu. 

– Kirkon palvelut otetaan vas-
taan kiitollisuudella, johon liittyy 
myös yllätys. Ihmiset sanovat, et-
tä he eivät tienneet, että tällaista 
on tarjolla.

PEKKA HELiN

S a nna K r o o k

Karjasillan seurakunnassa otetaan 
yhteyttä Karjasillan alueella asu-
viin omaisensa menettäneisiin. Dia-
koniatyöntekijä soittaa omaiselle pa-

ri kuukautta kuoleman jälkeen ja kysyy, mi-
ten omainen on jaksanut. Työntekijä kertoo 
myös sururyhmästä ja tiedustelee, haluaako 
omainen tapaamista kotikäynnillä tai seura-
kunnan tiloissa.

Terveydenhuollosta ja kotihoidosta ote-
taan usein yhteyttä seurakuntaan ja pyyde-
tään yhteydenottoa surevaan asiakkaaseen. 

– Surevaa hoidetaan yhteistyössä, sanoo 
Karjasillan seurakunnan johtava diakonia-
viranhaltija Nina Niemelä.

Sururyhmässä sureva ihminen saattaa 

Niemelän mukaan kokea tiettyä eheytymis-
tä, mutta suru jättää aina jälkensä eikä elä-
mä muutu täysin entiselleen.

– Sureva voi kuitenkin sisäistää, että ka-
pinoinnista huolimatta elämä jatkuu ja hän 
voi olla kiitollinen niistä vuosista, jotka on 
saanut elää rakkaansa kanssa, Juhani La-
vanko toteaa.

Seurakunnan työntekijät saattavat myös 
tiedustella surevalta, miltä tuntuisi saada 
puhelinnumero toiselle vastaavassa tilan-
teessa olevalle.

– Heillä voisi olla jaettavaa. Esimerkik-
si kun 80-vuotias mies jää leskeksi eikä hä-
nellä ole läheisiä asuinseudullaan, olisi suu-
ri apu tuntea joku samassa tilanteessa oleva.

Seurakunnan toiminnan ei tarvitse olla 
aina työntekijäkeskeistä. Kuka tahansa seu-
rakuntalainen voisi tukea lähimmäistä tu-
kihenkilön roolissa. Ei tarvita välttämättä 
kuin yksi ihminen, joka tukisi surevaa jon-
kin matkaa.

Lavanko kehottaa ihmisiä rohkeasti lä-
hestymään naapuria ja ylipäätänsä ihmis-
tä, joilla on surua tai elämä jostain syystä 
raskas.

Ihmisillä on valmius auttaa. Siihen ei tar-
vitse terapiakoulutusta.

PEKKA HELiN

Surevaa voi auttaa ilman koulutustakin

Kun ihminen on 
kuollut, voidaan 
pitää saattohartaus 
vaikkapa sairaalassa, 
hoitolaitoksessa 
tai kotona. 
Sairaalapappi on 
usein mukana, mutta 
saattohartauden 
voi pyydettäessä 
toimittaa myös oman 
seurakunnan pappi.
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Voisiko joku pappi kertoa sel-
kokielellä ja kansanläheises-
ti miksi kirkko on olemassa. 
Niin sanotut Jeesus uskovaiset 
vainoavat joka nurkan taka-
na kaupungilla, kauppojen lä-
hellä jne. Turha on sanoa heil-
le mistä kaikki lähti. Isä, poika 
ja pyhähenkihän on uskom-
me perusta, niitä ei voi erot-
taa. Mielestäni luterilainen 
kirkko on hajallaan erilaisten 
kuppikuntien siellä hihhuloi-
dessa. Ne jotka lapsena ovat 

mummojen, äitien, isien, py-
häkoulun, koulun, kirkon, rip-
pikoulun kautta oppinsa saa-
neet kärsivät eivätkä voi men-
nä kirkkoon koska eivät tiedä 
mitä suuntaa mikäkin pappi 
edustaa. Nyt kuuntelen juma-
lanpalveluksen Tampereelta, 
luulisin sen edustavan sitä mi-
hin uskon, Ja saahan radion ja 
tv:n aina kiinni.

Yksi monista 

toimitus@rauhantervehdys.fi, PL 102, 90101 OuluPostia

Oulun Osuuspankin edustajistovaalit

Hannu K. Taskila
www.hannu-k-taskila.fi 138

Tilhet

Niin jatkui lento tilhien 
kohti etelää,
alla synkkäin pilvien
metsää pimeää.

Jo hiljaa parven seasta 
kuuluu vihellys,
nyt näkyy pellon laidassa
puitten tiheys.

Puut punamarjaa oksissaan
kaantaa ylväänä,
ja seisoo puusto maastossa
aivan kuin pylväänä.

Vaan silloin huilunsoittajat
tekee kaarroksen,
ja lentotaidon taitajat
laskeutuu kaamokseen.

Puu kaunis kantaa hedelmää
hetken aikaa vain,
kun tilhiparvi marjansa
siitä voimaks' sai.

Näin Luoja hoitaa omiaan
ei ketään käännytä,
Hän myskin auttaa lintuja
ei nälkään näännytä.

Ja tilhiparven liverrys
vienosti siellä soi,
ja länsitaivaan himmennys
miss' laskee päivän koi.

Aimo mäKi

Näkövammaiselle
kulkijalle

Kuin aaveena saapuu
luokseni tuo maailma.

Kuinka kaunis on äänien maa,
musiikki, lintujen laulu,
karamellipaperin rapina.

Kuinka paljonpuhuva kosketus,
kädenpuristuksesi, ystäväni.

Kuin aaveena saapuu
luokseni tuo muisto,
tuo maailma,
tuo maailma,
jonka minä kerran näin.

On totta, mitä sanoit
ystäväni,
monet, jotka kykenevät
näkemään,
eivät ole maailmaa
koskaan nähneet.

JouKo PELKoNEN
Sofia Magdalena -kama-

rikuoro konsertoi Oulun 
tuomiokirkossa pyhäin-
päivänä 2.11. kello 20. Py-

häinpäivänä hiljennytään muis-
telemaan menneitä sukupolvia ja 
sytytetään kynttilöitä poisnuk-
kuneiden haudoille.

Pyhäinpäivän rauha -konser-
tissa kuullaan päivän sanomaan 
ja tunnelmaan sopivaa kuoromu-
siikkia ja yksinlaulua. Konsertin 
musiikki voi tuoda kirkkaan va-
lonsäteen taivaanrannan takaa 
näkymättömistä, raottaa hetken 
elämän ja kuoleman rajaa.

– Musiikin kautta on hyvä kä-
sitellä ihmistä kannattelevia puh-
taita tunteita, iloa, toivoa, lohdu-
tusta ja jopa tuskaakin. 

– Toivon, että laulumme voi-
sivat tuoda valoa elämään ja hel-
pottaa kaipauksen tai surun kes-
kellä elävää, antaa luottamusta 
siihen, että elämä kantaa, kuvaa 
kuoronjohtaja Raimo Paaso kon-
sertin merkitystä.

Konsertissa yksinlaulua esittä-
vät sopraano Henna-Mari Sivula 
sekä baritoni Jaakko Yrjänä. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
on 10 euroa.

Sofia Magdalena -kamarikuo-
ro perustettiin 1991. Nimensä 
Sofia Magdalena sai Kustaa III:n 
puolisolta, jonka mukaan Oulun 
tuomiokirkko on nimetty. Ka-
marikuorossa on 13 jäsentä, jois-
ta kaikki ovat aktiivisia musiikin 
harrastajia. Vuodesta 2002 tai-
teellisena johtajana on toiminut 
Raimo Paaso.

Sofia Magdalenan toiminnan 
tavoitteena on esittää laadukasta 
sakraalimusiikkia kaikilta vuo-
sisadoilta, pääpainon ollessa Jo-
hann Sebastian Bachin kantaa-
teissa ja moteteissa. Myös suoma-
laisten säveltäjien – erityisesti Os-
kar Merikannon – laulumusiik-
ki, suomalaiset kansankoraalit, 
uudempi kotimainen kirkkomu-
siikki sekä joulumusiikki kuulu-
vat ohjelmistoon.

w w w. sxc . hu /  J u ha S o in in e n

w w w. sxc . hu /  S t eve  F o r d

Sofia Magdalena kuljettaa 
pyhäinpäivän tunnelmaan

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Vammaisille
lapsille tukea
Lähetysseuralta
Suomen Lähetysseuran kerää 
tänä vuonna varoja kehitys-
maiden vammaisille lapsille 
Kauneimmat Joululaulut -yh-
teislaulutilaisuuksien koleh-
deilla ja joulukeräyksellä.

Tuella järjestetään kuntou-
tusta ja terveydenhoitoa, tue-
taan erityisopetusta ja koulu-
tetaan opettajia sekä annetaan 
oikeaa tietoa vammaisuuden 
syistä ja ehkäisemisestä.

Maailman terveysjärjestön 
WHO:n arvion mukaan maa-
ilman noin miljardista vam-
maisesta 80 prosenttia asuu 
kehitysmaissa. Vammaisia lap-
sia on harvoin edes rekisteröi-
ty väestötietoihin. Myös väki-
valta, hyväksikäyttö, heitteille-
jättö ja laitostuminen ovat ylei-
siä ongelmia. Suuri osa lapsista 
ei pääse koskaan kouluun, eikä 
saa tarvitsemaansa hoitoa.

Pahin tilanne on köyhis-
sä perheissä, joilla ei ole varaa 
tarvittavaan erityishoitoon. 
Saatetaan myös ajatella, että 
vammainen lapsi ei voi oppia 
mitään, eikä häntä voi auttaa. 
Monissa maissa vammaisuus 
koetaan häpeäksi, joka halu-
taan piilottaa ympäristöltä.

Mobiiliapua
messuun
Itä-Suomen yliopiston Seura-
kunnalliset mobiiliteknologi-
at -hankkeessa on valmistunut 
ensimmäinen mobiilisovellus 
jumalanpalveluksia varten.

Jubiili-sovelluksen avul-
la puhelimen tai taulutietoko-
neen näytöltä voi seurata ju-
malanpalveluksessa käytettä-
viä Raamatun tekstejä, virsiä, 
saarnaa tai palveluksen kaa-
vaa. Sovelluksen kautta pysty-
tään myös interaktiivisuuteen 
eli vuorovaikutukseen seura-
kunnan työntekijöiden ja seu-
rakuntalaisten välillä.

Sovellus osaa hakea tapah-
tuman sisällön automaattises-
ti käyttäjän sijainnin perus-
teella. Saarnan pitäjä voi ha-
lutessaan ladata sovellukseen 
etukäteen saarnansa rungon ja 
pyytää seurakuntalaisilta ide-
oita ja ehdotuksia saarnaansa 
varten. Jubiiliin voidaan lada-
ta myös vaikkapa tietoja esiin-
tyjistä, kuvia, videoklippejä se-
kä linkkejä erilaisille verkkosi-
vuille.

Maata kiertelemässä

Merkittävä chicagolai-
nen ateisti haluaa aut-
taa ohiolaista pasto-
ria, joka pahoinpidel-

tiin kirkonmenojen jälkeen loka-
kuun lopussa.

Herman Mehta pitää Ystäväl-
linen ateisti -blogia ja on myös 
kirjoittanut kaksi kirjaa ateis-
mista. Hän tarjoutui keräämään 
rahaa pastori Norman Hayesille, 
joka loukkaantui, kun erään seu-
rakuntalaisen poikaystävä hyök-
käsi pastorin kimppuun.

Hyökkääjä Jamie Maxie, 28, 
kertoi poliisille, että hän tuli 
kirkkoon, jossa hänen tyttöystä-
vänsä yritti saada hänet jälleen 
uskomaan Jumalaan. Se ei ol-
lut otollista: Maxie kutsuu Face-
book-sivullaan itseään militan-
tiksi ateistiksi.

Kun pastori Hayes kysyi tyt-

töystävältä tuntiko hän olonsa 
turvalliseksi Maxien kanssa, mi-
litantti ateisti raivostui ja alkoi 
hakata pastoria.

Pastorin nenä murtui ja hän 
sai kasvoihinsa ruhjeita ja mus-
telmia.

Ystävällinen ateisti Herman 
Mehta, lukion matematiikan 
opettaja, luki pahoinpitelystä ne-
tissä, ja kirjoitti siitä suosittuun 
blogiinsa.

– Kuinka meidän pitäisi rea-
goida, kun ”militantti ateisti” 
pieksää pastorin, Mehta kysyi, ja 
vastasi itse kysymykseensä.

Mehtan mukaan sopiva reak-
tio olisi kerätä rahaa uhrille.

– Pastori joutui käymään lä-
pi kovia. Mielestäni on kaunis ele 
sanoa, että meistä tuntuu kauhe-
alta. Tämä ei olisi saanut tapah-
tua. Olemme alinomaa eri miel-

tä kristittyjen kanssa, mutta tällä 
tavalla ei pidä keskustella.

Mehtan oli pakko reagoida 
myös siksi, että hakkaaja on syyl-
listynyt väkivaltaan ja seksiri-
koksiin. Hän luokittelee itsensä 
ateistisen yhteisön jäseneksi, mi-
kä hirvittää Mehtaa.

– Luin pahoinpitelijän Face-
book-sivua. Hän pitää samanlai-
sista asioista kuin minä. Monet 
hänen Facebook-kaverinsa ovat 
myös minun kavereitani. Hän tu-
kee ryhmiä, joita arvostan, Mehta 
päivittelee.

Maxie ei ole Mehtan mukaan 
kuka tahansa heppu. Hän on jol-
lain tavalla osa ateistien liikettä.

– Se panee ajattelemaan, Meh-
ta huomauttaa.

Pastori Hayesin seurakunta ei 
ole kommentoinut julkiselle sa-
nalle tapausta.

Hayes ja hänen seurakuntan-
sa eivät ole vastanneet Mehtan 
soittoihin. Mehtan mukaan ei 
ole harvinaista, että uskonnolli-
set ryhmät kieltäytyvät vastaan-
ottamasta ateistien hyväntekeväi-
syyttä.

Kun eteläcarolinalainen kirk-
ko sotkettiin ateistisilla graffiteil-
la, Mehta keräsi bloginsa lukijoil-
ta noin 3 000 dollaria eli runsaat 
2 000 euroa vahinkojen korvaa-
miseksi. Paikallinen pastori kiel-
täytyi rahasta, joten Mehta lah-
joitti sen naisten turvakodille lä-
hellä kirkkoa.

PEKKA HELiN

Lähde: Religious News Service

Ateistit haluavat auttaa pahoinpideltyä pastoria

Tuomas Hänninen: 

Pedofilia heijastetaan  
vanhoillislestadiolaisiin

Vanhoillislestadiolainen 
herätysliike järjesti viime 
viikolla tiedotustilaisuu-
den, jossa pyrittiin vas-

taamaan tutkija Johanna Hur-
tigin Taivaan taimet -tutkimuk-
seen. Siinä kerrotaan seksuaali-
sesta väkivallasta liikkeessä.

Herätysliike pyysi anteeksi sen 
piirissä tapahtuneita rikoksia ja 
sitä, että uhreja on laiminlyöty.

Vanhoillislestadiolaisen liik-
keen pääsihteeri Tuomas Hän-
ninen kertoi tilaisuuden jälkeen, 
että seksuaalinen väkivalta ei ole 
myöskään Johanna Hurtigin tut-
kimuksen mukaan liikkeessä sen 
yleisempää kuin muuallakaan 
yhteiskunnassa. Silti ilmiö hei-
jastetaan Hännisen mukaan hai-
tallisella tavalla vain vanhoillisle-
stadiolaiseen liikkeeseen.

– Jos menet tuolle kadulle ja 
kysyt mikä on pedofilia, saa-
tat saada vastaukseksi, että se on 
vanhoillislestadiolainen ongelma 
ja näinhän asianlaita ei todelli-
suudessa ole. 

Osa heijastamisesta on Hän-
nisen mukaan ollut tietoisen pa-
hantahtoista. 

Hänninen kehottaa yhteiskun-
nan eri toimijoiden tekemään ra-
kentavaa yhteistyötä lasten suoje-
lemiseksi. 

– Ei pidä hautautua poteroihin 
kärsimään vain omista ongelmis-
ta ja syyttämään muita.  Meidän 
pitäisi löytää yhteistyötä ja pääs-
tä asenteidemme yli, Hänninen 
toivoo.

”missä on ihmisiä, 
siellä on syntiä”
Hännisen mukaan liikkeen pe-
dofiliatapaukset johtuvat ihmi-
sen pahuudesta, joka taustalla on 
paholainen. Siellä missä on ihmi-
siä, on myös syntiä. 

Herätysliikkeessä voidaan 
Hännisen mukaan pääosin hyvin, 
vaikka osa yhteisöstä sairastaa. 

Johanna Hurtigin mukaan 
vanhoillislestadiolaisessa yhtei-
sössä ilmi tulleet seksuaaliset vä-
kivaltatapaukset johtuvat osittain 
liikkeen rakenteesta, käytännöis-
tä ja opetuksesta.

Vanhoillislestadiolaisen yhtei-
sön opilliset ja kulttuuriset eri-
tyispiirteet ovat ilmeisesti yhtey-
dessä väkivallantekoihin.

”Väkivallan kohtaamisen vai-

keus syntyy vanhoillislestadiolai-
sessa yhteisössä siitä, että vallan 
väärinkäytöllä, yksilöiden välisel-
lä epätasa-arvolla ja yhteisön ko-
rostamisella yksilön kustannuk-
sella on hengelliset perusteet, ja 
opin koskemattomuus on oleelli-
nen osa yhteisön itseymmärrys-
tä”, Hurtig kirjoittaa teoksessaan.

Helsingin Sanomien mukaan 
uhrit kuvasivat Hurtigille ripin, 
anteeksiannon ja rippisalaisuu-
den vääristynyttä käyttöä. 

Yhteisössä ovat tyypillisiä so-
vittelut, joihin tavallisesti osallis-
tuvat jo aikuinen uhri, tekijä se-
kä liikkeen vallankäyttäjä, jotka 

ovat aina miehiä. Uhrin odote-
taan antavan anteeksi, halusi tai 
ei, ja kaikkien osapuolten odote-
taan pitävän jälkeenpäin suunsa 
kiinni.

”vika ei ole 
rakenteissa”
Tuomas Hänninen ei näe ongel-
maa liikkeen rakenteissa vaan ra-
kenteisiin soluttautuneista haital-
lisista toimintatavoista. 

Esimerkiksi väärät auktoritee-
tit, klikit ja vallankäytön inhi-
milliset muodot saattavat altistaa 
epäterveille ilmiöille. 

PEKKA HELiN

Kommentti

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen pääsihteerin Tuomas Hännisen 

mukaan pahuus selittää seksuaalisen väkivallan liikkeessä. Hän-

ninen on varmasti oikeassa, mutta onko liikkeessä sellaisia ra-

kenteita, käytäntöjä ja opetusta, jotka houkuttelevat, pahan, seksuaa-

lisen väkivallan esiin? Tutkija Johanna Hurtigin mukaan juuri näin on 

asian laita.

Inhimillisen pahuuden nostamisen esiin vaikuttaa ongelman kiertä-

miseltä. Se on liian helppo vastaus monitahoiseen ongelmaan, joka saat-

taa aiheutua muustakin kuin yksittäisten ihmisten pahuudesta.

Hännisen mukaan liikkeessä voidaan pääasiassa hyvin, yaikka osa 

yhteisöstä sairastaa. Pitääkö tämä paikkansa vai onko sairaus sittenkin 

laajempi ilmiö vanhoillislestadiolaisten parissa? Asian laita voi valitet-

tavasti olla näin.

Seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole tutkimusten mukaan vanhoillisle-

stadiolaisessa liikkeessä sen yleisempää kuin muuallakaan yhteiskunnas-

sa. Se osoittaa, että liikkeen edustajat eivät ole sen pahempia ja pyhem-

piä kuin me muutkaan. 

PEKKA HELiN

A in o - M a i ja  H öy h t yä

Tuomas Hänninen
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Terveys ja Hyvinvointi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Caritas Lääkärit  Oy  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Erikois- ja yleislääkärimme 
auttavat Sinua kaikissa terveyteesi 
liittyvissä asioissa. Kaikille avoin 
lääkärikeskuksemme sijaitsee 
Caritas-Kodin alakerrassa. 

Huoli terveydestä?

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

 
 
 
 
 
                  

 
 

           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

Kanta-asiakastarjouksessa 
marraskuussa! 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Gefilus Apteekkarin 
appelsiini-persikka 
30 tai 60 purutabl. 
Kesäisen hedelmäiselle 

maistuva 
maitohappobakteeri-
valmiste päivittäiseen 

käyttöön. Sisältää myös C- 
ja D-vitamiineja. 

 Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 
-15% 
   30 tabl.     60 tabl. 
(14,79     27,42) 

Magneettikuvaukset
Oulussa viikonloppuisin!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 355€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

�6

Ilman lähetettä, edullisesti ja tulokset mukaan:
• Eritelty kolesteroli (ravinnotta 12 t) tai
 pelkkä kokonaiskolesteroli (päivä- tai paastoarvo)
• Verenpaine, verensokeri, hemoglobiini, CRP (tulehdus) ym. testit
• Korvahuuhtelu, virtsa-, keliakia- ja helikobakteeritutkimus
• Kehon koostumusmittaus (sisäelinrasva ym.) ja kehon ulk. rasva%

Isokatu 26 A 3 (Anttilaa vastapäätä), 2. krs. info@terveysimpulssi.com
Ajanvaraus: P. 040 564 4390 www.terveysimpulssi.com

Kysy
tarjoushinnat!

HÄIRITSEEKÖ MELU?
Turvaa työ-, luku-,  

musiikki- tai yörauhasi 
hankkimalla

NÄKYMÄTTÖMÄT 
YKSILÖLLISET

KUULOSUOJAINNAPIT 
Soita ja kysy lisää!

Terveys ja Hyvinvointi
-palveluhakemisto  

ilmestyy kerran kuukaudessa.

Ilmoitusmarkkinointi  
Pirjo Teva 

020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Ilmoittaja: Ota Yhteyttä!   Pirjo Teva, p. 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi 
Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa. 

Puh. 020 754 2350
www.sacrum.fi
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Hautajaiset ovat 
eläviä varten

Kun olin pieni, minulla oli paljon vanhoja 
sukulaisia. En tuntenut heitä kovin hyvin, 
mutta kun he kuolivat, osallistuin heidän 
hautajaisiinsa muun perheen mukana. Lap-

sena hautajaiset tarkoittivat minulle juhlavaa mek-
koa ja lukemattomia vieraita ihmisiä, joille piti niia-
ta nätisti.

Silloinkaan, kun olin tuntenut vainajan, en ym-
märtänyt, miksi häntä tarvitsisi surra. Muistan hä-
märästi, kun äitini tuli eräänä päivänä kertomaan, 
että isotätini Kaisa on kuollut. Isosiskoni alkoi it-
keä. Minä en ymmärtänyt miksi olisi pitänyt itkeä. 
Kaisa-tätihän oli mennyt Taivaaseen ja hänellä oli 
siellä hyvä olla.

Vasta paljon myöhemmin ymmärsin, miksi su-
remme kuolemaa. Emme sure sitä, että jonkun pi-
ti kuolla. Suremme sitä, että emme enää saa nauttia 
läheisemme seurasta. Hautajaiset eivät ole vainajaa 
varten vaan omaisia varten.

Tuo ymmärrys syntyi rankan kokemuksen kaut-
ta. Erään minulle läheisen ihmisen vauva menehtyi 
synnytyksessä. Vaikka katsoin tapahtumia sivusta, 
ne sattuivat kipeästi myös minuun. Samoin sattui 
läheisteni kokema suuri suru.

Vauvan kuolema tuntui väärältä. Suomessa vau-
van kuoleminen synnytyksessä on äärimmäisen 
harvinaista. Sellaista ei pitänyt tapahtua. Miksi juu-
ri tämän vauvan piti kuolla?

Pienen vauvan hautajaiset olivat aivan toisen-
laiset kuin lapsuuteni kokemukset. Pikkuriikki-
nen arkku, loputon määrä kyyneleitä, ikävä ihmis-
tä kohtaan, jota meistä kukaan ei ollut ehtinyt op-
pia tuntemaan.

Siunaustilaisuuden jälkeen, istuessamme hiljai-
sina kahvia juomassa, jotakin ihmeellistä tapahtui. 
Jaoimme surun. Suru ei hävinnyt, eikä ikävä ollut 
vähäisempää, mutta sitä kaikkea oli jotenkin hel-
pompi kestää.

Olen myös saanut nähdä sen, kun kuolema on-
kin helpotus. Isoäitini kuoli vanhana sairastettuaan 
hyvin pitkään Alzheimerin tautia. Hän ei ollut mo-
neen vuoteen pystynyt edes puhumaan. Vahva sy-
dän jatkoi pomppimistaan, vaikka mieli tuntui ka-
donneen kauan aikaa sitten.

Kun keuhkokuume lopulta vei voiton, päällim-
mäinen ajatus oli helpotus. Luulen, että isoäiti oli 
pelännyt valtavasti viimeisinä vuosinaan. Hän ei 
tiennyt missä oli tai keitä ihmiset hänen ympäril-
lään olivat. Nyt vihdoin isoäitini ei tarvitsisi enää 
pelätä.

Hänen hautajaisissansa tunnelma oli hyvin toi-
senlainen kuin pienen vauvan hautajaisissa. Suru 
oli tietysti läsnä, olimmehan menettäneet läheisen 
ihmisen, mutta menetys oli tapahtunut jo kauan 
aikaa sitten. Hautajaiset eivät 
olleet hyvästit. Ne olivat en-
nemminkin piste pitkille 
hyvästeille.

KAiSA ANTTiLA

SinappiaA r k i s t o  /  Ty t t i  Pää k kö n e n

Sanomakellojen soiton 
käytännöt vaihtelevat

Seurakunnan jäsenen pois-
menosta voidaan ilmoittaa 
monella eri tavalla. Yksi 
vanha tapa on soittaa niin 

kutsuttuja sanomakelloja. Monis-
sa paikoissa sanomakelloja soite-
taan jonakin arkipäivänä keskel-
lä päivää.

Oulun Tuomiokirkon seu-
rakuntamestari Markku Sirviö 
kertoo, että omaiset voivat pyy-
tää tietyn ajan jolloin kelloja soi-
tetaan.

– Pidämme silloin kirkon ovet 
auki, jotta omaiset voivat tul-
la sisälle kuuntelemaan kellojen 
soittoa. Aikaisemmin kellot ei-
vät kuuluneet kovin hyvin sisäl-
le, mutta nyt olemme asentaneet 
kaiuttimet, joiden kautta soiton 
kuulee hyvin.

Sen sijaan Muhoksella käytän-
tö on erilainen.

– Sanomakellot soitetaan meil-
lä aina puoli tuntia ennen hauta-
jaisia, seurakuntamestari Jari 
Kukkohovi kertoo.

Kelloilla voidaan 
kertoa vainajasta
Kellojen soittoon on syntynyt 
erilaisia käytäntöjä, joiden pe-
rusteella tarkkaavainen kuunte-
lija voi arvioida, soitetaanko kel-
loja miehen vai naisen muistoksi, 
ja minkä ikäisestä henkilöstä on 
kyse. Käytännöt kuitenkin vaih-
televat merkittävästi seurakun-
nittain.

Markku Sirviön mukaan tuo-
miokirkossa soitettavat sanoma-
kellot ovat kaikille samanlaiset.

– Kellojen soitto on täysin au-
tomaattista nykyään. Painamme 
vain nappia ja kellot alkavat soi-
da.

Kempeleen kirkon kelloista voi 
tulkita vainajan sukupuolen.

– Naisille soitettavat kellot al-
kavat pienellä kellolla, miesten sa-
nomakellot aloitetaan isolla kel-
lolla. Kellot soivat kaikille saman 
kymmenen minuutin ajan, toi-
mistonhoitaja Helinä Arola sel-
ventää.

Kiimingissä kellojen soitosta 
voi saada irti hieman enemmän 
tietoa. Sielläkin voi kuulla vaina-
jan sukupuolen siitä, kummalla 
kellolla soitto aloitetaan.

– Lisäksi kelloja soitetaan 
kymmenen minuuttia, jos vaina-
ja on alle 50-vuotias ja viisitois-
ta minuuttia jos kyseessä on yli 
50-vuotias henkilö, seurakunta-
mestari Eero Pesonen tietää.

Jari Kukkohovin mukaan Mu-
hoksella kellojen soitosta voi saa-
da selville hyvinkin tarkkoja tie-
toja.

– Vainajan ikä ilmoitetaan 
vuoden tarkkuudella. Ensin soi-
tetaan kelloa kymmenen sekun-
nin välein niin monta kertaa kuin 
vainajan iässä oli täysiä vuosi-
kymmeniä. Sen jälkeen soitetaan 
tiheämmällä tahdilla loput vuo-
det.

– Miehen ikä soitetaan isolla 
kellolla ja naisen ikä pienellä kel-
lolla.

Sanomakelloja soitetaan yleen-
sä noin kymmenen tai viisitoista 
minuuttia.  Suurin osa tästä ajas-
ta on jokaisen vainajan kohdalla 
samanlaista soittoa.

Sanomakellojen 
historiaa
Kirkonkellojen soitto kuolinta-
pauksen ilmoittamiseksi on ol-
lut eri muodoissaan käytössä jo 
keskiajalta lähtien. Niiden soitos-
ta on voinut aikanaan kuulla pal-
jon muutakin kuin vainajan iän ja 
sukupuolen.

Aikoinaan kellojen soitto oli 
maksullinen palvelu, joten köy-
himmille ei välttämättä soitettu 
kelloja lainkaan. Sen sijaan rik-
kaimmat yhteiskunnan jäsenet 
saattoivat saada erityisen pitkiä 
soittoja. Saman henkilön muis-
toksi saatettiin soittaa kello-
ja useaan otteeseen, esimerkiksi 
vielä viikon tai kuukauden pääs-
tä kuolemasta.

Erityisiä käytäntöjä oli myös 
piispan, papin tai kuninkaan 
kuolemasta ilmoittamiseen. 
1500- ja 1600-luvuilla erityisesti 
kuninkaansoitot saattoivat kes-
tää pitkään ja niitä toistettiin päi-
vittäin jopa kuukauden ajan. Sa-
moin Venäjän vallan aikana soi-
tettiin erityisiä kelloja keisarilli-
sen perheen jäsenien muistoksi.

Kellojen soiton tarkoituksena 
on kuolemasta ilmoittamisen li-
säksi myös muistuttaa kuulijoita 
omasta kuolevaisuudestaan. Sa-
nomakellot voi ottaa kehotukse-
na rukoukseen ja edesmenneiden 
läheisten muistamiseen.

KAiSA ANTTiLA

Kellojen soittoon 
on syntynyt 
erilaisia käytäntöjä, 
joiden perusteella 
tarkkaavainen 
kuuntelija voi 
arvioida, soitetaanko 
kelloja miehen vai 
naisen muistoksi, 
ja minkä ikäisestä 
henkilöstä on kyse.

Kirkonkellojen määrä ja käytännöt niiden soittamisessa vaihtelevat eri seurakunnissa. Kuvassa Kastellin kirkon kellot.
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Kotimaa on nyt enemmän. Kotimaa on PRO.www.kotimaapro.� 

 Kotimaa tuntee kirkon.

Kotimaa on

Kotimaa on nyt enemmän kuin koskaan. Kotimaa on nyt PRO – nimensä veroi-
sesti palvelu ammattilaiselle ja  nimensä mukaisesti kirkon puolesta. Kotimaa 
Pro -kokonaisuuteen kuuluvat sekä Kotimaa-lehti että verkkopalvelu. Se on 
printin ja sähköisen palvelun yhdistelmä kaikille kirkollisten asioiden parissa 
toimiville. Varmista, että kokonaisuus on käytössäsi  2.1.2014 alkaen.

Uutta
tulossa!

Kotimaa Pro on ajantasaisen tiedon 
lähde verkossa. Paikka, jonka sisäl-
töjen aiheet koostuvat ja kehittyvät 
kirkollisista tarpeista. Kotimaa 
Pro on uudenlainen tapa löytää 
tietoa ja saada tukea työhön.
 

SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ

LUOTTAMUSHENKILÖILLE

KIRKON ASIOISTA 
KIINNOSTUNEILLE

KIRKON TYÖNTEKIJÖILLE

KASVATUS

JULISTUS

PALVELU

LÄHETYS

Kotimaa Pro kokoaa yhteen paik-
kaan parhaita käytäntöjä seura-
kunnista sekä työalakohtaiset ja  
teemoittain rakennetut kokonai-
suudet. Mukana on paljon haastat-
teluja, tietoa ja näkökulmia. 
Sisältöä, jota et muualta saa.

TYÖALAKOHTAISTA 
SISÄLTÖÄ

Kotimaa Pro on kirkollista journa-
lismia parhaimmillaan. Sieltä löydät 
ajankohtaiset uutiset, taustoitetut 
artikkelit, henkilökuvat, reportaasit ja 
blogit. Lisäksi löydät tietoa tulevista 
kiinnostavista tapahtumista sekä 
yhteistyökumppanien palveluista.

TYÖKALU ARJEN 
TARPEISIIN

UUTISET

JÄSEN 360° NÄKYMÄ

KOTIMAA-ARKISTO

Lippuja kaikkiin Oulugospelin 
tilaisuuksiin on vielä saatavilla
Oulugospel soi taas py-

häinpäiväviikonloppu-
na 1.–3.11. Oulugospe-
lin uutuustapahtumana 

järjestetään etkot Teatteri Rios-
sa torstai-iltana 31.10., jolloin ää-
nessä ovat Voice of Finlandin ou-
lulaiset tähdet.

– Oulugospelin kohderyhmä 
on laajentunut ja tapahtuma mo-
nipuolistunut vuosien saatossa: 
gospelmusiikki kiinnostaa ihmi-
siä laajasti, tapahtuman pääjär-
jestäjä, Oulun seurakuntayhty-
män nuorisomuusikko Esa Rät-
tyä sanoo.

Oulugospelissa esiintyvät mui-
den muassa Sakari Löytty, Pek-
ka Nyman, Prokaryote, Pro Fi-
de, CRB, Katajainen kansa sekä 
Amani-kuoro.

Lisätietoa tapahtumasta, kat-
tavat ohjelma- ja hintatiedot sekä 
ohjeet lippujen hankintaan ovat 
osoitteessa oulunseurakunnat.fi/
oulugospel.

Kaikkiin Oulugospelin tilai-
suuksiin on saatavilla vielä lip-
puja.

Elämän värejä
Karjasillan kirkossa
Yksi Oulugospelin päätapahtu-
mista on sunnuntaina 3.11. kel-

lo 15 Karjasillan kirkossa järjes-
tettävä Kaj Chydeniuksen ja Ta-
ru Nymanin Vain hiljaisella on 
korvat kuulla -levynjulkaisukon-
sertti.

– Konsertin ohjelma koostuu 
säveltämistäni runoista, jotka sy-
vällisellä tavalla kertovat elämän 
peruskysymyksistä: epäilystä ja 
uskosta, kaipauksesta ja onnesta, 
elämästä ja kuolemasta, Chydeni-
us kertoo.

Nyman tulkitsee Chydeniuk-

sen sävellyksiä tämän säestäes-
sä pianolla. Teksteissä kuullaan 
muun muassa Eino Leinon, Aa-
ro Hellaakosken, P. Mustapään, 
Aale Tynnin ja Lauri Viidan ly-
riikkaa.

Liput konserttiin maksavat 10 
euroa.

Toimintaa ja
kohtaamisia nuorille
Oulugospel ei ole ainoastaan mu-
siikkia vaan tunnelmaan pääsee 

mukaan myös esimerkiksi lauan-
tai-iltapäivänä 2.11. Oulun kau-
punginteatterilla järjestettävissä 
Majakoissa.

Majakat ovat nuorille ja nuo-
rille aikuisille suunnattuja toi-
minnallisia kohtaamispaikkoja.

Esimerkiksi Vedetään hatus-
ta -majakassa osallistujat saavat 
esittää arjen tilanteita näytellen 
ja sketsein muun muassa lähim-
mäisyyteen liittyvissä teemois-
sa. Majakoissa pääsee myös seu-

raamaan kiiminkiläisten nuorten 
musiikkinäytelmää Jotain hukas-
sa, joka on tarina uskosta, toivos-
ta ja rakkaudesta.

Maksuttomiin Majakoihin 
tulee ilmoittautua etukäteen 
osoitteessa www.eventilla.com/
event/3879.

Lue takasivulta Katso ihmistä 
-konserttista joka järjestetään su 3.11. 
klo 12 Oulun kaupunginteatterissa. 

Taru Nyman ja Kaj Chydenius esiintyvät sunnuntaina 3.11. kello 15 Karjasillan 
kirkossa Vain hiljaisella on korvat kuulla -levynjulkaisukonsertissa.

L au ra  M a lm i vaa ra A nna M a ns i s t o

Iina Palokangas sekä David Lyle Morris & band konsertoivat Karjasillan kirkossa  
perjantaina klo 18.



9   Nro 36    31.10.–7.11.2013

Palveluja tarjotaan

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Paikkoja avoinna

Suoramarkkinointi Mega Oy on vuonna 1986 perustettu, Suomen johtava 
puhelimitse tehtävään markkinointiin erikoistunut yritys. Toimimme 17 
paikkakunnalla ja kuulumme Talentum-konserniin (www.talentum.fi).

Etsitkö mahdollisuutta ansaita
lisää ja työskennellä juuri sinulle 
räätälöidyin työajoin? 

ANNE ETSII
ITSELLEEN UUSIA 
TYÖKAVEREITA!

KIINNOSTUITKO? Lisätietoa tehtävästä antavat: 
Hanna tai Maria, puh. 045 7731 3636 • Rantakatu 8A 3. krs. Raahe

Veijo tai Jaakko, puh. 045 7731 3859 • Kirkkokatu 17 C, Oulu

”Työskentelen n. 15 hengen toimistossa ja tehtäväni on markkinoida puhelimitse 
erilaisia tuotteita ja palveluita sekä yrityksille että kuluttajille.
 
Asiakkaille tutut ja sopivat tuotteet  sekä työkaverien tuki tekevät työstä oikein 
mielekästä, ja mahdollisuudet ansaita ovat hyvät. Olen työskennellyt Megalla noin 
kolme vuotta ja voin sanoa, että viihdyn loistavasti!”  
 
Jos olet ahkera, pitkäjänteinen, empaattinen ja motivoitunut oppimaan uutta, 
voimme tarjota Sinulle mukavan työympäristön, elämäntilanteesi mukaan räätä-
löidyt työajat sekä säännöllisen palkan – johon voit omalla panoksellasi vaikuttaa!

www.sm-mega.fi

• 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

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17
puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

Kun Veli-Pekka ja Minna 
Joki-Erkkilä menettivät 
17-vuotiaan Laura-tyttä-
rensä väkivallan uhrina, 

aika pysähtyi.
– Viikko toisensa jälkeen ku-

lui ahdistuksessa. Huusin tuskaa-
ni ääneen. Lääkäreinä emme oi-
kein ymmärtäneet, mitä tyttärel-
lemme kuolemassa tapahtui, Ve-
li-Pekka Joki-Erkkilä kertoo.

Kolme kuukautta ennen kuo-
lemaansa Laura oli kysynyt van-
hemmiltaan tietävätkö he mikä 
on kristinuskon keskeisin opetus.

– Emme tienneet. Laura sanoi, 
että se, joka uskoo Jeesukseen, 
elää ikuisesti, Veli-Pekka muis-
telee.

Lauran kuolemaa edeltävän 
kuukauden Joki-Erkkilöiden per-
he kierteli autolla Uutta-Seelan-
tia. Lauran johdolla perhe lauloi 
yhdessä Maan korvessa -laulua.

– Matkamme aikana laulua 
laulettiin kymmeniä kertoja.

 Seuraavana päivänä, kun Joki-
Erkkilät palasivat matkalta, Laura 
surmattiin.

– Lauran kuoleman jälkeisessä 
ahdistuksessa oli yllättävää huo-
mata, että Raamattu toi helpotus-
ta tuskaan, Veli-Pekka toteaa.

Reilu kuukausi Lauran kuole-
man jälkeen koiraa ulkoiluttaessa 
Veli-Pekka koki, että hänen pääl-
leen laskeutui ihmeellinen rauha.

– Surun rinnalle tuli selittä-

mätön ilo. Se oli ihmeellinen jut-
tu. Ymmärsin, että Laura on nyt 
turvassa, Jeesuksen luona. Sa-
malla oli kuin laput olisi poistettu 
silmiltä – maailmankuva muut-
tui selkeäksi. 

Muutamaa kuukautta myö-
hemmin myös Minna koki sa-
man ihmeellisen rauhan.

– Yksi suuri ihme on myös se, 
että olemme Jumalan avulla pys-
tyneet antamaan anteeksi mur-
haajalle, Veli-Pekka toteaa.

Joki-Erkkilät kertovat aiheesta lisää 
Majakkaillassa Pyhän Andreaan 
kirkossa perjantaina 1.11. kello 19.

Lapsen kuoleman kautta 
löytyi yhteys Jumalaan

Kempeleen seurakunnas-
sa järjestetään vuosit-
tain isänpäivälounas, jon-
ka tuotto käytetään lähe-

tystyöhön. Tänä vuonna lounas-
lippuja on voinut ostaa lahjoitet-
tavaksi myös vähävaraisille per-
heille.

– Idea sponsorilipuista tuli lä-
hetysteologiltamme Olli Seikku-
lalta. Tällä tavoin autamme sa-
malla lähellä asuvia sen lisäksi, 
että tuemme lähetystyön kautta 
ulkomaisia kohteita, kertoo Kem-
peleen seurakunnan lähetyssih-
teeri Minna Sorvala.

Vähävaraisille perheille lahjoi-
tettavia lippuja on voinut ostaa 
muutamista Kempeleen seura-
kunnan tapahtumista sekä kirk-
koherranvirastosta.

– Jos ei tänä vuonna ehtinyt 
mukaan, niin todennäköisesti 
teemme tästä jatkuvan käy-
tännön. Ha-

Vähävaraisille perheille 
tarjotaan isänpäivälounasta 
sponsorilipuilla

lukkaat voivat auttaa ensi vuon-
na äitienpäivän tai isänpäivän ai-
kaan.

Sorvalan mukaan sponsorilip-
puja on mennyt kaupaksi hyvin. 
Diakoniatyö jakaa lounasliput 
asiakkailleen sen mukaan, kenel-
lä on suurin tarve.

– Varmasti autettavia perhei-
tä olisi enemmänkin, mutta tämä 
on oikein hyvä alku. Haluamme 
tarjota perheille positiivisen ja 
iloisen hetken ilman, että heidän 
tarvitsee itse olla aina pyytämäs-
sä apua.

Perinteinen isänpäivälounas 
tarjoillaan Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa, jossa Kem-
peleen seurakunnan emäntä ja 
vapaaehtoiset valmistavat aterian.

– Ruokalista ei vie-
lä ole selvillä, 

mutta tarjolla on juhla-ateria 
pääruokineen, salaatteineen ja 
jälkiruokineen.

Lounasta on varattu kaikki-
aan 200 ruokailijalle. Lounaslip-
puja on myyty etukäteen, mutta 
jonkin verran jää myytäväksi vie-
lä ovelta.

KATJA KiiSKiNEN

Isänpäivälounas sunnuntaina 10.11. 
kello 11.30–13 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lounaslipun hinta 
on 12 euroa/aikuiset, 6 euroa/ 
7–12-vuotiaat lapset, alle kouluikäiset 
ilmaiseksi. Lippuja myynnissä myös 
ovelta tapahtuma-aikana.
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radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi
Pyhäinpäivänä 2.11. klo 8.45. Ra-
diopyhäkoulussa puhuu Tuiran 
seurakunnan pappi Maija Kont-
tinen. Hän kertoo miksi sytyt-
tää aina pyhäinpäivänä kynttilän 
kuolleen pikkusiskonsa ja -veljen-
sä haudalle.
Kello 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messu liittyy Oulugospel-tapah-
tumaan.
Klo 11.15 Armonpulla -ohjelmas-
sa on vieraana nuorisotyönohjaa-
ja Veikko Pehkonen.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa keskustellaan py-
häinpäivän merkityksestä.
Su 3.11. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Petra 
Kalapudas Karjasillan seurakun-
nasta. Aiheena on Kahden valta-
kunnan kansalaisena.

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 10 gospelmessu Karjasillan 
kirkosta. Messun toimittaa Heik-
ki Karppinen, ja häntä avusta-
vat Juha Vähäkangas, Anna-Lee-
na Ylänne, Jenni Koskenkorva, 
Janne Honkanen. Kanttorina on 
Riitta Piippo. Messu liittyy Ou-
lugospel-tapahtumaan.
Klo 11.15 Armonpulla -ohjelmas-
sa on vieraana nuorisotyönohjaa-
ja Veikko Pehkonen. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kysytään miten raha-
hanojen kiristyminen näkyy seu-
rakuntien diakoniatyössä. Haas-
tattelussa on diakoniatyöntekijä 
Sami Riipinen Tuiran seurakun-
nasta. MP.

Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 1.11. klo 14.40 Päivän valinnas-
sa kysytään miten rahahanojen ki-

ristyminen näkyy seurakuntien 
diakoniatyössä. Haastattelussa on 
diakoniatyöntekijä Sami Riipinen 
Tuiran seurakunnasta. MP.
Ma 4.11. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa on vieraana Esirukous-
messujen toteutuksessa mukana
ollut pastori Anna-Mari Heikki-
nen Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Lisätietoja oulunseu-
rakunnat.fi/rukousradio. Alueel-
linen lähetys. Uusinta. MP
Klo 21.35 Elämänkoulu-ohjel-
massa Oulun seurakuntien lapsi- 
ja perhetyön sihteeri Mari Jääske-
läinen kertoo synnynnäisestä sai-
raudestaan Turner-syndroomas-
ta, joka ei kuitenkaan ole estänyt 
elämästä rohkeasti. MB.
Ke 6.11. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Lestadiolaisuus on Suo-
men ja Pohjoismaiden suurin he-
rätysliike. Tutkija Ari-Pekka Pa-
lola kertoo miten lestadiolaisuus 
syntyi Ruotsin Lapissa 1800-lu-
vulla. MP. Uusinta.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz, 
www.radiopooki.fi
Su 3.11. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Petra 
Kalapudas. Aiheena on Kahden 
valtakunnan kansalaisena.
Klo 10 jumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 3.11. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Jouko Lankinen, ja häntä avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. Mu-
siikista vastaavat kanttori Henna-
Mari Sivula, urkuri Elias Niemelä 
ja Tuomiokirkkokuoro.

radio YLE 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
Pyhäinpäivänä 2.11. klo 10 ju-
malanpalvelus Alatornion kir-
kosta. Virret: 146, 334:1,8, Ruot-

sin kirkon virsikirjasta virsi 210, 
142, 343:5-6.
Sunnuntaina 3.11. klo 10 juma-
lanpalvelus Meilahden kirkos-
ta Helsingistä. Virret: 134, 460, 
509:1,2,3,4 (yhdistettynä esiru-
kouslauluun "Shalom, chave-
rim"), 580, 329:1,4.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

YLE Tv 1
Su 3.11. klo 10 Nojatuolikirkko 
Oulunkylän vanhasta kirkosta. 
Pyhäinpäivän nojatuolikirkos-
sa puhutaan luopumisesta, kärsi-
myksestä ja kuolemasta. 

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä,
Radiostudio, PL 122, 
90101 OULU

Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 1.11 klo 18 Fresh-nuorten aikuisten ilta.  
Pe 1.11. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 3.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste, Hannu Orava, 
Janne Nykänen, Holy Wind. Seimi, pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Su 3.11. klo 17 Church78, Interna-
tional Service, Uusikatu 78, Yeshitila Degefu, Mia 

Lotta Barnes, Minna Tauriainen-Koper. Su 3.11. klo 18 Israel-rukousilta. Ma 4.11. 
klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 6.11. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Ritva Himanka, Aila Pyörälä, Jouko Annala. To 7.11. klo 12 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 3.11. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Jumalanpalveluksessa Laulaa Oulun Körttiopiskelioiden kuoro.  
Vieraina: Territorion johtajat Everstit JOHNNY JA EVA KLEMAN.

Ma 4.11. Koti-veljesliitto klo 13.00.
OLET AINA TERVETULLUT !!!!

To 31.10. klo 19 Lähde-ilta, aihe: Usko on luja luottamus, Päivi Tuohimaa, 
Mika Martinmäki. Pe 1.11. klo 18 Varkki-ilta. Su 3.11. klo 11 Ehtoollisjuhla, 
Henri Tuhkala ja nuoret. Ti 5.11. Alfa-kurssi. Ke 6.11. klo 18 Nuortenilta. 
Tervetuloa!

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu 
La 2.11. klo 12.00 ja 18.00
Su 3.11. klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 3.11. klo 18.30 Outi ja Vesa Äärelällä, 
Pensastie 5 A 1, Oulunsalo
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: su 3.11. klo 12.00 Herättäjän nuoriso-
työn juhlavuoden konsertti KATSO IHMISTÄ Oulun kaupunginteatterissa
to 7.11. klo 19.00 seurat Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Menninkäisentie 6 C 28
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Nokelan-
tie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

La 2.11. Kiimingin Rauhan 
Sanan Syysseurat (Kiiminki).
Su 3.11. klo 17 Seurat  
Matti Rahja.
To 7.11. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Tänään klo 19. OP/NAilta. Koti-
aholla, Jenni Siljander.
Su 3.11. klo 14. RMT-tunti,  
Tuisku Winter.
Ma 4.11.klo 18.30. 3K. Winter.
Sapattiateria pe 8.11. klo 18.  
Ilmoittautuminen p. 045 272 2411.
Perheidenaskartelu la 9.11. klo 11 
alkaen ruokailulla, p. 045 272 2411.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Ma 28.10 - Pe 1.11 klo 18  
Rukousviikko.
Su 3.11 klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. Kai Similä.
Su 10.11 klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. Isänpäiväkahvit. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 3.11. klo 11.00  
EHTOOLISJUMALANPALVELUS

Jaakko Sopanen
Ma 4.11. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 6.11. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ilmoitusaineistot:
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Miestenviikolla 
mietitään isyyttä 
ja vanhemmuutta

Oulun ev.lut. seurakun-
nat, Ensi- ja turvako-
tien liitto sekä Vanhem-
pien akatemia järjestä-

vät marraskuun alussa miesten-
viikon.

Keskiviikkona 6.11. etsitään 
Eväitä isyyden työkalupakkiin. 

Hintan seurakuntatalolla pi-
dettävässä avoimessa, maksut-
tomassa illassa miehille ja isil-
le puhuu pari- ja seksuaalitera-
peutti Antti Ervasti, jonka ai-
heita ovat läheisyyden merkitys, 
parisuhderoolit sekä seksuaali-
suus parisuhteessa.

Luentotilaisuudessa julkis-
tetaan lisäksi valokuvanäytte-
ly ”Isänä ja miehenä – Tässä ja 
nyt”. 

Iltatilaisuuteen kello 18–20 
on ilmoittautuminen (Jukka 
Ahopelto, p. 050 3829 762 tai 
jukka.ahopelto@nuortenysta-
vat.fi).

Torstaina 7.11. mietitään, mi-
ten ero vaikuttaa lapsiin ja mi-
tä tarkoittaa eron jälkeinen van-
hemmuus.

Kello 18–20 Nuorten Ystävien 
keskustoimistolla (Torikatu 28, 
Oulu) pidettävä tilaisuus on tar-
koitettu eronneille ja eroa har-
kitseville miehille.

Eroneuvoillassa on muka-
na lapsi- ja perhetyön diakonia-
työntekijä Kari Rekilä sekä eron 
kokeneita isiä.

Tilaisuus on avoin ja mak-
suton eikä sinne ole ennakkoil-

moittautumista.
Perjantaina 8.11. veisataan 

miesporukalla virsiä: virsilau-
luilta miehille alkaa Oulunsa-
lon kirkossa klo 19.

Lauantaina 9.11. on luvassa 
yhteistä tekemistä isille ja lapsille. 

Isä–lapsi-toimintapäivä jär-
jestetään Hintan seurakuntata-
lolla kello 10–14. 

Kolmen vartin mittainen isi-
en ja lasten seikkailu alkaa kel-
lo 12. Muuna aikana ohjelmas-
sa on muun muassa makkaran-
paistoa.

Rotuaarilla on lisäksi maa-
nantaista perjantaihin Miesten-
viikon teltta. 

Teltalla kahvitellaan sekä pu-
hutaan miehenä olemisen iloista 
ja suruista keskiviikkona päiväs-
aikaan, kello 11–17. Maanantai-
na, tiistaina, torstaina ja perjan-
taina teltalla kohdataan iltasella 
kello kello 18–20.

Ensi viikoksi on järjestetty 
myös liikuntaohjelmaa: Tekno-
palatsissa (Tutkijantie 2 B, Oulu) 
on maanantaina asahi + venyt-
tely kello 15.10, Äijäjooga tiistai-
na kello 16.20 ja rentouttava ve-
nyttely torstaina kello 19.40.

Lisäksi kuntosalilla annetaan 
laiteopastusta torstaina kello 
20–21 sekä lauantaina kello 16–
17 (varaa paikkasi p. 040 5428 
725 / Teknopalatsi).

Miehille osallistuminen 
miestenviikon liikuntaohjel-
maan on maksutonta.
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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.”

Matt. 22: 15-22
Fariseukset menivät neuvottelemaan 
keskenään, miten saisivat Jeesuksen 
sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen 
luokseen opetuslapsiaan yhdessä 
Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä 
sanoivat: ”Opettaja, me tiedämme, että 
sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä 
totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä 
riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. 
Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko 
oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” 
Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa 
ja sanoi: ”Te teeskentelijät! Miksi te yritätte 
saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, 
jolla maksatte veronne.” He ottivat esiin 
denaarin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva 
ja nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasivat. 
Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa siis 
keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle 
mikä Jumalalle kuuluu.” Kuullessaan tämän 
he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen 
rauhaan ja lähtivät pois.

Mummua ikävä  
”Rauhan saivat pyhät Herran,
jotka kerran
taistelivat päällä maan.
Kun me heitä muistelemme,
kaipailemme
sinne taivaan kunniaan.”

Pyhäinpäivänä lauletaan yhtä mummun lempivirsistä ja minulla on vieläkin mummua 
ikävä.

Mummu kuoli kolmetoista vuotta sitten 4.10.2000 Kuusamossa ja kuopus syntyi 
28.10.2000 Düsseldorfissa. Välimatka oli pitkä, enkä päässyt mummun hautajaisiin, 
koska siinä vaiheessa raskaus oli niin pitkällä, että minua ei olisi enää huolittu lentoko-
neeseen.

Suru mummun poismenosta ja ilo kuopuksen syntymän lähestymisestä elivät rinnak-
kain.  Odotimme äitiäni meille hoitamaan muita lapsiamme synnytyksen ajaksi. Äiti 
tuli melkein suoraan hautajaisista meille ja kuopus syntyi heti seuraavana päivänä. Sil-
loin ei ollut aikaa surulle.

Kesällä palasimme Suomeen ja elämä asettui uusiin uomiinsa. Perhe ja työ vaativat 
oman aikansa. Elämä oli täyttä hyvällä tavalla. Yhtenä tavallisena päivänä luin tytöille 
lastenkirjaa, jossa kerrottiin yhden perheen tarinaa. Yhdessä kuvassa oli pieni tyttö ja 
hänen mummonsa. En saanut sivua luettua.  Ääni alkoi väristä ja silmät täyttyivät kyyne-
listä. Suru mummun kuolemasta iski niin lujaa, että vatsaan sattui.  Jouduin tietysti selit-
tämään lapsille itkuani ja sitten sytytimme lasten kanssa kynttilän mummuni ja lasten 
isomummun kuvan viereen. Kerroin lapsille mummusta ja siitä kuinka tärkeä mummu 
oli minulle ollut. Oli tullut aika antaa surun tehdä työtä, surutyötä. Katselin usein kuvia 
mummusta ja muistelin yhdessäolon hetkiä. 

Vuosi taaksepäin saimme kuopuksen kanssa osallistua Oulun tuomiokirkossa ehtool-
lismessuun juuri mummun kuolinpäivänä. Messussa oli monta tärkeää hetkeä, joista yksi 
oli tuon mummun virren veisaaminen ja toinen ehtoolliselle osallistuminen. Siinä pol-
vistuessamme kuopuksen kanssa ehtoolliselle koin vahvasti sen, että myös mummu oli 
tuon saman alttarikaiteen äärellä, mutta jo siellä toisella puolella.  

Hyvä Jumala,
pidä huolta meitä ennen eläneistä ja
pidä huolta meistä.
Auta meitä surussa ja ikävässä,
anna muistaa tärkeitä hetkiä ja
pitää kiinni hyvästä.
Amen.

virPi SiLLANPää-PoSio
oppilaitospastori

Sanan aika
Pyhäinpäivä 2.11.2013
Psalmi: Ps. 89: 6–8, 16–19 
1. lukukappale: Jes. 65:17–19 
2. lukukappale: Ilm. 7:2–3, 9–17 
Evankeliumi: Matt. 5:1–12 

Sunnuntai 3.11.2013
Psalmi: Ps. 75: 2-8, 10-11 

1. lukukappale: 1. Aik. 29:10-12 tai Jer. 27:4-7 
2. lukukappale: Fil. 3:17-4:1 tai Ap. t. 4:18-21 

Evankeliumi: Matt. 22:15-22 
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Vuosikymmenten yhteinen 
elämä päättyi, kun syöpä 
vei Railin aviomiehen. 
Suuren surun keskellä Raili 
luottaa jälleennäkemisen 
toivoon.

Raili ja Ensio Saarenpää 
olivat olleet naimisissa 42 
vuotta, kun Raili joutui 
hyvästelemään miehen-

sä. Reilu vuosi aikaisemmin En-
siolla oli todettu hyvin ärhäkkää 
laatua oleva syöpä. Kesällä 2013 
Ensio vietti kotonaan kahdeksan 
viikkoa saattohoidossa. Elokuise-
na iltana Ension maallinen mat-
ka päättyi omassa kodissa per-
heen ympäröimänä.

Ne kahdeksan viikkoa olivat 
Railille raskaita monella tavalla.

– Olin katkera Jumalalle. Olen 
pohtinut, miksi Luoja halusi kut-
sua niin hyvän miehen pois jo 
68-vuotiaana. Mitä Jumala halu-
aa minulle tällä sanoa?

Yhteinen 
elämä
Pariskunta tapasi hyvin nuori-
na, alle 20-vuotiaina. Opiskelut 
veivät heidät eri paikkakunnille, 
mutta yhteyttä pidettiin tiiviisti. 
Kun kumpikin oli saanut ensim-
mäisen tutkintonsa suoritettua, 
nuoripari meni vihille.

– Vietimme koko aikuisuu-
temme yhdessä, Raili pohtii.

Ensio oli ammatiltaan raken-
nusalan insinööri. Hän toimi pit-
kään yritysjohtajana, kunnes pe-
rusti oman yrityksensä. Ensio jat-
koi työn ohella opiskelua ja itsen-
sä kehittämistä. Hän väitteli tek-
niikan tohtoriksi vuonna 2010.

Perheeseen syntyi kolme las-
ta. Lapsenlapsiakin on siunaan-
tunut jo viisi.

– Ensio oli hyvä puoliso, isä ja 
isoisä. Hän oli aina oikeudenmu-
kainen ja ajatteli ennemmin mui-
ta kuin itseään.

Pariskuntaa yhdisti monen-
lainen yhdessä tekeminen, yhtei-
set harrastukset ja samanlainen 
arvopohja. Raili kertoo, että he 
keskustelivat avoimesti myös vai-
keista aiheista.

Raili jäi eläkkeelle omasta 
työstään muutama vuosi aikai-
semmin. Hän ei kuitenkaan pääs-
syt nauttimaan eläkepäivistä En-
sion kanssa kuin lyhyen hetken.

– Meillä oli hyvä yhteinen elä-
mä. Se tuntuu nyt pahimmalta, 
että yhteinen elämämme loppui 
näin pian eläkkeelle jäämiseni 
jälkeen.

Toivoa riitti 
viimeiseen asti
Jouluna 2011 Raili huomasi Ensi-
on niskassa patin. Tutkimuksis-
sa todettiin aggressiivinen mela-
nooma.

Syöpä teki tuhojaan nopeas-
ti. Etäpesäkkeitä lähettäneeseen 
syöpään eivät auttaneet mitkään 

hoidot. Perhe kuitenkin jaksoi 
toivoa paranemista.

– Torjuimme pitkään ajatuk-
sen kuolemasta, Raili kertoo.

Pariskunta pyrki elämään 
mahdollisimman normaalia elä-
mää. Sairaudesta huolimatta En-
sio jatkoi töiden tekemistä ja asi-
oiden hoitamista kuten ennen-
kin. Vielä toukokuussa Ensio ja 
Raili toteuttivat suunnitteleman-
sa Amsterdamin-matkan yhdessä 
ystäväperheidensä kanssa.

– Matkalla Ensio sanoi, että 
tämä taitaa olla viimeinen reissu, 
jonka tällä joukolla teemme.

Raili kertoo jälkeenpäin aja-
telleensa, että Ensio mietti enem-
män kuolemaa kuin muut per-
heen jäsenet.

– Emme luopuneet missään 
vaiheessa toivosta. Odotimme 
jonkinlaista ihmettä aivan vii-
meiseen asti. Emme halunneet 
uskoa kuoleman tapahtuvan näin 
pian.

Juhannuksena mökkireissul-
la Ension kunto romahti yllättä-
en. Hänen viimeinen toiveensa 
oli, että hän saisi kuolla omassa 
kodissaan perheensä lähellä. Sik-
si saattohoitojärjestettiin kotona.

– Nyt tuntuu lohdulliselta, että 
pystyimme toteuttamaan hänen 
toiveensa, Raili miettii.

Hoitorinki ja pappi 
olivat tukena
Kesän aikana Raili ei saanut pal-
jon unta. 

Lääkityksistä huolimatta Ensi-
on kivut olivat kovat. Laajalle le-
vinneen syövän aiheuttama kipu 
ja muut oireet pitivät Ensiota he-
reillä yön pitkinä tunteina. Hän 
tarvitsi paljon Railin apua.

Saattohoitoa ei onneksi tarvit-

se tehdä yksin. Raili kertoo, että 
kaupunginsairaalan hoitoringin 
hoitajista ja lääkäristä oli korvaa-
maton apu saattohoidon toteutta-
misessa.

– He kävivät arvioimassa Ensi-
on tilannetta ja vointia ja tarjosi-
vat apua aina sitä halutessamme.

Hoitajat olivat paitsi Ension 
myös omaisten tukena.

– He hoitivat kokonaisvaltai-
sesti koko perhettä vahvalla am-
mattitaidolla. He olivat empaat-
tisia ja tekivät työtään suurella 
sydämellä.  Meille välittyi tun-
ne, että heillä oli meille aikaa.  Se 
tuntui erittäin hyvältä.

Vaikka perheessä on useita 
terveydenhuollon ammattilai-
sia, heiltä ei odotettu mitään sel-
laisia toimia Ension hoidon suh-
teen, joita kuka tahansa omainen 
ei voisi hoitaa.

– Hoitorinki kantoi hoitovas-
tuun. Me saimme olla omaisia, 
Raili selittää.

Perheen tukena oli myös sai-
raalapastori Juha Kyllönen.

– Kyllönen tuli pyynnöstäm-
me kotikäynnille. Saimme kes-
kustella hänen kanssaan ja naut-
tia ehtoollisen.

Kyllönen tuli perheen tueksi 
myös sinä yönä, kun Ensio kuoli. 
Hän piti pienen hartaushetken ja 
oli perheen tukena. Myöhemmin 
perhe pyysi häntä siunaamaan 
Ension hautaan.

– Hän oli hyvin lohduttava su-
russamme, Raili muistelee.

Perheen 
näköiset hautajaiset
Viimeisinä viikkoina Raili ja En-
sio lauloivat ja rukoilivat joka il-
ta yhdessä.

– Pyysimme, että saisimme 
vielä yhteisiä päiviä, Raili kertoo.

Ensiolla riitti elämänhalua vii-
meisiin päiviin asti.

– Ensio puhui minulle siitä toi-
vosta, että voisimme vielä tavata 
toisemme taivaassa. Toivottavas-
ti Luoja on meitä kohtaan armol-
linen.

Vaikka saattohoito oli Railil-
le raskasta, hän piti sitä tärkeänä.

– Läheisen, rakkaan ihmisen 
saattohoito kotona ei mielestä-
ni toteudu pelkästään kuolevan 
ihmisen toiveesta. Kyse on myös 
puolison ja läheisten suuresta 
rakkaudesta ja kiitollisuudesta.

– Teimme viimeisen palveluk-
sen ajasta iäisyyteen siirtyvälle.

Kahdeksan viikon saattohoi-
don jälkeen, elokuussa, Ensio 
hengitti viimeisen kerran.

Ensio oli puhunut etukäteen 
hautajaisistaan. Ne järjestettiin-
kin Ension toiveesta vain pienen 
kutsuvierasjoukon kesken.

Hautajaisvieraiden lisäk-
si myös moni muu suree Ension 
poismenoa.

– Ensiolla oli paljon tuttavia ja 
ystäviä työn ja harrastusten puo-
lesta. Monet jäivät kaipaamaan 
Ensiota.

Jälleennäkemisen toivo

muistot 
tuovat lohtua
Monen kymmenen yhteisen vuo-
den aikana Raili ja Ensio olivat 
ehtineet ottaa vastuuta erilaisis-
ta asioista. Nyt Raili joutuu opet-
telemaan vastuun kantamista yk-
sin.

– Elämä tuntuu puolinaiselta, 
hän kuvailee.

Lapset ja lapsenlapset ovat 
tuoneet tukea ja lohtua. Raili on 
myös voimiensa mukaan jatkanut 
harrastuksiaan ja pitänyt yllä ver-
kostojaan. Yksin jääminen on silti 
raskas asia.

– Joudun sanomaan harras-
tuspiireissä, etten nyt pysty an-
tamaan sellaista panosta kuin ai-
kaisemmin. Minut on silti toivo-
tettu edelleen tervetulleeksi mu-
kaan. Ihmiset hyväksyvät sen, et-
tä surulle on annettava aikaa.

Raili on pyrkinyt jatkamaan 
niiden asioiden tekemistä, mi-
tä hän aikaisemmin teki Ension 
kanssa. Yksi niistä on syksyinen 
ruskaretki Lappiin.

– Tänä vuonna lähdin sin-
ne yksin. Tunturissa kävellen oli 
mahdollisuus muistella vuosi-
kymmenten takaisia yhteisiä ret-
kiä, joita teimme Luojan kauniis-
sa maastossa.

– Muistot voimaannuttavat, 
Raili selittää.

Niinä päivinä, kun olo on tun-
tunut erityisen raskaalta, Raili on 
kirjoittanut surun päiväkirjaa.

– Se on selkiinnyttänyt ajatuk-
siani ja ehkäpä myös helpottanut 
ahdistusta.

Myös lukeminen on tuonut 
lohdutusta.

– Mitään kovin raskasta en jak-
sa tällä hetkellä lukea. Erityises-
ti minua ovat lohduttaneet Ris-
to Kormilaisen kirjat. Ne antavat 
lohdullisen ja positiivisen kuvan 
elämästä surunkin keskellä.

Raili kokee omakseen Kormi-
laisen viestin siitä, että vaikka 
elämä on raskasta, siihen liittyy 
myös jälleen näkemisen toivoa.

– Mutta ikävä on kova.

KAiSA ANTTiLA

Ensio puhui minulle 
siitä toivosta, että 
voisimme vielä 
tavata toisemme 
taivaassa. 
Toivottavasti Luoja 
on meitä kohtaan 
armollinen.

Raili pitää Ension kuvaa pöydällä. Välillä hän sytyttää kynttilän miehensä muistoksi.

Lapsenlapset olivat Ensiolle tärkeitä.
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Menot Oulun seurakunnissa 31.10.–7.11.2013

Valomeri täyttää  
hautausmaat pyhäinpäivänä

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Miksi Raamatussa on niin paljon sotia?

Tulevana lauantaina 
2. marraskuuta vie-
tetään pyhäinpäivää, 
jolloin muistetaan 

kuolleita lähiomaisia. Py-
häinpäivän merkitys kum-
puaa jokaisen ihmisen py-
hyydestä ja arvokkuudesta.

– Palava kynttilä sym-
boloi Jumalan antamaa ai-
nutlaatuista ihmisen elä-
mää. Kynttilöiden sytyttä-
minen läheisten haudoille 
on heidän elämänsä kun-
nioitusta ja muistelua. Pois-
nukkuneet läheisemme elä-
vät sydämissämme ja ovat 
näkymättöminä edelleen 
luonamme, Haukiputaan 

seurakunnan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari sanoo.

Myös Oulun seurakun-
tien hautausmaat täytty-
vät jälleen pyhäinpäivänä 
kynttilöistä. Jos omaisen 
hauta sijaitsee kaukana tai 
sitä ei ole, hänelle voi sytyt-
tää kynttilän hautausmai-
den muualle haudattujen 
muistomerkille.

Jumalanpalveluksissa
muistetaan vainajia
Oulun ev.lut. seurakunnat 
järjestävät yhteisen pyhäin-
päivän hartauden 2.11. kel-
lo 15 Intiön kappelin isossa 
salissa (Kajaanintie 5). Ti-

laisuuden toimittaa pastori 
Päivi Jussila ja kanttorina 
toimii Heikki Jämsä.

– Rukoukset, raama-
tuntekstit, virret ja puhe 
antavat joitakin vastauksia 
kahteen perimmäiseen ky-
symykseen: mitä on kuo-
lema ja mitä on olla ihmi-
nen, Päivi Jussila kertoo ti-
laisuudesta.

Lisäksi kaikissa Oulun 
seurakunnissa järjestetään 
pyhäinpäivän jumalanpal-
veluksia. Kirkoissa luetaan 
jokaisen edellisen pyhäin-
päivän jälkeen kuolleen 
seurakuntalaisen nimi ja 
sytytetään kynttilät heidän 

muistokseen.
Pyhäinpäivän tunnel-

maan pääsee myös esimer-
kiksi Oulun tuomiokirkos-
sa kello 20 järjestettävässä 
Sofia Magdalena -kamari-
kuoron Pyhäinpäivän rau-
ha -konsertissa. Tapahtu-
massa yksinlaulua esittävät 
Henna-Mari Sivula (sop-
raano) ja Jaakko Yrjänä 
(baritoni). Konserttiin on 
vapaa pääsy, ja ohjelman 
saa 10 euron hintaan.

Kaikkien pyhäinpäivä-
tapahtumien tiedot ovat tässä 
lehdessä seurakuntien menot-
sivuilla (s. 15–23).

Oulun ev.lut. seura-
kunnat käynnistä-
vät uuden keskus-
televan luentosar-

jan, jonka ensimmäisessä 
osassa pureudutaan har-
vinaisiin raamatunkohtiin 
nykyaikaan peilaten. Raa-
mattuluentosarja järjeste-
tään marraskuussa tiistai-
sin kello 18–20 Pyhän Tuo-
maan kirkossa (Mielikin-
tie 3).

Iltoihin kuuluu sekä lu-
ento-osuuksia että vapaa-
muotoista keskustelua kä-
sitellyistä aiheista. Lisäk-
si marraskuun tilaisuuksia 
tauottavat musiikkiesityk-
set, jotka ovat niin ikään 
kirkossa harvemmin kuul-
tuja kappaleita. Tapahtu-

massa on kahvitarjoilu.

Alustuksia, keskustelua
ja musiikkia
Ensimmäisen luentokerran 
aiheena 5.11. on ”Peiras-
mos”, jossa kiusauksia ny-
ky-yhteiskunnassa pohtii 
Karjasillan seurakunnan 
seurakuntapastori Kim-
mo Kieksi. Musiikista vas-
taa Jari Suomalainen viu-
luineen.

Toiselle kerralle 12.11. 
johdattaa Tuiran seura-
kunnan kappalainen Pet-
teri Tuulos aiheella ”Tu-
le tänne, kaljupää!”, jos-
sa pohditaan nykyihmisen 
vaikeutta ymmärtää Raa-
matun ajan oikeuskäsitys-
tä. Musiikkina kuullaan 

jazz-virsisovituksia Harri 
Laakkosen pianon ja Ari 
Kivelän kontrabasson voi-
min.

Kolmas ilta järjestetään 
19.11., jolloin Kiimingin 
seurakunnan kirkkoher-
ra Pauli Niemelä valottaa, 
miksi Vanhassa testamen-
tissa on niin paljon sotia. 
Musisoimassa viululla on 
Outi Kiiveri.

Viimeisellä kerralla 
26.11. Tuiran seurakunnan 
kappalainen Pasi Kurikka 
pohtii lähetyskäskyn mer-
kitystä – onko se tarkoitet-
tu vain valitulle kansalle 
vai koko maailmalle. Pää-
töskerran musiikista vastaa 
D’amen-kuoro.

Luentosarjalle
jatkoa
– Uuden luentosarjan ta-
voitteena on vahvistaa 
Raamatun tutkiskelun pe-
rinnettä Oulussa, luento-
sarjan ideoija, Kiimingin 
seurakunnan kirkkoherra 
Pauli Niemelä sanoo.

Kaikki Oulun seura-
kunnat järjestävät vuorol-
laan raamattuluentosar-
jan ja tekevät tilaisuuksis-
ta omannäköisiään. Tämän 
syksyn luentosarjan järjes-
tää Tuiran seurakunta. En-
si vuoden keväällä on vuo-
rossa Karjasillan seura-
kunta ja syksyllä Kiimin-
gin seurakunta.

Mat ia s  Pa r t an e n
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KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 1.11. klo 13, Tahkokangas. 
Varttuneiden porinapiiri ti 5.11. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten 
kerho.
Keskustelukerho ti 5.11. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuloVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
31.10. klo 13.30, Caritas-koti. Kerho kokoontuu Cari-
tas-salissa, jossa on huomioitu kuulolaitteen käyttäji-
en induktioyhteys.
Ehtoolliskirkko to 31.10. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Lähetyspiiri ma 4.11. klo 14, Tuiran kirkko. 
Tallikirkon raamattutunti ti 5.11. klo 14, Piispantalo. 

näKöVAMMAISET
Näkövammaisten ja läheisten saunailta ma 4.11. klo 
18–20.30, Caritas-koti, sauna- ja uima-allasosasto. Sau-
notaan, uidaan ja vietetään iltaa yhdessä. Tarjolla ilta-
palaa. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pääoven 
läheisyydessä klo 17.40 alkaen.
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
7.11. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme 
Raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. 
Opas ystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 
alkaen.

päIHdETYö
Aamukahvihetki pe 1.11. klo 9–10.10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Aamukahvihetki perjantaisin klo 9–10, Dia-
koniset erityispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mu-
kavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurt-
tia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tel-
lervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 1.11. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. 
Tavoiteryhmä ma 4.11. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa ki-
puileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 3rd of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 3.11. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Sarastus-kuoron harjoitus to 31.10. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamalla! Li-
sätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729. 
Taideryhmä pe 1.11. klo 16.30–18, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Cross Cafe pe 1.11. klo 19–24, Elohuone. Klo 22 Stand 
up -komiikkaa, Eetu Kuokkanen ja Mika Kivinen.
Lenkkiryhmä ke 6.11. klo 18–20, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!
Nuorten aikuisten ilta to 7.11. klo 18 Haukiputaalla 
Wirkkulassa. Tule keskustelemaan ajankohtaisista ai-
heista, juomaan kupposellinen kahvia ja viettämään ai-
kaa hartauden äärelle. Lisätietoja: Elisa Manninen, eli-
sa.manninen@evl.fi tai p. 050 5133 225.
Nuorten aikuisten leiri 23.–24.11. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. Ilm. 9.11. 
mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Hinta 21 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225 tai elisa.
manninen@evl.fi.

järjESTöT
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 31.10. klo 19, Ma-
ri Kotiaholla, Hiidentie 2 G 91, Puolivälinkangas. Jen-
ni Siljander.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 1.11. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Viljele ja varjele, Pent-
ti Kortesluoma.
Changemaker-ilta: teemana Pohjois-Irlanti su 3.11. klo 
15–19.30, Elohuone. Oletko kiinnostunut toimimaan 
globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta ja tapamaan 
muita samanhenkisiä? Ks. lisätietoa: www.elossa.fi.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 4.11. klo 
18.30, rukoushuone, Koulukatu 41. Kristityn ilo: Tuis-
ku Winter.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 6.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Mä niin mokasin – lan-
keemus, Samuli Luomaranta.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
7.11. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Puolivälinkankaal-
la, Menninkäisentie 6 C 28.

Cafe Krypta avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettu-
ja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita kä-
sitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutuk-
seen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 1.11. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Kristus-hymni, Arja Savuoja.
Pyörien syyshuolto pe 1.11. ma–ke, pe klo 10–14, Siipi – lä-
hetyksen puoti ja paja. Perushuolto vaihteeton 35 €, vaih-
depyörä 45 €. Asiakas hankkii tarvittavat varaosat. Tuotto 
seurakuntien lähetystyölle.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Vanhusten adventtileiri 
pe–su 29.11.–1.12. Suvelan leirikeskuksessa. 
Lähde mukaan virkistäytymään luonnon keskelle ja hil-
jentymään alkavaan joulunaikaan vanhusten adventti-
leirille Suvelan leirikeskukseen. Osallistumismaksu 30 
€ sis. täysihoidon, kuljetuksen ja vakuutuksen seura-
kunnan jäsenille. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.11. mennessä: Asta Lei-
nonen, p. 040 5747 157 ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 
880 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Perheretki Napapiirille 
la 30.11. Tervetuloa perheretkelle Napapiirille!  
Alustava ohjelma: klo 8 lähtö linja-autoasemalta, n. klo 
11 ruokailu ravintola Joulutalossa Napapiirillä, n. klo 
12.30–15 Santa Park -luolasto, n. klo 15–16 Joulupukin 
Pajakylä, klo 16 lähtö Napapiiriltä, n. klo 19 paluu lin-
ja-autoasemalle. 
Retken hinta: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 €, 4–12-vuo-
tiaat lapset 30 € ja 0–3-vuotiaat 15 € (jokaisella osal-
listujalla pitää olla oma istumapaikka linja-autossa). 
Retken hintaan sisältyy edestakainen linja-automat-
ka, ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin ja Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille tapaturmavakuutus. 
Huom! 4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset voi-
vat lähteä retkelle ilman vanhempiaan. Retkelle ote-
taan 120 henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä, kuiten-
kin niin että Karjasillan ja Oulujoen seurakuntaan kuu-
luvat ovat etusijalla. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje noin viikkoa en-
nen retkeä. Ilmoittautuminen Oulun seurakuntien net-
ti sivuilla, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
retkestä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, 
p. 040 8315 932.

Leirit ja retket

OUlUgOspel 
1.–3.11.2013

Torstaina 31.10.
klo 19.00  OULUGOSPELIN ETKOT, Teatteri Rio
 Voice of Finlandin oululaiset tähdet ja gospelhitit.  
 Liput 20 e Lippupalvelusta tai Teatteri Riosta.  
 Äänessä Aki Louhela, Inga Söder, Suvi Aalto,  
 Mikko Pohjola, Jari Levy ja Mikko Salmi.

Perjantaina 1.11. 
klo 18.00  KonSeRTTI, Karjasillan kirkko
 Iina Palokangas • David Lyle Morris & band
klo 21.00  MeSSU, oulun tuomiokirkko

Lauantaina 2.11. 
klo 12.00  KonSeRTTI, oulun kaupunginteatteri
 Prokaryote • Pro Fide
klo 15.30  MAJAKAT, oulun kaupunginteatteri
klo 19.00  KonSeRTTI, oulun kaupungin teatteri
 CRB • Katajainen kansa
klo 21.30  KonSeRTTI, Pyhän Tuomaan kirkko
 Amani-kuoro

Sunnuntaina 3.11.
klo 12.00  KonSeRTTI, oulun kaupunginteatteri
 Katso ihmistä -juhlakonsertti 
klo 15.00 HenGeLLISIÄ LAULUJA, Karjasillan kirkko
 Taru nyman ja Kaj Chydenius  |  Käsiohjelma 10 e
klo 18.00  RUnoILTA, Kastellin kirkko
Järjestäjä oulun ev.lut. seurakunnat. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.  
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Työttömien ja vähävaraisten 
diakonianpäivä

perjantaina 1.11. klo 10 alkaen 
Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.

Messu, ateria ja vaatejako.
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Raamattu-
luentosarja

Pyhän Tuomaan kirkossa
tiistaina 5.11. klo 18

Uudessa, keskustelevassa luentosarjassa 
pureudutaan harvinaisiin ja mielenkiin-
toisiin raamatunkohtiin.

Illan aiheena on Peirasmos, jossa Kar-
jasillan seurakunnan seurakuntapastori 
Kimmo Kieksi johdattaa kiusausten poh-
dintaan nyky-yhteiskunnassa. Musiikista 
vastaa Jari Suomalainen (viulu).

Peirasmos on Raamattu-luentosarjan 
ensimmäinen osa. Jatkoa sarjalle tulee 
12.11., 19.11. ja 26.11.
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Menot Oulun seurakunnissa 31.10.–7.11.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Gospelmessu pe 1.11. klo 21, 
Oulun tuomiokirkko.
Messu la 2.11. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. So-
fia Magdalena -kuoro, joh-
taa Raimo Paaso. Kolehti 
diakoniseen avustustyöhön 
oman seurakunnan alueella. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
2.11. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Elias Nie-
melä. Katedraalikuoro.
Messu su 3.11. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kant-
torina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Elias Niemelä. Tuo-
miokirkkokuoro. Kolehti op-
pilaitos- ja nuorisotyöhön 
eri järjestöille. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 3.11. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári.
Messu su 3.11. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Johan Helkkula, py-
häkoulu lapsille.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 31.10. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Pesonen.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 2.11. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 17. luku.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 

6.11. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 6.11. 
klo 18, Vanha pappila. 
Lähetyspiiri to 7.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anneli Kauppi.
Torstain raamattupiiri to 
31.10. ja 7.11. klo 13, Vanha 
pappila. Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen.
Raamattupiiri ti 5.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 6.11. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Markku Niku.
Raamattupiiri to 7.11. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 24.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko.

diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 5.11. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 6.11. 

klo 11, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Miesten kahvihetki ke 6.11. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 7.11. klo 
9–11, Elohuone.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 3.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ei tarvitse il-
mottautua ja se on osallistu-
jille maksuton.
Intiön perhekerho to 31.10. 
ja 7.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti  
5.11. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 31.10. klo 
15, Heinätorin seurakuntatalo.

nuoret
Yläkoululaisten pelikahvi-
la pe 1.11. klo 18–22, Vanhan 
pappilan kivijalka. Ks. ilmoitus.
Pienoismallikerho su 3.11. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vetäjänä Tapio Huh-
telin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 6.11. klo 18, 
Elohuone. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124 ja 

Käkkärä, p. 040 5747 183.
Kameraproggis ke 6.11. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Lisätietoja: Käkkärä, 
p. 040 5747 183 ja Mono, p. 
040 5747 124.

Seniorit
Seurakuntakerho ti 5.11. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 
Tarinatupa ke 6.11. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 7.11. klo 
12.30, Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Virsilauluillat ti 5.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäinpäivän virsiä, Esko 
Laukkanen.
Aamusilmukka ke 6.11. klo 

10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Tehdään käsitöitä, 
askarrellaan, keskustellaan. 
Anna-Mari Heikkinen.
Matalan kynnyksen raamis 
to 7.11. klo 18, Jössensali. Li-
sätietoja: Jouko Lankinen, p. 
044 3161 577.
Kastepäivä la 9.11. klo 12 
ja klo 14, Heinätorin seura-
kuntatalo. Ilmoittautuminen 
1.11. mennessä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/tuomiokirkko/kastehetki. 
Perheisiin otetaan yhteyt-
tä ja sovitaan yksityiskoh-
dista. Kastetoimitus ja juhla 
ovat perheille maksuttomia. 
Kaikkien seurakuntien jä-
senet myös Oulun ulkopuo-
lelta ovat tervetulleita. Lisä-
tietoja: pastori Jouko Lanki-
nen, p. 044 316 1577, jouko.
lankinen@evl.fi.

jumalanpalvelukset
Messu la 2.11. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jari Flik, kantto-
rina Hannu Niemelä. Kirkko-
kahvit.
Pyhäinpäivän iltajuma-
lanpalvelus la 2.11. klo 18 
kirkossa, toimittaa Leena 
Brockman, kanttoreina Han-
nu Niemelä ja Kaisa Säkki-
nen. Seurakunnan lapsikuo-
ro, johtaa Kaisa Säkkinen ja 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro, johtaa Hannu Nieme-
lä. Tilaisuudessa muistetaan 
nimeltä mainiten edellisen 
pyhäinpäivän jälkeen pois-
nukkuneita seurakuntamme 
jäseniä.
Messu su 3.11. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Kaisa Säkkinen.
Gospelmessu pe 1.11. klo 18 
kirkossa.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
7.11. klo 13 srk-keskuksessa.
Urkumaraton pe 8.11. klo 
20–23 kirkossa ja seurakun-
takeskuksessa. Klo 20–21: 
Kaisa Säkkinen, Hannu Nie-
melä ja Risto Ainali. Srk-kes-
kuksessa klo 21–23: Raakel 
Pöyhtäri, Lauri-Kalle Kallun-
ki ja Christian Ahlskog. Tar-
joilua srk-keskuksessa. Va-
paa pääsy. Liittyy Haukipu-
das-päiviin.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 3.11. klo 12 
Vakkurilassa. Pienet lap-

set voivat osallistua saatta-
jan kanssa. Pyhäkoulusta saa 
Messupassiin tarran.
Perheiden kirpparipäivä la 
16.11. klo 11–13 Martinnie-
men seurakuntakodilla. Ks. 
ilmoitus. 

nuoret
Gospelmessu pe 1.11. klo 18 
kirkossa ja sen jälkeen nuor-
ten ilta Vakkurilassa. Rippi-
koululaiset saavat molem-
mista tilaisuuksista merkin 
korttiinsa.
RaJu-ilta ke 6.11. klo 18.30 
Wirkkulassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

nuoret aikuiset
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta to 
7.11. klo 18 Wirkkulassa. Tule 
keskustelemaan ajankohtai-
sista aiheista, juomaan kup-
posellinen kahvia ja viettä-
mään aikaa hartauden ää-
relle. Lisätietoja: Elisa Man-
ninen, elisa.manninen@evl.fi 
tai p. 050 5133 225.
Nuorten aikuisten leiri 23.–
24.11. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Yli 18-vuotiaille nuo-
rille aikuisille. Ilm. 9.11. men-
nessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lei-
rin hinta 21 €. Lisätietoja: Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225 
tai elisa.manninen@evl.fi.

diakonia
Seurakuntakerho to 31.10. 
klo 13 srk-keskuksessa
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 4.11. klo 13.30 Kellon srk-
kodilla. Huom! poikkeuksel-

linen alkamisaika. 
Limingan ja Oulun tuomio-
rovastikunnan Yhteisvas-
tuustartti to 14.11. klo 12–17 
srk-keskuksessa. Tilaisuus al-
kaa lounaalla ja päättyy kah-
vitarjoiluun. Ilm. (myös ruo-
kavaliot) 4.11. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 
5471 185.

Muut menot
Korttiaskarteluilta to 31.10. 
klo 18–20 Martinniemen srk-
kodilla. Kortteja tehdään 
pääosin omista materiaaleis-
ta (ohjaajalta voi ostaa pie-
niä täydennyksiä) Tällä ko-
koontumiskerralla mahdol-
lisuus kokeilla leimaamista 
ja leimakuvien väritystä n. 
2 € maksua vastaan. Ohjaa-
jina Eija Lähdemäki ja Min-
na Ruuskanen. Lisätietoa Lai-
la Juntilta, laila.juntti@evl.fi, 
p. 040 8668 319.
Valoa Haukipudas!  pe 8.11. 
klo 18–23.30 Haukiputaan 
kirkkorannassa. Light Zoo ja 
lyhdyt klo 18–23.30. Liekki-
ryhmä Tulikukka esiintyy klo 
19 ja 19.30. Tapahtuma on 
osa Haukipudas-päivien oh-
jelmaa. Tarjolla kuumaa me-
hua!
Vapaaehtoisten koulutusil-
ta ma 11.11. klo 17.30 Wirk-
kulassa. Aiheena Muistisai-
raan arjessa selviytyminen ja 
siinä tukeminen. Kouluttaja-
na Paula Ylikulju Oulun seu-
dun muistiyhdistyksestä. Ilm. 
4.11. mennessä Johannalle, 
p. 045 1393 993.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 

Musiikkikerho Laulupuu
torstaina 31.10. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa.

Noin 1–3-vuotiaiden maksuton musiikkikerho, jossa elä-
vöitetään lauluja, loruja ja satuja. Lisäksi liikutaan ja rau-
hoitutaan yhdessä. Lapsi tulee kerhoon aikuisen seuras-
sa. Laulupuu kokoontuu 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. Li-
sätiedot ja ilmoittautuminen: lastenohjaaja Tea Lakka-
la, p. 050 520 7757, tea.lakkala@evl.fi.

Yläkoululaisten pelikahvila
perjantaina 1.11. klo 18–22 Vanhan pappilan kivijalassa,
seurakuntien erityisnuorisotyön tiloissa.

Biljardipöytä ja muut pelit odottavat sinua yläkoulu-
ikäinen nuori! Tule viettämään mukavaa perjantai-iltaa 
muiden nuorten kanssa, illan ohjaajina toimivat Käkkä-
rä ja Mari sekä liuta vapaaehtoisia ohjaajia. Nähdään!

Pyhäinpäivän rauha 
Sofia Magdalenan konsertti
lauantaina 2.11. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Konsertissa kuullaan pyhäinpäivän sanomaan ja tunnel-
maan sopivaa kuoromusiikkia ja yksinlaulua. Henna-Ma-
ri Sivula (sopraano), Jaakko Yrjänä (baritoni). Vapaa pää-
sy, ohjelma 10 €.

12–14 Puttaan Tuvalla. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: SRK:n julkaisujen esit-
tely, ruokailu sekä seurat su 
3.11. klo 12 ry:llä, Kello: py-
häinpäiväseurat la 2.11. klo 

18 ry:llä, seurat su 3.11. klo 13 
ry:llä, seurat ja HPE su 3.11. 
klo 18 Kellon srk-kodissa, Jo-
kikylä: Pyhäinpäiväseurat la 
2.11. klo 14 ry:llä, toiminta-
torstai to 7.11. klo 18 ry:llä.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus
lauantaina 2.11. klo 18 kirkossa.

Toimittaa Leena Brockman, kanttoreina Hannu Nie-
melä ja Kaisa Säkkinen. Seurakunnan lapsikuoro, joh-
taa Kaisa Säkkinen ja Haukiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, johtaa Hannu Niemelä. Tilaisuudessa muistetaan 
nimeltä mainiten edellisen pyhäinpäivän jälkeen pois-
nukkuneita seurakuntamme jäseniä.

     Perheiden 
kirpparipäivä
lauantaina 16.11. klo 11–13
Martinniemen seurakuntakodilla.

Kirpparin lisäksi ohjelmassa
lelunvaihtopöytä,
onnenpyörä, askartelua sekä
kahvi- ja mehutarjoilu.
Pöytävaraukset to 8.11.
mennessä: 
kati.jussila@evl.fi
tai Martinniemen
kerhopuhelin, 
p. 045 1394 096. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Pyhäinpäivästä pyhäinpäi-
vään messu la 2.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus. 
Messu la 2.11. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Erja Järvi, kant-
torina Riitta Piippo. Jaana 
Pulkkinen, laulu. 
Gospelmessu su 3.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 3.11. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Esa Nevala, kant-
torina Eeva Holappa. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 3.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkko-
kuoro.  Messun jälkeen seu-
rakuntamestari Marja-Liisa 
Laukan läksiäiskahvit.
Messu su 3.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Eeva Holap-
pa. Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 3.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 31.10. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 31.10. ja 7.11. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 1.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 1.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 5.11. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.11. klo 19, Karja-
sillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
6.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pyhän Andreaan raamat-
tupiiri to 7.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Pyhäinpäivän hartaat säve-
let -konsertti la 2.11. klo 14, 
Karjasillan kirkko. Pohjois-
Karjalainen trio, mezzosop-
raano Kirsti Rautiainen, viu-
listi/ alttoviulisti Liisa Karhu 
ja pianisti/ urkuri Juha Hurs-
kainen. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €.
Majakkasaari-isänpäivän-
konsertti su 10.11. klo 16, 
Karjasillan kirkko. Ynnin pu-
hallinyhtyeen Vaskiveikot pi-
tävät isänpäivänä 35-vuotis-
juhlakonsertin, johtajanaan 
Mauri Kinnunen. Konser-
tissa kuullaan mm. Maasa-
lon juhlamarssi, Ave Maria, 
Tumpet Voluntary, Hengel-
linen soitto kuortaneelta ja 
paljon muuta. Konsertissa pi-
tää puheen kappalainen Lii-
sa Karkulehto. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 5 €. Kah-
vitarjoilusta vastaavat Vaski-
veikot. Järjestää Karjasillan 
seurakunta.
Virsilauluilta pe 15.11. klo 
19, Karjasillan kirkko. Vir-
silauluilta "Halki vuosisa-
tojen". Yhteislaulua, uruis-
sa Olli Linjama, esilaulajana 
Mieskuoro Weljet. Olli Linja-
ma improvisoi alku,- väli-, ja 
loppusoittoja virsien edusta-

mien aikakausien tyyliin. Yh-
teislaulujen lisäksi mieskuo-
ro Weljet laulaa muutaman 
soololaulun. Lauluillan päät-
teeksi kahvitarjoilu seura-
kuntasalissa (3 €, Karjasillan 
kirkkokuoron hyväksi).
Kaksitoista hetkeä -pas-
sio su 17.11. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Säveltänyt Sep-
po Paakkunainen. Kuorolle, 
solisteille ja orkesterille sä-
velletty teos. Soitinkokoon-
panoon sisältyvät perinteis-
ten orkesterisoittimien lisäk-
si Karjasillan kirkon kahdet 
urut (parvella olevat uudet 
pilliurut sekä kuoriosan säh-
köurut) ja flyygeli. Teoksen 
toteutuksesta vastaa Karja-
sillan seurakunta sekä Oulun 
seudun ammattikorkeakou-
lu. Ohjelma 10 €.
Konsertti ti 19.11. klo 19, 
Karjasillan kirkko. "Karjasil-
lalta kajahtaa", Ilpo Laspas 
(urut) ja Cantio Laudis -kuo-
ro. Isänmaallista ohjelmis-
toa, mm. Jean Sibeliuksen 
Finlandia sekä Oskar Meri-
kannon koraalifantasia "Oi 
Herra, siunaa Suomen kan-
sa" urkujen ja kuoron yhteis-
numerona, sekä urkuimpro-
visaatioita. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.
"Tämän runon haluan kuul-
la" -toiverunoilta  su 3.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ru-
noissa on tunnetta ja voi-
maa! Niitä esittävät Aino 
Alafrantti, Pirjo Kauppinen, 
Eeva Holma, Nuusa Parkki-
nen, Eliina Kajula-Lämsä, Ee-
va-Kaarina Sarastamo, Sari 
Nivala, Hilja Alasuvanto, Mai-
ja Karppinen, Hilkka Patja ja 
Juha Vähäkangas. Yhteislau-
luja säestävät ja yksinlaulua 
esittävät Jenni Koskenkorva 
ja Simo Ollikainen. Oulugos-
pel-tapahtuman oheisohjel-
ma. Vapaa pääsy! Olet ter-
vetullut!

diakonia
Aamupuuro to 31.10. ja 7.11. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 579 tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.
Raitin remmi ma 4.11. klo 13. 
Raitin remmin marraskuun 

tapaaminen Kaakkurin city-
marketin pihalla diakonian 
makkarakojulla. Lisätietoja: 
Anu Kontio, p. 040 5747 162.
Diakoniapiiri ma 4.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 5.11. klo 
14, Maikkulan kappeli.  

lähetys
Havuseppeleiden myynti to 
31.10. klo 16, Kaukovainion 
kappeli. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
5.11. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

lapset ja lapsiperheet
Perheiden pyhäinpäivä -ta-
pahtuma to 31.10. klo 18 
ja pe 1.11. klo 9 ja 11, Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kus. Tervetuloa jo perintei-
seen Perheiden yhäinpäivä 
-tapahtumaan elämään het-
ki lapsilähtöisesti toteutetun 
pyhäinpäivän sanoman ää-
rellä. Mukaan kannattaa va-
rata ulkovaatteet. Ko. päivi-
nä ei ole päiväkerhoja, sillä 
päiväkerholaiset perheineen 
kutsutaan pyhäinpäivän ta-
pahtumaan.
Perheiden puuhaillat ke 
6.11. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Tervetuloa koko per-
heen voimin Pyhän Andre-
aan kirkolle perheiden puu-
hailtoihin. 
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 7.11. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Ystävän kamari ti 5.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13, Kastellin kirkko.

sunnuntaina 3.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Kimmo Kieksi, saarna Tuisku Winter, 
vapaaehtoiset Mervi Kokkosen johdolla. 

Musiikista vastaa houseband 
Tuomas Keskitalon johdolla. 

Pyhäkoulu lapsille. Kirkkokahvit. 

Kolehti oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, 
Kirkkohallitus.

Perheiden pyhäinpäivä 
-tapahtuma

torstaina 31.10. klo 18 ja
perjantaina 1.11. klo 9 ja 11

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.

Tervetuloa yhdessä elämään hetki 
pyhäinpäivän teeman äärellä.

Mukaan on hyvä varata ulkovaatteet.
Ko. olevana päivänä ei ole päiväkerhoja.

"Rakas Jeesus, kiitos tästä ihmislapsen elämästä.
Kiitos, että avun annat, murheemmekin aina kannat.

Kiitos, että vastassa olet taivaan kodissa."

leirit ja retket
Äiti-lapsi-leiri 29.11.–1.12., 
Juuman leirikeskus. Ks. ilm. 

Muut menot
Hyvinvointipäivän hiljai-
suuden polku to 31.10. klo 
14, Karjasillan kirkko. Höyh-
tyän alueen Hyvinvointipäi-
vä-tapahtumaan liittyen voit 
seurata hiljaisuuden polkua. 
Polku johtaa Lintulammen 
asukastuvalta Karjasillan kir-
kolle, jossa on mahdollisuus 
hiljentymiseen. 
Majakkailta pe 1.11. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Il-
lan teemana on "Särkynee-
nä suojaan". Oman elämän-
sä "särkymisistä" ovat kerto-
massa Minna ja Veli-Pekka 
Joki-Erkkilä. Illan musiikista 
vastaa Emmi-Lotta Pöyhtäri. 
Ilta päättyy yhteiseen iltapa-
laan ja hartauteen. Illan jär-
jestämisestä vastaavat Karja-
sillan seurakunta ja Kaakku-

rin alueneuvosto.
Kohtaamispaikka: makka-
raa ja ajatuksenvaihtoa ma 
4.11. klo 12 Kaakkurin City-
marketin edessä. Tule jutte-
lemaan Karjasillan diakonia-
työntekijöiden kanssa. Gril-
li kuumana. Kiitämme gril-
lituotteista Kaakkurin City-
markettia. 
Lattiakuvailta ti 5.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Pyhäin-
päivä: Kuolemassakin minua 
lohduttaa kuoleman voitta-
nut Kristus. Rakennamme 
kaksi lattiakuvakertomus-
ta, lasten- ja aikuisten ker-
tomuksen. Sama aihe, mutta 
lasten kertomuksessa käyte-
tään yksinkertaisempaa kiel-
tä. Tärkeää on yhteinen ko-
kemus ja raamatunkerto-
musten siirtäminen tähän 
hetkeen. Kertomuksen jäl-
keen nautimme yhdessä il-
tapalaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset, lapset ja aikuiset, yh-
dessä tai yksin.

Toimittaa Petri Satomaa, avustavat Olavi Mäkelä, 
Liisa Karkulehto, Anu Kontio, 

kanttorina Juha Soranta. Mieskuoro Weljet. 
Muistamme messussa edellisen pyhäinpäivän 

jälkeen poisnukkuneita Karjasillan seurakunnan 
jäseniä. Heidän nimensä luetaan messussa. 

Gospelmessu
sunnuntaina 3.11. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Toimittaa Heikki Karppinen, avustavat Juha Vähäkan-
gas, Anna-Leena Ylänne, Jenni Koskenkorva, Janne 
Honkanen, kanttorina Riitta Piippo. Radio Dei. Kirk-
kokahvit.

Äiti-lapsi-leiri
29.11.–1.12. Juuman leirikeskuksessa.

Tervetuloa aloittelemaan adventinaikaa äiti-lapsi-lei-
rille! Leirillä on mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon 
ja ulkoiluun. Palatessa vietämme Käylän kirkossa yh-
teistä juhlaa, adventin perhemessua. Hinta aikuisilta 
50 €, 4–18-vuotiailta 35 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Sisaralennus 25 %. Leirin hintaan sisältyvät linja-au-
tokuljetus, majoitus, täysihoito ja tapaturmavakuu-
tus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille sekä palates-
sa ruokailu Taivalkosken ABC:llä. Ilmoittaudu ajalla 5.–
15.11. lapsityönohjaaja Marjaana Lassille, p. 040 574 
7108. Lisätietoja: marjaana.lassi@evl.fi. Etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan alueella asuvat perheet. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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22.–24.11. Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä.
Retriitin ohjaajina toimivat Saija Kronqvist, Ulla Juntti-
la ja Ulla Mitrunen-Nyyssönen. Viikonlopun hinta täy-
sihoidolla 76 €. Ilmoittautuminen Kiimingin seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon 31.10. mennessä, p. 040 
5844 406. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja las-
ku viimeistään viikkoa ennen retriittiä. Lisätietoja: ul-
la.mitrunen-nyyssonen@evl.fi.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 31.10.–7.11.2013

jumalanpalvelukset
Pyhäinpäivän messu la 2.11. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avus-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Gaudiate 
-kuoro. 
Pyhäinpäivän messu la 2.11. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rah-
ko, kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. Vuo-
den aikana kuollei-
den vainajien nimet 
luetaan.
Pyhäinpäivän ilta-
kirkko la 2.11. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Saar-
na Riitta Kentala, toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, Oulujoen 
kirkkokuoro. Vuoden aikana 
kuolleiden vainajien nimet 
luetaan kellojen soidessa.
Pyhäinpäivän iltakirkko 
la 2.11. klo 18, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rah-

ko. Kirkkokuoro. Vuoden ai-
kana kuolleiden vainajien ni-
met luetaan.
Perhemessu su 3.11. klo 12, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Myllyojan lasten-

ohjaajat. Mehut ja 
kahvit kirkon 

jälkeen. 
Messu su 
3.11. klo 
10, Yli-
kiimin-
gin kirk-
ko. Toi-

mittaa 
Olavi Iso-

koski, kantto-
rina Leo Rahko.

Sanajumalanpalvelus su 
3.11. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

diakonia
Diakoniapiiri to 31.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.

jumalanpalvelukset
Messu la 2.11. klo 10 kir-
kossa. Pyhäinpäivä. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, saar-
naa Vesa Pöyhtäri, kanttori-
na Sari Wallin. Musiikkiryh-
mä kirkkokuoro.
Pyhäinpäivän muistojuma-
lanpalvelus la 2.11. klo 18 
kirkossa. Pyhäinpäivä. Toi-
mittaa Seija Helomaa, avus-
taa Erja Haho, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Messu su 3.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa  Jaakko Sääskilahti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Kyläkirkko su 3.11. klo 13 Yli-
kylän koululla. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
3.11. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Mukana Ulla Junttila ja Sei-
ja Helomaa. Iltateetarjoilu! 
Lämpimästi tervetuloa!

Hartauselämä
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
5.11. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Mukana Seija Helomaa.
Raamattupiiri to 7.11. klo 10 
Montin-salissa.

diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa vain 
maanantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla.
Juttunurkka ma 4.11. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka kah-
vittelun ja juttelun merkeissä.
Työttömien ja pienitulois-

ten aamupuuro ma 4.11. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 4.11. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Diakonia-/ lähetystyön va-
paaehtoisten Syvämmellä 
palavellen -ryhmä ma 4.11. 
peruttu.
Naisten kasvuryhmä to 
31.10. klo 14 Suvelan saunal-
la. To 7.11. ei ryhmää.
Naisten saunailta to 31.10. 
klo 18–20 Suvelan saunalla. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 5.11. klo 12 Suvelassa. 
Kerho alkaa ruokailulla, jon-
ka omavastuuosuus on 4 €. 
Kuljetuspyynnöt to 31.10. klo 
16 mennessä Seija Lommalle, 
p. 040 5793 247.

lähetys
Lähetyssihteeri Kirsi Paavo-
la on koulutusmatkalla Tan-
saniassa 4.–17.11. Kaikki yh-
teydenotot tänä aikana lähe-
tystyöstä vastaavalle kappa-
laiselle Seija Helomaalle, p. 
040 5793 245.
Lähetyksen lauluilta ke 6.11. 
klo 18 Leena Mikkosella, Hu-
malatie 10, Kki.

Musiikki ja kulttuuri
Oulugospel 1.–3.11. Oulus-
sa. Kts. www.oulunseura-
kunnat.fi/oulugospel.
Oulugospelin osana Mika 
Kalmin konsertti pe 1.11. klo 
19 seurakuntakeskuksessa.
Oulun konservatorion oppi-
laskonsertti ma 4.11. klo 19 
seurakuntakeskuksessa.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla. 7.11. 
ei harjoituksia.
Ruskakööri pe 8.11. klo 10, 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

lapset ja lapsiperheet
Ilta Perheille to 7.11. klo 18-
20 Jäälin kappelilla. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 8–11.30, p. 0400 
835 374 / lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaina 
7.11. perhekerho illalla klo 
18–20.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12, Jäälin kappeli.

nuoret
Nuorten musaryhmä tors-
taisin klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla.
Varttikirkko ja yökahvila pe 
8.11. klo 18.30 Jäälin kappe-
lilla.

Muut menot
Rauhanyhdistys: La 2.11. klo 
17 seurat ry:llä. Antti Kaisto 
ja Pekka Aittakumpu. Klo 12 
päiväseurat ja perheruokai-
lu ry:llä,  Mikko Kälkäjä.  Klo 

Neulansilmä 
torstaina 7.11. ja 21.11. klo 17–19 
Hönttämäen seurakuntatalossa. 

Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho on 
tarkoitettu kaikenikäisille käsitöistä kiinnostu-

neille suomalaisille, maahanmuuttajanai-
sille ja -tytöille. Tule tutustumaan uusiin 

ihmisiin ja kulttuureihin – voit tulla 
mukaan oppimaan ja opettamaan! 

Lisätietoja: Katja Haipus, p. 044 
3161 459 ja Sari Meriläinen, p. 

040 5583 294.

Poikien 
liikuntakerho 

2.–4.-luokkalaisille 
ti 29.10. klo 18–19, 

Hintan seurakuntatalo, 
liikuntasali. 

Tuu mukkaan!

Kiimingin ja Jäälin alueen päiväkodit, Kiimingin seura-
kunnan päiväkerhot sekä perhekerhot ovat tutustuneet 
tämän syksyn aikana luomisen ihmeelliseen kertomuk-
seen, jonka pohjalta lapset ovat tehneet erilaisia tuotok-
sia vapaalla tyylillä. Kiimingin ja Jäälin kirjastoissa voi tu-
tustua näihin töihin marraskuun ajan. Tervetuloa katse-
lemaan luomisen ihmettä!

17 alustus Pekka Aittakum-
pu, puhe Antti Kaisto. 
Kiimingin Rauhan Sanan py-
häinpäivän seurat la 2.10. 
klo 10 alkaen messulla Kii-
mingin kirkossa, Vesa Pöyh-
täri, Juha Tahkokorpi. Klo 12 
seurat seurakuntakeskukses-

sa, "Minkä teette yhdelle vä-
himmistä veljistäni, teette 
minulle" Juha Tahkokorpi, 
Jaakko Rytisalo, Matti Rahja. 
Klo 14.15 lauluseurat, puhe 
Raimo Salonen. Klo 16 seu-
rat, Pöyhtäri, Rytisalo, Rahja.

Diakonian ajanvaraus ma 
4.11. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 4.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 5.11. klo 9, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Diakonian aamu ti 5.11. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 3.11. klo 16
Hintan seurakuntatalossa.

Olemme suuren Jumalan edessä. Tuomme hänelle 
rukouksessa sydäntemme asioita. Laulamme kau-
neimpia hengellisiä lauluja. Pappi Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. Järjestää Oulujoen 
seurakunta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 14, Metsolan Hovi.
Seurakuntakerho to 31.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 4.11. 
klo 13, Sanginsuun seurakun-
takoti. Teemme retken Hin-
tan eläkeläisten kerhoon. 
Bussi lähtee Sanginsuun seu-
rakuntakodilta klo 12.30.
Eläkeläisten kerho ma 4.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 4.11. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho ti 5.11. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 5.11. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 6.11. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo.
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Torstaikerho to 7.11. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

lähetys
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 4.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ke 6.11. klo 18, 
Elina Maalismaalla. Illassa 
mukana Sanna Jukkola.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 31.10. ja 7.11. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ohjelmassa 
yhteislaulua, Chimes-soitti-
milla soittoa.

lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_ja_
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Olet 
lämpimästi 

tervetullut kaikkiin 
seurakuntamme 

tapahtumiin!

Hiljaisuuden 
retriitti
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17.5. Mika Kalmi (Oulu)
 24.5. Ahava (Oulu)

31.5. VMSix (Windhoek, NAM)

Kevään kolme  
TaivasKlubi-iltaa

Konsertit alkavat klo 21. Kahvila avoinna klo 19-24.  
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa KUA:n työlle.  

Katso lisää elossa.fi.

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

We x i  S av i j o k i

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Elmeri Matti 
Oskari Andersen, Lenna Os-
vald Hintsala, Pirkka Albert 
Hintsala.
Haukipudas: Nikolas Leo 
Petteri Mokki, Erika Jemina 
Ukonaho.
Karjasilta: Veikka Valtteri 
Aunio, Jasmin Susanna Au-
rora Hakalax, Mauno Uu-
la Samuli Heikkilä, Hilla Elsa 
Maria Härmä, Ronja Emilia 
Karttunen, Tuuli Aurora Ko-
tilainen, Aada Emilia Kurtti, 
Juhani Eevert Laakko, Aarni 
Petteri Nurminen, Vilma Liisa 
Nyman, Greta Rosa Emma Pa-
lokangas, Louna Inkeri Pou-
tiainen, Erin Laura Sofia Toi-
vainen.
Kiiminki: Seela Aurora Juu-
so, Rasmus Onni Kalevi Vuo-
tila, Nuutti Nestori Haapsaa-
ri, Salli Aida Maria Tauriai-
nen.
Oulujoki: Reetta Hilja Päi-
vikki Ervasti, Joel Ante Mi-
kael Hietaniemi, Julia Johan-

na Holmi, Taneli Aalto Ilma-
ri Jääskeläinen, Aaro Viljami 
Kivioja, Joonatan Armas Lin-
na, Eliel Aukusti Vuolli.
Oulunsalo: Aili Ingrid Annik-
ki Siekkinen.
Tuira: Deniz Aaron Basaran, 
Oliver Nikolas Heinonen, At-
te Eemeli Issakainen, Aaron 
Sisu Sebastian Laitila, Sin-
na-Mari Mäki-Petäys, Niklas 
Aleksanteri Peltomaa, Joona 
Anton Antero Rapeli, Ger-
da Kristiina Savilampi, Jes-
se Henrik Kristian Seppänen, 
Arttu Eerik Tauriainen, Han-
nes Antti Matias Trast, Valt-
teri Aulis Jarmo Vuorenmaa, 
Sanni Mariella Yrjänä, Niilo 
Pauli Benjamin Österberg.

Vihityt
Karjasilta: Jarkko Tapani 
Tirkkonen ja Mariliisa Johan-
na Heikkinen.
Oulunsalo: Jaakko Ilari Vuo-
kila ja Jenni-Mari Kantola.
Tuira: Antti Aulis Hiltunen ja 
Salla Erika Koskela.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu la 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Jukka Joen-
suu, kanttori Eeva Maija Sor-
vari. Kirkossa luetaan vaina-
jien nimet.
Sanajumalanpalvelus su 
3.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Satu Kreivi-Palosaari, 
kanttori Eeva Maija Sorvari.

Hartauselämä
Hartaus ke 6.11. klo 13.30, 
Salonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt.
Seurakuntakerho to 7.11. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2, Satu Kreivi-Palosaari.
Hartaus to 7.11. klo 11.30, 
Teppola, Tapio Kortesluoma.

Musiikki ja kulttuuri
Pyhäinpäivän sävelharta-
us pe 1.11. klo 20–21.30 kir-
kossa. Mieskuoro, lapsikuo-
ro, Aava-kuoro sekä nuori-
sokuoro. Yhteisesityksenä 
Kaanaanmaa. Puhe Jukka 
Joensuu.
Voi mikä riemu! Pekka Si-

mojoen konsertti ke 20.11. 
klo 19–20.15, Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.

lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 31.10. ja 7.11. 
klo 9–10.30, Vattukujan ker-
hopiste. 
Repun perhekerho ti 5.11. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
5.11. klo 9.30–11, Työväenta-
lo/ Kylätalo. 

Varhaisnuoret
Varkkarien kokki- ja puuha-
kerho perjantaisin klo 15–
16.30 Repussa. Ilmainen kok-
ki- ja puuhakerho 4.–6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojille. 
Kerho ei vaadi mitään en-

Hengellisen musiikin
toivekonsertti  on 
peruttu 
(sunnuntaina 17.11. 
Oulunsalon kirkossa) 
Konsertti toteutetaan 
keväällä 2014.

Voi mikä riemu! 
Pekka Simojoen konsertti 

keskiviikkona 20.11. klo 19–20.15 
Oulunsalon kirkossa. 

Pekka Simojoen ja Uuden Äänen konsertti. 
Ohjelmassa Simojoen tuotantoa ja makupaloina 

afrikkalaisia kappaleita. 
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyön hyväksi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kaisu Anne-
li Kallio 64, Asko Juhani Lun-
ki 69, Toivo Aarre Orava 72. 
Haukipudas: Anna Eliisa 
Annunen 85, Salme Kyllikki 
Kuosmanen 67, Unto Edvard 
Leppäjärvi 64.
Karjasilta: Iida Emilia Fiskari 
89, Aini Marjatta Lempinen 
82, Reino Kari Uolevi Passo-
ja 65. 
Kiiminki: Urpo Auno Jääske-
läinen 79.

Oulujoki: Jarkko Vesa Pette-
ri Portaankorva 39. 
Tuira: Laina Amanda Aho-
nen 86, Eija Sisko Hänninen 
61, Päivi Helena Laulumaa 
45, Aila Mirjam Helka Lukka-
ri 93, Pentti Johannes Palin-
saari 84, Kerttu Ireene Ran-
tasuo 85, Timo Veikko Iisak-
ki Tillman 20, Arja Anneli Ti-
monen 75.

nakkoilmoittautumista. Li-
sätietoja Annelilta, p. 044 
7453 852.

Seniorit
Seurakuntakerho to 31.10. 
klo 11, Toimitalo, Vattukuja 
2, Tapio Kortesluoma.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 6.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäisten kuoroon voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-

Pyhäinpäivän sävelhartaus
perjantaina 1.11. klo 20–21.30 Oulunsalon kirkossa.

Mieskuoro, lapsikuoro, Aava-kuoro sekä nuorisokuoro. 
Yhteisesityksenä Kaanaanmaa. Puhe Jukka Joensuu.

Pyhäinpäivän messu
lauantaina 2.11. klo 10 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Tapio Kortesluoma, saarnaa Jukka Joensuu.
Messussa sytytetään kynttilät vuoden
aikana poisnukkuneille
seurakunnan jäsenille.
Kirkkokahvit
Toimitalolla,
Vattukuja 2, 2. krs.

telut: Eeva Maija Sorvari.
Mieskuoro ke 6.11. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut: Eeva Maija Sor-
vari, p. 044 7453 857.

Muut menot
Laitakaupungin loistees-
sa – Entisajan joulumarkki-
nat la–su 16.–17.11. klo 11–16 
suunnistusta kirkon ympä-
ristössä: käy auttamassa kir-

konrotta Kalevia. Suunnis-
tuksen aloituspaikan löydät 
toimitalon edestä.
Kirkonkylän ry: Lauluseuro-
ja kodeissa: ti 5.11. klo 18.30 
Karhuoja: Haukipurolla, Ka-
verikuja. Varttuneiden kerho 
ke 6.11. klo 12. Miesten ne-
liö pe 8.11. klo 18.30. Seurat 
su 10.11. klo 16 Juha Alanko, 
Jorma Vuorma. Salonpään 
ry: Seurat su 3.11. klo 16.

Miehen virsi!
Miesten virsilauluilta 

perjantaina 8.11. klo 19
Oulunsalon kirkossa.

Mukana mieskuoro. 
Virsilauluilta sisältyy 

Oulussa järjestettävään 
miesten viikon 

ohjelmaan.

perjantaina 1.11. 
klo 19–24 Elohuoneella.

Stand up -komiikkaa 
Eetu Kuokkanen ja 
Mika Kivinen klo 22

Tervetuloa!

Pyhäinpäivän hartaus
lauantaina 2.11. klo 15

Intiön kappelin isossa salissa.

Toimittaa pastori Päivi Jussila
ja kanttorina Heikki Jämsä.

NAISTEN PANKIN 
UGANDA-ILTA

keskiviikkona 6.11. Ravintola Rauhalassa

bufeekorttien lunastus ja kahvit 
alkaen klo 17.15

Ohjelmassa mm.
Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja 

Reetta Meriläinen haastattelee Ugandan
matkasta Pirkko Rautioahoa ja kertoo 

Lautasellinen Iloa -keittokirjastaan.

Bufeekortti 20 €, josta 10 € 
Naisten Pankille

Ilmoittautumiset 
viimeistään 31.10. osoitteeseen 
ilmoittautumiset.oulun-
aluesolu@gmail.com
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Elämältä se maistuu – 
ilta vanhemmuudesta 
perjantaina 15.11. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelin
seurakuntasalissa (Yliopistokatu 7). 

Puhujana on helsinkiläinen pastori Elina Koivisto, jo-
ka on syyskuussa julkaissut kasvatustieteen maisteri ja 
tietokirjailija Aila Wallinin kanssa kirjan "Elämältä se 
maistuu – keskustelukirjeitä äitiydestä ja vanhemmuu-
desta." Elina on nykymitoissa suurperheen äiti. Hän 
tahtoo rohkaista kaikkia vanhemmuuden haasteissa 
luottamaan itseensä ja turvautumaan tarvittaessa toi-
siin. Illan musiikista vastaa Mikko Salmi. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy. Lastenhoito on järjestetty.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu la 2.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustavat Mar-
ja Manelius ja Terhi-Liisa Su-
tinen, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Kuoro Pihisijät. Ra-
diointi Radio Dei. Oulugos-
pel-tapahtumaan liittyvä ju-
malanpalvelus.
Messu la 2.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
Messu la 2.11. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Pyhäinpäivän illan muisto-
palvelus la 2.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Puhe Pasi Kurik-
ka, avustaa Anna-Leena Häk-
kinen, kanttorikvartet-
ti Anu Arvola-Gre-
us, Pirjo Män-
tyvaara, Heik-
ki Jämsä ja 
Tommi Hek-
kala.
Messu su 
3.11. klo 10, 
Tuiran kirkko, 
toimittaa Juha 
Valppu, avustaa  
Päivi Jussila, kanttorei-
na Anu Arvola-Greus ja Heik-
ki Jämsä. Psalmikvartetti.
Messu su 3.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttoreina Pirjo 
Mäntyvaara ja Tommi Hek-
kala. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 3.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, ehtoollis-
avustajana Pertti af Hällström, 
kanttoreina Pirjo Mäntyvaara 
ja Tommi Hekkala.
Iltamessu su 3.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, ehtoollisavus-
tajana Tuulikki Kronqvist, 
kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Messussa alkoholiton eh-
toollisviini.
Viikkomessu ke 6.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 31.10. ja 
7.11.klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen. 
Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 31.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 31.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Jyrki Vaara-
mo, Oiva Savela.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri pe 1.11. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Miestenpiiri ti 5.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
6.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat to 7.11. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Olavi 
Voittonen, Veli Tuomivaara.

diakonia
Työttömien ateria to 31.10. 
ja 7.11. klo 12, Rajakylän seu-

rakuntakoti. 
Juttutupa ma 4.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Hy-
vä viikko alkaa hartaudella ja 
aamupalalla kappelilla! Lisä-

tietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 

5747 092.
Juttutupa ma 
4.11. klo 11, 
Koskelan seu-
rakuntako-
ti. Keskustelua 

muistista. Mu-
kana muistineu-

voja Elisa Toropai-
nen.

Diakoniapiiri ma 4.11.klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli.
Työttömien aamupala ma 
4.11. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ilmainen aamu-
pala Rajakylän seurakunta-
kodilla maanantai-aamuisin. 
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupa-
la ke 6.11. klo 10–11, Tuiran 
kirkko, seurakuntasali. Ate-
ria ilmainen. Paikalla Sami 
Riipinen ja Paula Kyllönen.

lähetys
Puutyökerho ma 4.11. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 5.11. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan myös vastaan.

lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_
ja_varhaisnuoret_tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
pyhäkoulut, perhekerhot, 
varhaiskasvatuksen musiik-
kiryhmät ja nuorten kerhot.
Elämältä se maistuu – ilta 
vanhemmuudesta pe 15.11. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli, seurakuntasali , Yliopis-
tokatu 7. Ks. ilmoitus. 

nuoret
Nuortenilta to 31.10.ja 7.11. 
klo 18–20, Tuiran kirkko, 
nuorisotila. Nuortenilta on 
teemallinen ilta yläkoulu- ja 
lukioikäisille nuorille Tuiran 
kirkon nuorisotilassa. Illoissa 
mukana nuorisotyönohjaaja. 
Ohjelmallinen osuus, jutuste-
lua ja hiljentymistä sanan ää-
rellä. Lisätietoja: vs. nuoriso-
työnohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982, sanna.
parkkinen@evl.fi.

Menot Oulun seurakunnissa 31.10.–7.11.2013

Olet 
lämpimästi 

tervetullut kaikkiin 
seurakuntamme 

tapahtumiin!

Nuorten avarit ke 6.11. klo 
18–21, Tuiran kirkko, nuori-
sotila.  Avarit on yläkoulu- 
ja lukioikäisille nuorille tar-
koitettu yhteinen illanviet-
to. Avareissa on mahdolli-
suus pelailla, jutella, tutus-
tella uusiin ihmisiin, oleskel-
la. Paikalla on aina kaksi oh-
jaajaa. Lisätietoja: vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982 , sanna.
parkkinen@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Osal-
listumme pyhäinpäivän mes-
suun Tuiran kirkolla, linja-au-
to kuljetus.
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Palokan Palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 7.11. 
klo 13.30.

Muut menot
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Raamattuluentosarja 2013 
luento 1: Peiramos ti 5.11. 
klo 18–20 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lue juttu s. 14.
Seurakunta liikuttaa vau-
vasta vaariin la 16.11. klo 
11–15, Hintan seurakunta-
talo. Nyt evankeliumia koko 
keholle vauvasta vaariin! Ter-
vetuloa liikuttavaan tapah-
tumaan Hintan seurakunta-
kodille lauantaina 16.11. klo 
11–15. Sisällöt vaihtuvat ta-
satunnein. Valitse itselle-
si sopivin. Klo 11–11.30 Mi-
nä olen ihme! Vanhemman 
ja alle 2-vuotiaan lapsen yh-
teinen hetki, jossa tanssia 
ja liikettä. Klo 12–13 Gospel 
Gym, joka nostattaa hikeä 
pintaan gospelhittien tah-
dissa, mukaan oma alusta ja 
juomapullo. Klo 12–13 Liikut-
tava pyhäkoulu yli 4-vuotiail-
le kirkkosalissa. Klo 13–14 Py-
hä Tanssi, rauhallista liikettä, 
rukousta ilman sanoja. Klo 
14–14.30 kehorukousta istu-
en, jossa tutut virret ja ruko-
ukset yhdistyvät helppoihin 
liikkeisiin.

Diakonianpäivä 
perjantaina 1.11. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Diakonianpäivä työttömille ja vähävaraisille Pyhän 
Tuomaan kirkolla. Klo 10 messu, jonka jälkeen ruokailu 
sekä vaate- ja tavarajako. Tilaisuus maksuton. Tervetu-
loa. Lisätietoja: diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Keskustelu-kohtaamisilta
tiistaina 12.11. klo 18.30
Pyhän Luukkaan kappelin takkahuoneessa.

Kaikille avoin juttuilta. Porinaryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa. Ryhmässä mukana pastorit Riitta Louhe-
lainen ja Jukka Kolmonen.
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Pyhäinpäiväviikon messu
torstaina 31.10. klo 13 Tuiran kirkossa.

Toimittaa Pasi Kurikka, kanttorina Tommi Hekkala, 
diakoniatyöntekijöinä Päivi Moilanen ja Paula Kyllö-
nen. Mukana Tuiran alakoulun musiikkiluokan oppi-
laat.

Linja-autoreitti ja aikataulu:

11.45 Pyhän Luukkaan kappeli-Kaitoväylä-Raitotie

11.55 Pateniemen kirkko

12.05 Palokan palvelukeskus

12.15 Rajakylän seurakuntakoti

12.20 Koskelan eurakuntakodin pysäkki

12.25 Metsolan kartano

12.30 Pyhän Tuomaan kirkko

12.35 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä

12.40 Tuiran palvelukeskus ja Tuiran kirkko.

Messun jälkeen yhteinen kahvihetki.
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

Pyhäinpäivän illan muistopalvelus
lauantaina 2.11. klo 18 Tuiran kirkossa.

Puhe Pasi Kurikka, avustaa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorikvartetti Anu Arvola-Greus, Pirjo Mäntyvaa-
ra, Heikki Jämsä ja Tommi Hekkala.
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
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

Pyhäinpäivän messu la 2.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, diakoni Saija Kivelä, 
kanttori Eija Savolainen. Musiikkiavustus kirkkokuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 2.11. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni Elisa Metsänheimo, kanttori Eija 
Savolainen. Sytytämme tuohuksen jokaiselle poisnukku-
neelle seurakuntalaiselle.
Perhemessu su 3.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Paulus Pik-
karainen, diakoni Matias Jurmu, kanttori Marjo Irjala. 
Musiikkiavustus Varhaisnuorten kuoro. Varhaisnuorten 
kirkkopyhä.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Suntion apulaisiksi halua-
ville kokoontuminen ja info 
3.11. messun jälkeen. Tehtä-
vä on uusi. Tehtäviin kuului-
sivat mm. kirkkotilan valmis-
telu yhdessä suntion kanssa 
ennen messua ja tilan järjes-
tely messun jälkeen, pienten 
kirkkokahvipöytien järjestä-
minen esille ja pois, virsitau-
lun tyhjentäminen, messu-
monisteiden ja kirjojen ke-
rääminen.
Versot su 3.11. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hovilan ulkoilutus ma 4.11. 
klo 13.30. Mukana palvelu-
ryhmä.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 4.11. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Ystäväpalveluilta ke 6.11. 
klo 18 Kokkokankaan srk-

Pyhäinpäivän iltajuma-
lanpalvelus la 2.11. klo 18 
kirkossa, toimittaa Mark-
ku Tölli ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kuoro avustaa. Muiste-
taan viime pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita.
Sanajumalanpalvelus su 
3.11. klo 10 Lumilyhdyssä 
(Huom. paikka!), toimit-
taa Markku Tölli ja kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Lasten päiväkerhot normaa-
listi. Silja, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko to 31.10. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki. 
Perhekerho to 31.10. klo 10 
srk-talossa, aloitamme pik-
kukirkolla ja sen jälkeen ker-
ho jatkuu srk-talossa.  To 
7.11. perhekerhossa PartyLi-
te esittelyä.
Rippikoulun aloitus to 
31.10. klo 17 srk-talossa. Rip-
pikoulunsa vuoden 2014 ai-
kana suorittavat osallistuvat.
Virsilauluilta to 31.10. klo 18 
srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 1.11. klo 
10 srk-talossa. 
Joulun lapsi -pakettien ja 
tavaroiden palautus vii-
meistään pe 1.11. virastoon 
Marjolle, p. 045 6381 973. Pa-
kettien kokoamista ystävyy-
den talossa pe 1.11. sekä ma 
4.11. käsityöillan jälkeen klo 
19 srk-talossa.
Omien käsitöiden ilta ma 

4.11. klo 17–19 srk-talossa.  
Kotiseurat ti 5.11. klo 18.30 
Raili ja Juha Härkösellä Ka-
rinkannassa (Säärenperäntie 
185), mukana Mika Pouke.
Lapsiparkki ke 6.11. klo 12–
14.30. Ilmoittaudu kullekin 
kerralle, p. 044 7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 6.11. 
klo 18.30 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 6.11. klo 14.
Leiri 1.–3.-luokkalaisille 9.–
10.11. Siikajoen pappilassa. 
Alkaa ja päättyy klo 13. Hin-
ta 10 €. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen 5.11. mennes-
sä, sinikka.harkonen@edu.
lumijoki.f tai 044 5037 080.
Tulossa: Seurakuntailta pap-
pilassa to 7.11. klo 18.30. 
(Kankaanpääntie 84).
Rauhanyhdistys: Pe 1.11. klo 
19 raamattulk 5.–6.-lk Pernul-
la, 7.–8.-lk Nikolalla ja Tyrnä-
vän kirkossa lauluilta. Su 3.11. 
klo 12 pyhäkoulu I Saukolla II 
Mattilalla III Lahdenperällä ja 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 4.11. 
klo 10 puurokerho S&E Hir-
vasniemellä, klo 19 sisarpiiri 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, ti, 
ke ja to klo 17–18.30. Ke 6.11. 
klo 19 ompeluseurat Lääköllä.

Kastettu: Jaakko Petteri 
Greus.
Vihitty: Marja-Liisa Puu-
runen ja Esa Antero Prok-
kola sekä Rauni Tarja Maa-
ria Paasimaa ja Juha Olavi 
Suutari.
Kuollut: Irmeli Marianne 
Sovisalo 57.

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 7.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 7.11. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 7.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 1.11. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastettu: Alisa Armi Katarii-
na Ervasti.
Kuollut: Erkki Eelis Lapinlam-
pi 70.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Rippikoulun kodinil-
ta to 31.10. klo 18.30 Mur-
ron ry:llä. Nuorten lauluil-
ta pe 1.11. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. La 2.11. klo 13 Py-
häinpäiväseurat ry:llä, klo 18 
alustus "Mikä on pyhää?" Su 

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin klo 13–14.30 

palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin klo 9–10.30 

nuorisotila Luukulla. 
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin 

klo 10–11.30 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus la 2.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Juntunen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokuoro ja kanteleensoittajat Katri Kangas 
ja Sari Päätalo avustavat. Sytytämme muistokynttilät vii-
me pyhäinpäivän jälkeen edesmenneille hailuotolaisille. 
Messu su 3.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja Stöckell. Messussa avustaa Tuiran 
seurakunnan nuorten sekakuoro Tuike johtajanaan kant-
tori Raakel Pöyhtäri. 

Armolahjat käyttöön -kurssi
15.–17.11. Keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1.
Kurssin vetäjinä: Petri Kauhanen ja Heljä Markkula. Käy-
tännönläheisen opetuksen aiheita mm.  Mikä on armo-
lahja? Kuinka löydän armolahjani? Palvelutehtäväni seu-
rakunnassa, Kutsun vastaanottaminen ja työnäyn etsi-
minen.
Kurssimateriaali 10 €/ hlö. Ilmoittautumiset 6.11. men-
nessä, www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai p. 044 7790 016.

Retki Tuuriin 
tutustumaan maailman suurimpaan joulumaahan 

23.–24.11. Hinta 80 € (alle kouluikäiset 30 €) 
sis. majoituksen, matkan ja yhden ruokailun. 
Ilm. 6.11. mennessä Marjalle, p. 040 7430 382. 

keskuksessa.
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 6.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 6.11. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.

Perhetyön tapahtumia
Iltaperhekerho 
torstaina 21.11. kello 17.30–19 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Aiheena jouluaskartelu. Ilmoittautumiset www.
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Isovanhempi-lapsenlapsi-leiripäivä 
23.11. klo 9–16 Luurinmutkassa. Retkipäivän hinta iso-
vanhempi 15 €/ hlö ja lapsi 10 €/ hlö. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut 11.11. mennessä, p. 040 7790 367 tai p. 040 
7790 368.
Perheretki 
lauantaina 7.12. Oulun kaupunginteatterin Ronja Ryövä-
rintytär esitykseen (yli 7-vuotiaille). Lounas ennen esitys-
tä teatteriravintolassa. Lähtö keskustan 
srk-talolta, Tiilitie 1, klo 11.30 ja paluu
noin klo 15.30.
Hinta 35 €/ 1 aikuinen + lapsi. 
49 €/ 1 aikuinen + 2 lasta.
Hintaan kuuluu matkat, 
lounaat ja teatteriesitys. 
Ilmoittautumiset
15.11. mennessä,
www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.

Hailuodon kyläjoulukalenteri 2013
Taitamme tänäkin vuonna talven pimeintä aikaa kylää 

kierrellen ja joulukalenterin luukkuihin kurkistaen. 
Lisätietoja ja joulukalenteripäivien varaus Kaisamarjal-

ta, p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi.

Ehtoollishartaus to 31.10. 
klo 14 Saarenkartanossa.
Pyhäkoulu su 3.11. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistyksen laulu-
seurat su 3.11. klo 17 Tuula 
ja Veli-Pekka Lepistöllä, Ala-

maankuja 5.
Eläkeliitto ti 5.11. klo 11 srk-
salissa.
Omaishoitajien kokoontu-
minen to 7.11. klo 13 srk-sa-
lissa.

3.11. klo 13 Pyhäinpäiväseu-
rat ry:llä, klo 18 Pyhäinpäi-
väseurat ja HPE Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa (kuun-
neltavissa seurakunnan net-
tisivuilta). Veli-ilta ti 5.11. klo 
18 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 31.10. klo 18.30 
ry:llä. Pe 1.11. klo 19 pyhäin-
päivän lauluilta Tyrnävän kir-
kossa. La 2.11. klo 13 ja 18 py-
häinpäivän seurat Kempe-
leen ry:llä. Su 3.11. klo 16 seu-
rat ry:llä

Su 3.11. messun jälkeen 
kokoontuminen ja info 
suntion apulaisen tehtä-
vistä kiinnostuneille va-
paaehtoisille. Tehtävä on 
uusi. Suntion apulaisen teh-
täviin kuuluisivat mm. kirk-
kotilan valmistelu yhdessä 
suntion kanssa ennen mes-
sua ja tilan järjestely mes-
sun jälkeen, mm. pienten 
kirkkokahvipöytien järjes-
täminen esille ja pois, vir-
sitaulun tyhjentäminen, 
messumonisteiden ja kirjo-
jen kerääminen ym.
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Perhekirkko
sunnuntaina 3.11. klo 15
Tupoksen Vanamossa.

Toimittaa Maisa Hau-
tamäki. Mukana diako-

ni Marika, lastenohjaajat 
Tuija ja Tytti sekä vapaa-
ehtoisia. Päiväkerholaiset 
laulavat! Voit ottaa mu-

kaan pehmolelun.

kahvit srk-talossa, ei perhe-
kerhoja. 
Nuoret/rippikoulut: Isoskou-
lutus ke 6.11. klo 18 Koortilas-
sa. Koulupastoripäivystys to 
7.11. klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 31.10.  
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 31.10. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: S. ja A. Kä-
märäisellä ja Kati ja Ermo Tihi-

sellä. Pyhäinpäiväseurat 
2.–3.11.: La ruokai-

lu klo 12 ja seu-
rat klo 13 ja 18 
ry:llä. Su mes-
su klo 10 kir-
kossa, ruo-
kailu klo 13 
ja seurat klo 

14 ry:llä. Ma 
4.11. klo 18 päi-

väkerhot ry:llä. To 
7.11. klo 18.30 ompe-

luseurat kodeissa: Ulla ja 
Risto Mehtälällä ja Katri ja 
Harri Pitkäsellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 1.11. klo 19 toimintail-
ta ry:llä. Su 3.11. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Kinnunen, Lai-
tasaari Ihme, Huovila Saarnio. 
Klo 17 seurat ry:llä. To 7.11. 
klo 10–12 perhekerho ry:llä.

Seurakunnissa tapahtuu 31.10.–7.11.2013

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Pyhäinpäivän messu la 
2.11. klo 18 kirkossa, toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro. Muiste-
taan edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkunei-
ta muistokynttilöin.
Messu su 3.11. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Aimo 
Hautamäki, kanttorina 
Ossi Kajava.
Vauva- ja vekarakirkko 
ti 5.11. klo 9.30 kirkossa, 
toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, lastenohjaajat

Hartaus to 31.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Hartaushetket to 31.10. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
31.10. klo 14 Puhakantien pal-
velukodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 31.10. klo 
19 Saimi Saukkosella, Jussilan-
tie 6 A 5, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 3.11. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
3.11. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 4.11. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-

sa, lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi. Ompeluseuroissa 
valmistettuja tuotteita myös 
myytävänä, tiedustelut Han-
nalta, p. 040 5470 784.
Hartaus ti 5.11. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
5.11. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Keskipäivänkerho ke 6.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 6.11. klo 
17.45 srk-talon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena 
Savolainen.
Hartaushet-
ket to 7.11. 
klo 13 alka-
en Mikevan 
palveluko-
deissa, Jouni 
Heikkinen.
Lauluilta to 7.11. 
klo 18 Kylmälänkylän 
kappelissa, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Ossi Kajava.
Kuorot: Ke 6.11. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30,  Päivärinteen srk-salis-
sa ti klo 10–12 ja ke klo 12.30–
14.30, Kylmälänkylän kappe-
lissa ke klo 9.30–11.30 ja Lai-
tasaaren rukoushuoneella 
to klo 10–12. Ti 5.11. klo 9.30 
vauva- ja vekarakirkko, jon-
ka jälkeen isänpäivän kakku-

Messu la 2.11. klo 10 Ran-
takylän kappelilla, toimit-
taa Ilkka Tornberg, kant-
torina Hanna Korri.
Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la 2.11. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kot-
karanta, Lakeuden laulu-
miehet avustaa. Vuoden 
aikana kuolleiden muista-
minen.
Perhejumalanpalvelus su 
3.11. klo 15 Tupoksen Va-
namossa, toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri.
Iltamessu su 3.11. klo 18 
kirkossa.

Muualla rippikoulunsa käy-
vien Rippikouluralli to 31.10. 
18 –20 Vanamossa.
Pyhäinpäivän lauluilta pe 
1.11. klo 19 kirkossa. Järjestä-
jinä Limingan rauhayhdistys 
ja seurakunta.
Lähetysvint-
ti maanantai-
sin klo 12–14 
pappilan pi-
hapiirissä.
VaLas-ryh-
mä (van-
hempi-lap-
si) tiistaisin 
klo 10–12 Tu-
poksen Vanamon 
Olohuoneessa.
Gospel Gym tiistaisin klo 
18.30–19.30 Tupoksen Vana-
mosalissa.

Seurakuntakerho ke 6.11. 
klo 12 seurakuntatalolla, ve-
täjänä Leena ja hartaus Mai-
sa-pappi.
Tähdet-kuoro ke 6.11. klo 17 
seurakuntatalolla.
Nuorten kuoro Celeste ke 
6.11. klo 17 kirkossa. 
Perhekerho ti 5.11. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, Katarii-
na Porthan-Ylimäinen ohjaa 
puoli tuntia kestävän van-
hempi-lapsi-jumpan klo 9.45 
alkaen.
Perhekerho ke 6.11. klo 9–11 
Vanamon Olohuoneessa, Ka-
tariina Porthan-Ylimäinen 
ohjaa puoli tuntia kestävän 
vanhempi-lapsi-jumpan klo 
9 alkaen.
Kirkkolaulajat ke 6.11. klo 
18.30 Seurakuntatalolla 
Partio: Tupoksen tarpojat (13 
v./ 2013 –15 v.  tytöt ja pojat)  
to 31.10. klo 15–16.30 Tupok-
sen alakoulun veistoluokas-
sa. Vetäjänä Make. Päivystys 

Partiotoimistossa Pe 1.11. 
klo 15–17.  Huivi-

kankaat ja -mer-
kit myynnissä 

(6 €). Luot-
sien kokous 
Kotikolol-
la ma 4.11. 
klo 18. Lin-
naseikkai-

lu ja hampu-
rilaisia ke 6.11. 

klo 18–21 Liisan-
linnassa 13 v./ 2013 

ja sitä vanhemmille nuoril-
le.  Ilmoittautuminen Makel-
le tekstiviestillä, p. 044 7521 

Kymppi-
synttärit

to 21.11. klo 17.30
seurakuntatalossa.

Muistathan
ilmoittautua
viim. 31.10.!

Kuollut: Maija Liisa Ruus-
ka s. Tillman 74.

223 viimeistään 4.11. Retki-
kirje www.niittykarpat.fi. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa pe 8.11. klo 15–17.  Huivi-
kankaat ja –merkit myynnis-
sä  (6 €). Mafecafe Partiotoi-
mistossa klo 17–18. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta netis-
sä:   www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Virsilauluil-
ta pe 1.11. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Pyhäinpäivän iltaseurat 
la 2.11. klo 18 ry:llä. Isot seu-
rat su 3.11. klo 12 ry:llä ja Il-
takirkko ja HPE klo 18 Limin-
gan kirkossa sekä iltahartaus 
ry:llä. Varttuneiden kerho to 
7.11. klo 12 ry:llä.

Kastettu: Enna Laura An-
neli Kanniainen.
Kuollut: Veikko Sulevi 
Säkkinen, 78.

Neulekahvila  
käynnistyy käsitöistä innostuneiden äitien aloitteesta.

Kokoonnumme Lähetysvintillä joka toinen keskiviikko 
klo 17.30–19.30. Syksyn kokoontumiset: 16.10.,  30.10.,  
13.11. (kotikolo), 27.11. ja  11.12.
Voit neuloa, askarrella, jakaa ideoita, vaihtaa kuulumi-
sia, laulaa, ym. kahvi/teekupin ääressä.
Illan aikana hartaustuokio.

Neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiin-
nostuneet, käsityön kanssa tai ilman. 

Tiedustelut: 
aktiiviäiti Tiina Toivanen, p. 050 5759 501 
pastori Maisa Hautamäki,  p.044 7521 240 
diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227  

Hiljaisuuden musiikkia 
perjantaina 1.11. klo 19 kirkossa.

Oululainen vanhan musiikin lauluyhtye Cappella pro Vo-
cale konsertoi Muhoksen kirkossa pe 1.11. klo 19.  Konser-
tin ohjelma on koottu Maria-teeman ympärille.
Cappella pro Vocalen laulajat ovat sopraanot Katja Find-
lay ja Virve Karén, altot Anu Arvola-Greus ja Helena 
Vuolteenaho,  tenorit  Mikko Vehkaperä ja Markku Vuol-
teenaho sekä bassot Mikko Kolehmainen ja Antti Ukura.

Isänpäivä-
lounas

sunnuntaina
10.11. klo 11–14

seurakuntatalolla.

Tervetuloa ehkäisevän päihdetyön tilaisuuteen  
Limingan seurakuntatalolle keskiviikkona 6.11. klo 15–17

Klo 15 Läheisen näkökulma päihdeongelmaan: 
Marika Kamps, diakonissa
Klo 15.30 Päihdeongelma ammattilaisen silmin: 
Pentti Kaikkonen, raittiuden avain
Klo 16 AA: uusi mahdollisuus elämään 
Klo 16.30 Kahvit ja vapaata keskustelua aiheesta

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta 
kiinnostuneille. 

Isien ja lasten

Nuotioilta
7.11. klo 18 Koortilassa.

Eräkokkailua ja
telmimistä ulkosalla! 

Saunomista!
Ilmoittautuminen 4.11. 

mennessä Sirpalle,
p. 050 3093 565.

Tervetuloa toivottavat 
eräkokki Tuomas ja

seurakunnan
perhetyön naiset

ja miehet!

Astrid Lindgren / Ronja
Ryövärintytär -teatteriesitys
lauantaina 23.11. klo 13
Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.
Ikäsuositus yli 7-vuotiaille. Lähtö srk-talolta klo 12 ja pa-
luu samaan paikkaan n. klo 16.30. Retkimaksu lapsil-
ta, nuorilta ja eläkeläisiltä 10 € ja aikuisilta 22 €, sisäl-
tää matkan ja teatterilipun. Ilm. 7.11. mennessä www.
muhoksenseurakunta.fi/sähköinen asiointi/teatteriretki. 
Vuonna 2001 ja sitä myöhemmin syntyneet lapset tarvit-
sevat retkelle täysi-ikäisen henkilön huoltajaksi.

Vauva- ja
vekarakirkko

tiistaina 5.11. klo 9.30

Vauvan/ pienen lapsen 
kanssa kirkossa köröt-

televät äidit, isät ja sisa-
rukset, isovanhemmat, 
kummit tai kaverit per-
hekerhosta. Musiikkia, 

liikettä, laulua, hyräilyä, 
helistimen soittoa, ilois-
ta hihkuntaa. Isänpäi-
vän kakkukahvit seura-

kuntatalolla.



23   Nro 36    31.10.–7.11.2013

Kastettu: Adanna Emilia 
Nissilä (Kestilä), Miko Ta-
pani Toppila (Pulkkila).
Kuollut: Yrjö Einari Arbe-
lius 93 (Pyhäntä), Bertta 
Lilja Annikki Päiveröinen 
e. Ukonaho 87 (Kestilä), 
Ilkka Tapani Heikkilä 83 
(Rantsila).

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
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

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

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

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Messu pyhäinpäivänä la 2.11. klo 15 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messu pyhäinpäivänä la 2.11. klo 15 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen. Kanttorina Unto Määttä, avus-
taa kirkkokuoro. 
Messu pyhäinpäivänä la 2.11. klo 19 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen. Kanttorina Unto Määttä, kirkko-
kuoro avustaa. 
Messu pyhäinpäivänä la 2.11. klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Liturgia Perttu Kyllönen, saarna Sulo Kautto, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Messu pyhäinpäivänä la 2.11. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, avus-
taa Rantsilan Stellat.
Sanajumalanpalvelus su 3.11. klo 10 Mankilan rukous-
huoneella, osoite Mankilantie 800, Rantsila. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.11. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Unto Määttä.
Pyhäinpäivän jumalanpalveluksissa luetaan vuoden aika-
na poisnukkuneiden nimet  ja sytytetään kynttilä heidän 
muistolleen.

RaaTuu to 31.10. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 4.11. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon viras-
tossa. Käynti pihan puolelta.
Hartaus ma 4.11. klo 14 Ko-
tolassa.
Hartaus to 7.11. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin diakoniakylätoimikun-
ta tarjoaa kahvit.
Nuttupiiri kokoontuu poik-
keuksellisesti to 7.11. klo 17–
18.30 Murron kerhotilassa. 
Kuljetus Tyrnävän srk-talol-
ta klo 16.30 kimppakyydein.  
Huom! Murtolaiset. Tulkaa-
han tutustumaan nuttuiluun 
ja ottakaa omat puikot mu-
kaan. Langat ja kaffet tarjo-
aa seurakunta.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.

Hartaus pe 1.11. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Lankapiiri ma 4.11. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 6.11. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Nuorten raamis pe 1.11. klo 
15.30–17 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Raamatun 
äärellä pohdiskelua.
Yläkoululaisten liikunta-
vuoro pe 1.11. klo 15–16 Ylä-
asteen salissa.
Yökahvila pe 1.11. klo 18–23 
Nuokkarilla.
Nuortenilta ti 5.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, to 
7.11. klo 18 Murron kerhoti-
lassa ja pe 8.11. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pyhäinpäivän kirkkolauluilta 
pe 1.11. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Iltapala ja puheenvuo-
ro ry:llä. Seurat su 3.11. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kirkkolauluilta pe 1.11. klo 

Kastettu: Isabella Cecilia 
Mikkelä, Touko Alvar Joo-
natan Hurme, Oona Mat-
leena Kajula, Joona Jere-
mias Lepistö.

Diakonia-
myyjäiset
torstaina 31.10. klo 10 
Pulkkilan seurakuntatalossa.

Toivotaan lahjoituksia myyjäisiin ja arpavoitoiksi!

Bibliodraama 

polkuja jouluun 
Bibliodraamalla tarkoitetaan toiminnallista 

menetelmää, jolla ryhmässä tutkitaan Raamatun 
tekstiä. Bibliodraama alkaa, jos saadaan ryhmä 

kokoon (8 ilmoittautunutta). 
Polkuja jouluun on noin 5 tunnin kokonaisuus. 

Kokoonnumme kaksi kertaa to 7.11. klo 17.30–20 
Piippolan ja la 16.11. klo 14–17 Pulkkilan 

seurakuntatalossa. Ilmoittautumiset viimeistään 
pe 1.11., p. 040 5836 278 / Perttu Kyllönen. 

Opiskelija-avustus

Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia 
tyrnäväläisille kristillisessä oppilaitoksessa ja 
kirkon virkaan opiskeleville. 
Avustuksen määrä on 150 euroa. 
Hakemukset tulee toimittaa 4.11. 
mennessä seurakuntaan ja ne käsitellään 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 
Osoite: Tyrnävän seurakunta, 
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä. 
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä 
opiskelijatodistus ja kuoreen merkintä 
"opiskelija-avustus".
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Opiskelija-
avustus

Joululevyn julkaisuilta
sunnuntaina 3.11. klo 19
Pyhännän kirkossa.
Mukana levyllä esiintyvät kuorot,
solistit ja säestäjät.Kuorolauluja.
Hartaus Perttu Kyllönen.
Myydään levyjä. Tarjous 15 €/ kpl. 

kodissa, Marko Niskanen ja 
Perttu Kyllönen. Raamattu-
luokka pe 8.11. klo 19 Pulkki-
lan ry:llä. Seurat ja julkaisuil-
ta su 3.11. klo 16 Pyhännän 
ry:llä ja lauluseurat ke 6.11. 
klo 18.30 Huhtalalla Pyhän-
nällä. Seurat su 3.11. klo 17 ja 
18.30 Rantsilan srk-talossa ja
varttuneiden kerho ti 5.11. 
klo 12 Rantsilan ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan, ke 6.11. klo 10 Py-
hännän, to 7.11. klo 13 Rant-
silan ja pe 8.11. klo 10 Kesti-
län srk-talossa, ti 5.11. klo 12 
Väinölässä.   

Perhekerho ma 4.11. klo 10 
Rantsilan ja ti 5.11. klo 10 Py-
hännän srk-talossa, ke 6.11. 
klo 10 Kestilän kerhokodissa.
Päivä- ja varhaisnuorten 
kerhot sekä kuorot kokoon-
tuvat ohjaajien ilmoittaman 
aikataulun mukaisesti.
Isoskoulutus la 9.11. klo 10 
Pulkkilan srk-talossa.
Nuortenilta ti 5.11. klo 17 Py-
hännän ja ke 6.11. klo 17.30 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa. Rippikoululaisille mer-
kintä. Isoset mukaan!

Isänpäivälounas
Lähetyslounas isänpäivänä su 10.11. klo 11.30–13.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Tarjolla lihamureke, jälkiruokana täytekakkukahvit. 
Hinta 8 euroa aikuinen, 4  euroa lapsi. Alle 3-vuotias 
ilmaiseksi. Tuotto nimikkolähetti Pia Marttilan työn 
tukemiseksi. Nuorten palveluryhmä pitää lapsiparkin 
(ei sylivauvoille).

Suntio Markku Alaraappana on jäänyt toimivapaalle 
28.2.2014 saakka.

Seurakuntamme suntioina toimivat Tomi Leinonen, p. 
044 737 2626 ja Heimo Tuukkanen, p. 044 737 2627.

"Elämän rosot ja 
Jumalan armolahjat"

Sanan ja
rukouksen ilta
sunnuntaina 10.11 klo 
19 Rantsilan kirkossa.

Juonto Merja Jyrkkä, 
illan sana Leila Ikonen.
Musiikki Arja Leinonen 

ja Katja Partala.

Rukouspalvelu. 
Iltatee.

Nuorten retki
rippikoululaisille ja 
sitä vanhemmille 

22.– 23.11. Kokkolaan. 
Hinta 30 €. 
Ilmoittaudu 
viimeistään 

torstaina 6.11. 
Sirkulle, 

p. 040 7427 669.
Rauhanyhdistys: Julkaisuil-
ta pe 1.11. klo 19, seurat su 
3.11. klo 12 (Jorma Vuorma 
ja Mauno Linnanmäki) ja om-
peluseuramyyjäiset pe 8.11. 
klo 19 Kestilän ry:llä. Seurat 
su 3.11. klo 14 Piippolan srk-

Pyhäinpäivän sanaju-
malanpalvelus la 2.11. 
klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Ai-
no Juntunen. Vainajien 
muistaminen.

Pyhäinpäivän sanaju-
malanpalvelus la 2.11. 
klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Aino Jun-
tunen, avustaa Aleksi 
Tuomela sello. Vainajien 
muistaminen.

Messu su 3.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, avus-
taa Salme Kinnunen ja 
nuorten palveluryhmä, 
kanttori Aino Juntunen.

19 Tyrnävän kirkossa. Pyhäin-
päivän seurat la 2.11. klo 13 ja 
18 Kempeleen ry:llä. Seurat 
su 3.11. klo 16 ry:llä.

w
w

w
.sxc.h

u 



24    Nro 36    31.10.–7.11.2013

Herättäjä-Yhdistyksen 
nuorisotyö täyttää 
tänä vuonna 40 
vuotta. Katso ihmistä 
-konserttikiertueella 
ovat mukana muun 
muassa Jaakko Löytty, 
Kari Haapala, Jukka Jyrä, 
Teppo Nuorva, Jouko 
Mäki-Lohiluoma, Mika 
Nuorva ja Pekka Kosonen, 
joiden körttihenkiset 
gospelkappaleet ovat 
tulleet tutuiksi neljän 
vuosikymmenen aikana.

Oulun kaupunginteat-
terissa sunnuntaina 3. 
marraskuuta pidettäväs-
sä konsertissa solisteina 

ovat Jaakko Löytty, Mika Nuor-
va ja Pekka Kosonen. Konsertis-
sa on lisäksi muiden edellä mai-
nittujen muusikoiden kappaleita.

– Monet konserteissa kuulta-
vista lauluista ovat ylittäneet he-
rätysliikerajoja ja muodostuneet 
koko kirkon lauluiksi. Konser-
teissamme on runsaasti yhteis-
laulua, sanoo kiertuetta järjestä-
mässä ollut Herättäjä-Yhdistyk-
sen nuorisosihteeri Mika Nuorva.

– Haluamme kerätä juhlavuo-
tena yhteen niitä ihmisiä, jot-
ka ovat olleet viimeisen 40 vuo-

Lauluja armosta, toivosta, 
oikeudesta ja vastuusta

den aikana jollakin tavalla nuo-
risotyömme piirissä. Ajattelim-
me näiden laulujen olevan tähän 
hyvä tapa. Kaikki muutkin ovat 
luonnollisesti tervetulleita kon-
sertteihimme, Nuorva jatkaa. 

Itsekin gospelmuusikkona 
kunnostautunut Nuorva on yksi 
taustaorkesterin soittajista.

Oulugospelin ohjelmistoon 
kuuluvan konsertin lauluissa on 
samaa sanomaa kuin herännäi-
syyden Siionin virsissä.

– Molemmat pyrkivät herättä-
mään ihmisiä ajattelemaan sydä-
mensä avulla, eivätkä niinkään 
tarjoa valmiita patenttiratkaisuja. 
Molemmissa vältetään kovien to-
tuuksien lausumista. Sekä körtti-
gospelin laulut että Siionin virret 
ovat hengellisessä mielessä toivon 
lauluja, eivät uskonkappaleita.

Useimmat juhlakonser-
tin esiintyjistä nousivat pinnal-
le 1970- ja 80-luvuilla. Nuorvan 
mukaan aika oli tuolloin otolli-
nen körttihenkisen, yhteiskun-
nallisesti tiedostavan gospelmu-
siikin nousulle. 

– Silloin kirkossa mentiin yh-
teiskunnallisen protestilaululiik-
keen jälkimainingeissa. Ilmapii-
ri ruokki hyviä tekstintekijöitä. 
Kaupallisuus oli vielä varsin tun-
tematon arvo. 

Herättäjä-Yhdistyksen nuori-
sotyön juhlavuoden teemoja ovat 
armo, toivo, oikeus ja vastuu, joita 
myös konserttikiertueella kuulta-

vat kappaleet ilmentävät.
 – Haluamme juhlavuoden ai-

kana lietsoa yhteistä pohdintaa 
siitä, mitä nämä sanat tarkoitta-
vat käytännössä. Mielestäni asioi-
den nostaminen keskusteluun on 
yksi herätysliikkeiden tehtävistä. 
Herättäjä-Yhdistystähän onkin 
sanottu joskus keskustelunherät-
täjä-yhdistykseksi. 

oikea 
lähimmäisyys
Nuorva toteaa, että 40 vuoden 
kuluessa yhteiskunta ja toimin-
taympäristö ovat muuttuneet.

– Muutosta on tapahtunut esi-
merkiksi kansainvälistymisen ja 
globalisoitumisen myötä. Aika-
naan puhuttiin rotusorrosta ja 
epäoikeudenmukaisuudesta kau-
kaisissa maissa. Nykyään tämän-
tyyppiset eriarvoisuuteen liitty-
vät asiat ovat meitä lähellä. 

– Paljon hyvää on tapahtunut, 
mutta paljon on vielä tehtävänä. 
Oikeudenmukaisuuteen ja eri-
arvoisuuteen liittyvät asiat ovat 
ajankohtaisia niin yhteiskunnas-
sa kuin kirkossa. Meidän on mie-
tittävä, millaisia lähimmäisiä me 
olemme.  

Nuorva toteaa, että juhlavuo-
den ja -kiertueen Katso ihmistä 
-otsikko ei ole saanut varsinais-
ta kritiikkiä.

– Muutaman kerran olen kuul-
lut kuitenkin kysymyksen, mik-
sei otsikkona ole Katso Kristus-

ta. Mutta juuri tuota valitsemam-
me otsikko tarkoittaa. Nasaretin 
miehen tärkeimpänä sanomana 
oli oikea lähimmäisyys. Halu-
amme osaltamme muistuttaa sii-
tä, että elämme täällä toisia ihmi-
siä varten.

Kaupallisuus 
lisääntynyt
Nuorvan mukaan 1990- ja 
2000-luvuilla gospelissa ovat ko-
rostuneet kaupallisuus ja ulko-
musiikilliset tekijät. Lisäksi herä-
tyskristillisen gospelin asema on 
vahvistunut. 

– Uusia körttihenkisiä laulun-
tekijöitä ei ole juurikaan tullut 
viime aikoina. Toivottavasti juh-
lavuosi tuo tähän muutosta. Ny-
kyinen kaarti on aika harmaan-
tuvapartaista.

Nuorva on ylipäätään huolis-
saan kaupallisuuden lisääntymi-
sestä.

– Kaupallisuuden lisäksi myös 
informaation määrä lisääntyy, 
suorastaan tulvii. Tuntuu et-
tä nykyään jopa rippikouluja on 
pakko mainostaa. Ainakin itsestä 
tuntuu, että mainostaminen sopii 
älyttömän huonosti kirkon sano-
maan. Armoa, toivoa, oikeutta ja 
vastuuta ei haluaisi kaupallistaa.

– Myönteistä muutosta on ta-
pahtunut siinä, että nykyään hen-
gellisistä asioista kertovat laulut 
pääsevät jonkin verran esiin se-
kulaarissa mediassa. Ainakin jos 
niistä kertoo maltillisesti.

JuHANA uNKuri

Katso ihmistä -konsertti su 3.11. klo 
12 Oulun kaupunginteatterissa. Liput 
ennakkoon 15 euroa/ ovelta 17 euroa.

Herättäjä-Yhdistyksen nuori-
sotyössä korostetaan arjen vas-
tuullista kristillisyyttä.

– Toiminnassamme mukana 
olevat nuoret ovat yhteiskunnal-
lisesti aika aktiivisia. Haluamme 
tuoda esiin yhteisvastuuta ja lä-
himmäisyyttä. Kristityn ei tule 
elää erillään maailmasta vaan ai-
van päinvastoin.

Toiminnassamme 
mukana olevat 
nuoret ovat 
yhteiskunnallisesti 
aika aktiivisia. 
Haluamme tuoda 
esiin yhteisvastuuta 
ja lähimmäisyyttä. 
Kristityn ei tule elää 
erillään maailmasta 
vaan aivan 
päinvastoin.

J o o nas  T i k ka n e n

Katso Ihmistä -konsertti  Haapajärven Herättäjäjuhlilla.


