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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lauantaina vietetään jälleen pyhäinpäivää. Se on viiden-

neksi suosituin kirkkovuoden pyhistä jouluaaton, ensim-

mäisen adventtisunnuntain, ensimmäisen 

joulupäivän ja kiirastorstain jälkeen. 

Pyhäinpäivässä yhdistyvät kaikkien pyhien 

päivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäi-

vä. Alkuaan ne olivat erillisiä juhlia. 

Pyhäinpäivällä on vankka asema maallistu-

neessakin Suomessa. Omaiset vievät edesmen-

neiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. 

Hautausmaiden valomeri on monelle ylösnousemuksen toi-

von symboli. Myös kotona voidaan sytyttää kynttilä lähei-

sen muistoksi. Haudoilla käynti yleistyi Suomessa vasta toisen 

maailmansodan jälkeen.

Monet seurakunnat järjestävät pyhäinpäivänä tilaisuuk-

sia, joissa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden 

nimet. Rakkaan nimen kuuleminen voi olla osa surutyötä. 

Kirkko ojentaa kätensä omaisille tälläkin tavalla.

Pyhäinpäivä osuu vuoden pimeimpään aikaan, jolloin use-

an mieli on maassa. Kuolemakaan ei aina herä-

tä kauniita ajatuksia, ja läheisten muisto voi olla 

jopa raastava.

Pyhäinpäivä voi kuitenkin lohduttaa, sillä se 

kurottautuu kuoleman rajan yli. On olemassa 

iankaikkisuus ja jälleennäkemisen mahdollisuus. 

Kirkolla on tarjota jotain, mitä monella ei ole: 

kaikki ei pääty tähän maailmaan.

Rautavaaran kuolonkolarin jälkeen moni kuitenkin kysyy, 

onko elämä lyhyt ja järjettömältä tuntuva epäoikeudenmukai-

nen episodi. On oikein ja kohtuullista asettaa tällainen kysy-

mys. Tyydyttävää vastausta on vaikea löytää.

Emme ehkä tiedä elämän tarkoitusta, mutta silti sillä on 

sellainen. Kuolemakaan ei ole lopullinen. Raamatun mukaan 

senkin valta murtuu.

OlEn Ollut huolissani siitä, että ehdo-
kasasettelussa ei välttämättä tavoiteta nii-
tä, jotka osallistuvat aktiivisesti seura-
kuntaelämään. Esimerkiksi nuoret per-
heet ovat sellaisia. Heitä on toiminnassa 
paljon, mutta heistä harvoin saadaan ke-
tään ehdokkaaksi, vaikka he tuntevat hy-
vin seurakunnan arkea.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Pauli Niemelä Kalevassa 28.10.

PErhEidEn tAlOudElliSEt vaikeudet 
ovat lisääntyneet, mikä voi kärjistää per-
heenjäsenten välisiä suhteita. Myös monen-
lainen syrjäytyminen on lisääntynyt. Per-
hetyötä ei tehdä koskaan kirkossa liikaa.

Nurmeksen kirkkoherra Reijo Tuokkola 
Helsingin Sanomissa 28.10.

SEurAKuntA On vanhempien tukena 
kasvatusasioissa, hengellisenä oppaana ja 
kasvupaikkana ja nuorten tukena elämän 
arvojen etsinnässä. Seurakunta on tukena 
ikääntyneiden yksinäisyyden pimeydessä, 
Kristuksesta vielä osattomien tukena hen-
kisen ja aineellisen köyhyyden maailmassa.

Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra 
Antti Kujanpää Esse-lehdessä 23.10.

JOKAinEn ääni on tärkeä, yksikin ää-
ni voi ratkaista sen, meneekö ehdokkaa-
si, toivomasi ryhmä tai tärkeänä pitämäsi 
asia/t seurakunnassasi eteenpäin. Haluai-
sitko edistää hyviä asioita? On vapaus va-
lita, ketä äänestää, mutta myös vastuu sii-
tä, jos jättää äänensä käyttämättä.

Nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala 
Kalevan Sielun silmin -blogissa 27.10.

PuhEEt JEESuKSEStA eivät kuulosta us-
kottavilta, kun kokee ja näkee ympäril-
lään ihmisten kylmyyttä ja rakkaudetto-
muutta. Mutta uskotko, että meistä jokai-
nen kaipaa aitoa läheisyyttä ja koskette-
lua, jotkut saavat sitä kokea, suuri osa, ar-
velisin ei saa. 

Miten siis edetä? Minä ratkaisin asian niin, 
että lopetin läheisyyden odottelut ja aloin itse 
lähestyä toisia opettelemalla olemaan hyväk-
syvämpi ja vähemmän kriittinen. 

Se toi hyvän mielen. Tähän johdatte-
li rakkauden käsky, jota pidän Raamatun 
tärkeimpänä sanomana.

Kommentti 23. lokakuuta Kirkko Suomessa 
-Facebook-sivuilla viestiin Kaiken keskellä 

on Jeesuksen hyväksyvä katse.

Pyhäinpäivä kurottautuu kuoleman rajan yli

Kuoleman 
majesteetti

En koskaan unohda sitä marras-
kuista torstai-iltaa, jolloin vel-
jeni lähti tästä maailmasta. Sii-
tä on pian kolme vuotta. 

Sairaus sisälsi suurta kärsimystä, 
kuolema tuli asiantuntevassa ja ko-
dikkaassa Terhokodissa Helsingissä. 

Veljeni oli tajuton, kun saavuin 
paikalle edellisenä päivänä. Hoitajat 
sanoivat, että osa hänestä on läsnä, 
vaikka kommunikointi oli jo mah-
dotonta. Veli kesti vielä runsaan vuo-
rokauden. Meitä oli kolme naista val-
vomassa hänen huoneessaan. 

Hämärä huone, ikkunassa kynt-
tiläkranssi, hengityskoneen 
ääni. Sitten tuli lähdön het-
ki. Se oli nopeasti ohi. Itkim-
me kuin pienet lapset, pelois-
samme mutta myös kokien 
voimakkaasti tilanteen py-
hyyden ja kauneuden, kuo-
leman majesteetin läsnäolon.

Niin kauan kun on ollut 
ihmisiä, on ollut näitä ko-
kemuksia. Kuolemassa koh-
taamme itseämme suurem-
man,  josta viime kädessä  ko-
emme olevamme  riippuvaisia. 

Kyse ei ole tietämisestä eikä ym-
märtämisestä. Kuvaamani kokemus 
tuli jostain sielun syvimmistä ker-
roksista ja oli hämmentävän primi-
tiivinen. 

Uskonnot ovat olleet keskeinen 
elementti kaikissa kulttuureissa, hy-
vässä ja pahassa. Niitä voi tutkia, Ju-
malalasta ja tuonpuoleisuudesta em-
me voi saada tietoa. 

Ihmisen järki on kyennyt suuriin 
saavutuksiin ja uskominen tullut vai-
keammaksi.  Järki ei voi kuitenkaan 
avata meille perimmäisiä kysymyksiä, 

Aatoksia Muut mediat

ikivanhat 
viisaudet 
taittavat 
terän niin 
epätoivolta 
kuin 
narsismilta.

joihin kuolema ja sen jälkeinen elä-
mä liittyvät. 

Materialistit uskovat, että vain se, 
minkä järki käsittää ja aistit havaitse-
vat, on totta. Suurin osa meistä ei koe 
tätä perimmäiseksi totuudeksi, mutta 

helposti lähdemme mukaan 
tähän yleisesti hyväksyttyyn 
leikkiin torjuen luonnolliset 
uskonnolliset tarpeemme. 

Unohdamme, että juu-
ri uskonnostamme voim-
me saada voimaa kestää tä-
mä traaginen kuolevaisuu-
temme. 

Kirkot koetaan luotaan-
työntävinä, koska siellä pu-
hutaan kuolemasta. Uskon 
maailmassa voimme kuiten-

kin lähestyä elämän ja kuoleman suu-
ria salaisuuksia. Uskonnot ovat mo-
nella tavalla inhimillisiä, mutta ne 
kantavat uumenissaan paljon hyvää 
ja arvokasta. 

Elämässä on kärsimystä mutta 
kärsimys loppuu ja alkaa toinen to-
dellisuus. Ikivanhat viisaudet taitta-
vat terän niin epätoivolta kuin nar-
sismilta, jolloin voimme kulkea elä-
mämme läpi luottavaisempina ja loh-
dutettuina. 

MARJA-KAISA HEIKKINEN
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva  

uskonnonopettaja Muhokselta.

On olemassa 
iankaikkisuus ja 
jälleennäkemisen 
mahdollisuus.

PEKKA hElin 
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti

– Haluan vaikuttaa oman ehdok-
kaani kautta seurakuntaneuvos-
ton ja kirkkovaltuuston päätök-
siin. Ehdokkaaseen – mikäli hän 
menee läpi – voi ottaa yhteyttä 
kesken vaalikautta ja puhua asi-
oista, joita haluaisi seurakunnan 
edistävän. Koska olen aika uu-
si oululainen, en tuntenut ehdok-
kaita. Muodostin äänestyspäätök-
seni ystävieni kokemusten kautta. 

Rauni Koistinen äänesti 
maanantaina Caritas-Kodissa.

– Haluan vaikuttaa kirkon asioi-
hin ja tulevaisuuteen. Valitsin eh-
dokkaan, jolla on Raamatulle us-
kolliset arvot. Lisäksi ehdokas oli 
minulle entuudestaan tuttu. Olen 
kotoisin Nastolasta, mutta opis-
kelen Oulussa sosionomi-diako-
niksi.

Anne Leskelä äänesti Oulun 
Diakoniaopiston ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun kirjaston 
aulassa maanantaina.

– Äänestän, koska seurakunta on 
mukana ihmisten elämässä alus-
ta loppuun asti. Toivoisin, että 
saisimme vireän valtuuston, joka 
jatkaisi hyvää, ihmisläheistä työ-
tä. Äänestin nuorehkoja naisia. 
Uutta verta pitää saada kehiin.

Ulla Lahtela äänesti Oulun 
Diakoniaopiston ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun kirjaston 
aulassa maanantaina.

– Kirkko on minulle läheinen, 
vaikka en Oulussa ole siellä pal-
jon käynytkään. Haluan vaikuttaa 
varsinkin, kun äänestäminen teh-
tiin niin helpoksi täällä yliopistol-
lakin. Kannattaisi muidenkin ää-
nestää. Löysin ehdokkaani vaali-
koneesta. Valitsin toisen vaaliko-
neen antamasta kahdesta ensim-
mäisestä ehdokkaasta.

Elisa Nivala äänesti Linnanmaalla 
Oulun yliopiston keskusaulassa 
tiistaina.

rAuni KOiStinEn AnnE lESKElä ullA lAhtElA

– Kirkko on isossa murroksessa. 
Silloin erityisesti on syytä äänestää 
niiden arvojen mukaisesti, jotka  
tuntee omakseen. Jos ehdokkaal-
la on samanlaiset arvot, mikä sii-
nä on äänestäessä. Äänestin sitä ai-
noaa ehdokasta, jonka tunsin. Eh-
dokkaani perusarvot ovat hyvin sa-
mankaltaiset kuin minullakin.

Maija Rautio äänesti Linnanmaalla 
Oulun yliopiston keskusaulassa 
tiistaina.

Perjantaihin saakka 
voi äänestää 
seurakuntavaaleissa 
kotiseurakuntansa 
ehdokasta missä päin 
Suomea tahansa. 
Esimerkiksi Oulussa, 
Jyväskylässä ja 
tampereella väki on ollut 
liikkeellä viime vaaleja 
innokkaammin.

Oulun seurakuntien ää-
nestyspisteillä kävi jo 
ensimmäisenä äänestys-
päivänä 1480 äänestäjää. 

Erityisen vilkkaasti äänestys al-
koi Tuomiokirkkoseurakunnan 
alueella. 

Kuten kaikissa valtakunnal-
lisissa vaaleissa, ennakkoäänes-
tyksen aikana äänestäminen on-
nistuu kaikilla äänestyspaikoilla 
ympäri Suomen. Mukaan tarvit-
see ottaa vain kuvallinen henki-
löllisyystodistus. 

Seurakuntayhtymien alueella, 
kuten Oulun seurakunnissa, ää-
nestäjät saavat kaksi äänestyslap-
pua, joista toisella äänestetään eh-
dokasta oman seurakunnan seu-
rakuntaneuvostoon ja toisella ko-
ko yhtymän yhteiseen kirkkoval-
tuustoon.

Näin ollen äänen voi antaa 
halutessaan kahdelle henkilölle, 
joista toista äänestää seurakunta-
neuvostoon ja toista valtuustoon. 
Samaa henkilöä voi myös äänes-
tää molempiin elimiin, jos hän on 
molempiin ehdolla. 

Itsenäisissä seurakunnissa, 
kuten Kempeleessä ja Muhoksel-
la äänestetään vain yhtä henkilöä 
kirkkovaltuustoon.

Jos numero tai numerot eivät 
ole mieleen painettuina, oman 
ehdokkaan tiedot voi tarkistaa 
äänestyspaikalla paperilistoista 
tai nettiyhteyden avulla. 

Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnissa usealta äänestys-
paikalta löytyy myös viime vii-
kolla lehden välissä ilmestynyt 
vaaliliite, jossa on ehdokaslistat. 

ELSI SALOVAARA
Gallupin tekstit ja kuvat: 

Pekka Helin, Riitta Hirvonen, 
Elsi Salovaara ja Heli Väyrynen.

EliSA niVAlA 

MAiJA rAutiO
– Olemme vaimon kanssa seura-
kunnan jäseniä, joten haluamme 
vaikuttaa äänestämällä. Äänestäm-
me nyt ensimmäistä kertaa seura-
kuntavaaleissa Oulussa muutettu-
amme tänne muutama vuosi sitten. 
Valitsin ehdokkaan, jonka tunnen 
jo työelämän ajalta. Hän on osal-
listuva ihminen, joka osaa perus-
tella mielipiteensä ja tuo ne esille.

Kyösti Kokkonen äänesti tiistaina 
Oulussa Keskustan seurakuntatalossa.

– Koen tärkeäksi vaikuttaa, joten 
äänestän siksi. Oulussa ollessani 
olen äänestänyt kaikissa vaaleis-
sa. Valitsin sellaisen ehdokkaan, 
joka on minulle tuttu jo pitkältä 
ajalta. Hän on vakaa, toimintaky-
kyinen ja tyypillinen seurakun-
nan jäsen. Äänestyspaikan valit-
sin sillä perusteella, että tämä oli 
heti aamusta auki.

Seppo Jaakonsaari äänesti tiistaina 
Oulussa Keskustan seurakuntatalossa.

– Äänestän, koska kirkon pitää 
näyttää jäseniltään, se on niin yk-
sinkertaista. ”Älä valita vaan väli-
tä”, niinhän se yksi vaalilausekin 
taitaa kuulua. Olen töissä Brysse-
lissä, joten äänestän varmuuden 
vuoksi ennakkoon. Valitsin eh-
dokkaista sellaisen henkilön, jon-
ka tunnen ja tiedän ekologisesti 
orientoituneeksi ja täysjärkiseksi.

Liisa Jaakonsaari äänesti tiistaina 
Oulussa Keskustan seurakuntatalossa.

KyöSti KOKKOnEnSEPPO JAAKOnSAAriliiSA JAAKOnSAAri

GAlluP      Miksi äänestit ja millä perusteilla valitsit oman ehdokkaasi?

M ir ja m i  R i t o la

Seurakuntavaaleissa ei ole 
perinteisesti nähty näyttä-
viä vaalikampanjoita esi-
merkiksi kunnallisvaali-

en tapaan. Mainostus lehdissä ja 
netissä on vähäistä, ja tienvarsil-
lakin on vain yksittäisiä mainos-
kylttejä.

Yksi harvoista vaalitapahtu-
mista nähtiin lauantaina Oulun 
Rotuaarilla, kun ehdokkaat jakoi-
vat esitteitä räntäsadetta uhmaten. 

Vaalikone on otettu aktiivises-
ti käyttöön, mutta ehdokkaita ja 
heidän näkemyksiään esitteleviä 
vaalipaneeleja ja -keskusteluja ei 
juuri järjestetä. Kaksi sellaista ai-
nakin on, toinen Oulujoen seu-
rakunnassa, toinen Siikalatvalla.

Keskiviikkona Myllyojan seu-
rakuntatalossa Oulussa järjestet-
tiin KirkkoLeaks-paneeli, jossa 
puhetta johti valtakunnallises-
tikin tuttu kasvo, helsinkiläisen 

Kallion seurakunnan kirkkoher-
ra Teemu Laajasalo. 

Perjantaina 31.10. kello 9.15 al-
kaen ehdokkaita on tentattavana 
Siikalatvan lukiossa Pulkkilas-
sa (Turulantie 3). Tapahtumaan 
toivotetaan tervetulleiksi kaikki 
vaaleista kiinnostuneet, eivät pel-
kästään opiskelijat. 

ELSI SALOVAARA

Kampanjointi ei juuri näy katukuvassa

Oululaiset seurakuntavaaliehdokkaat esittäytyivät viime lauantaina Rotuaarilla.
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SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Nunna laulaa Madonnan Like A Virgin -hitin

Italialainen laulava nunna, si-
sar Christina Scuccia aiheutti 
sensaation voittaessaan maan-
sa Voice-laulukisan. Nyt hän 

on valinnut debyyttialbumin-
sa ensimmäiseksi singleksi Ma-
donnan kiistellyn klassikon Li-
ke a Virgin.

Sisar Christina, 26, sanoo, et-
tä hänen versionsa hekumallises-
ta poplaulusta on osoitus Luojan 
kyvystä muuttaa asiat joksikin 
uudeksi. Se kertoo myös sisaren 
kutsumuksesta olla nunna.

Mustavalkoinen video nunnan 
coverista on julkaistu musiikkisi-
vusto Vevolla. Sisar Christina on 
videolla pukeutunut mustaan pit-
kään kaapuun ja huiviin. Jalois-
saan hänellä aistikkaat mustat 
kengät ja kaulallaan risti. Nun-
na laulaa laulunsa Venetsiassa ai-
van kuten Madonnakin 30 vuot-
ta sitten.

Videolla ei ole jälkeäkään Ma-

kaisi alkuperäisen version laulus-
ta, konservatiivit halusivat kieltää 
sen, koska he katsoivat, että lau-
lu yllyttää seksuaaliseen hillittö-
myyteen ja pilkkaa perhearvoja.

Sisar Christina sanoo, että Ma-
donna ei ole ilmeisesti vielä kuul-
lut hänen versiotaan.

– Haluaisin kuitenkin nähdä 
Madonnan kasvot, kun hän kuu-
lee sen ja hänelle kerrotaan, että 
laulaja on nunna.

donnan säädyttömästä liikehdin-
nästä. 

– Kun valitsin laulun, minul-
la ei ollut mitään tarkoitusta ol-
la provokatiivinen tai aiheuttaa 
skandaalia, sisar Christina kertoi 
viime viikolla italialaiselle Avve-
nire-lehdelle.

– Halusin ilmaista laululla 
rauhallisuutta ja runollisuutta. 
Se onnistui, hän lisäsi.

Kun Madonna aikoinaan jul-

Sisiliasta kotoisin olevan nun-
nan Voice-esitystä Alicia Keysin 
kappaleesta No One on kuunnel-
tu Youtubesta lähes kaksi miljoo-
naa kertaa. Myös tämä laulu kuu-
luu uudella albumilla.

Fanit ovat ylistäneet nunnan 
debyyttilevytystä. 

– Jos kaikki nunnat olisivat ol-
leet koulussani tällaisia, evanke-
lioisin nyt massoja, eräs tviittasi.

PEKKA HELIN
Lähde: Religion News Service

Kirkolla vaikea
rooli 
seksimessuilla
Kirkon ei pitäisi mennä Sexhi-
bition-messuille, Kallion seu-
rakunnan kirkkoherra Teemu 
Laajasalo sanoo Kotimaa24:lle. 

Seksistä puhuminen imee 
Laajasalon mielestä "kirkosta 
kaiken hapen".

Tikkurilan seurakunta ja 
Vantaan seurakuntien perhe-
asiainneuvottelukeskus ovat 
mukana perjantaina 31. loka-
kuuta Helsingin Kaapeliteh-
taalla järjestettävillä Sexhibi-
tion-messuilla.

Teemu Laajasalo painottaa, 
ettei hän tuomitse seurakun-
taa sen koommin kuin mes-
suille meneviä. Hän ei vain 
usko, että messut ovat kirkon 
paikka siitäkään huolimatta, 
että hänen mukaansa kirkon 
pitää mennä sinne, missä on 
vaikeaa olla.

– Seksimessuilla ei oikein 
ole onnistumisen mahdollis-
tavaa roolia. Ihmiset eivät me-
ne seksimessuille kuulemaan 
Jeesuksesta tai hakemaan per-
heterapiaa. He menevät sinne 
iloitsemaan pornosta sen eri 
muodoissa. Meidän rooli on 
joko tukea tätä iloa tai pilata 
se. Jos tuemme, menetämme 
itsekunnioituksemme ja us-
kottavuutemme ja jos emme 
tue, olemme ilonpilaajia, Laa-
jasalo perustelee.

Kirjailija valitsi
parhaat palat
Kirjailija Hannu Mäkelä luki 
Helsingin Kirjamessuilla ot-
teita sekä Raamatusta että uu-
desta kirjastaan. Ne ovat sama 
asia. Kirjaan on otettu vain 
raamatunkohtia, jotka puhut-
televat Mäkelää.
- - Kotimaa24:n Kirjamessuil-
ta tavoittama eksegetiikan do-
sentti Matti Myllykoski näki 
Mäkelän kirjalle useitakin esi-
kuvia.

Valikoimia Raamatusta eri 
näkökulmista on tehty aina 
keskiajalta lähtien. Myllykos-
ki muistuttaa, että ajatus sii-
vilöidä Raamatusta esiin eri-
tyisesti eettisyyttä ja runoutta 
on sukua 1800-luvun liberaa-
liteologisille tausta-ajatuksille.

– Mäkelä ikään kuin etsii 
Raamattua Raamatusta teke-
mällä oman valikoiman sen 
teksteistä.

Kiimingin Jäälistä maail-
malle lähtenyt kirjaili-
ja, toimittaja, käsikirjoit-
taja ja viestintäkouluttaja 

Kristiina Hanhirova istuu hel-
sinkiläisessä kahvilassa ja puhuu 
uskosta arkipäiväisesti.

Hän ei peittele omaa usko-
aan, mutta ei halua olla julistaja-
kaan.  Suomalaiset ovat Hanhi-
rovan mielestä oudon sulkeutu-
neita kristillisyydestään.  Uskosta 
puhuminen on noloa, melkeinpä 
häpeällistä.

– Heti kun puhe kääntyy us-
konasioihin, porukka hiljenee. Se 
ei vain kuulu meillä kulttuuriin, 
hän ihmettelee.

usko kuuluu luontevasti arkeen
Kristiina Hanhirova kirjoitti taisteluhuumorin sävyttämän kirjan sairastamisesta

Media-alalla pitkään työsken-
nellyt   Hanhirova  kehuu mielel-
lään Suomen evenkelis-luterilais-
ta kirkkoa, sillä se on hänen mie-
lestään avoin, keskusteleva ja su-
vaitsevainen.  Yksi miinuspuoli-
kin silti löytyy.

– Meillä on hyvä kirkko, mut-
ta välillä liian nössö. Se on anta-
nut muutamien suvaitsemattomi-
en olla liian näkyvästi esillä ää-
nitorvena. Tavallaan on oltu liian 
suvaitsevaisia, hän pohtii.

Vuoden kristillinen 
kirja -ehdokas
Hanhirova julkaisi ensimmäi-
sen kirjansa toukokuussa.  Rak-
kautta, rukouksia ja rauhoittavia 
nimettiin Turun kirjamessuil-
la Vuoden kristillinen kirja -eh-
dokkaaksi.

Hanhirovan elämä mullis-
tui joulukuussa 2005, kun puoli-
solla Timo Laukkiolla todettiin 
akuutti leukemia. Siitä alkoi sel-
viytymistarina, joka on täynnä 
uskomattomia juonenkäänteitä, 
surua, kommelluksia ja hurttia 
huumoria.

– Olin ehdokkuudesta iloises-
ti yllättänyt. Ehdokkuus on aina 
kunnianosoitus kirjailijalle. Se 
hivelee, tuore kirjailija tunnustaa.

Ajatus kirjan kirjoittamisesta 
omista tuntemuksista syntyi mel-
ko varhaisessa vaiheessa.  Puoli-
son ja aktiivisen omaisen koke-
mukset tuntuivat välillä niin jär-
jettömiltä, että niistä piti kertoa 
muillekin.

Tekstiä ei kuitenkaan ollut tar-
ve panna paperille liian aikaises-
sa vaiheessa.

– Jos olisin kirjoittanut kir-

jaa liian varhain, siitä olisi tullut 
pateettista tunnevyöryä. Säilytin 
kuitenkin sähköposteja, teksti-
viestejä ja epikriisejä, jotta voisin 
käyttää niitä myöhemmin.

Rakkautta, rukouksia ja rau-
hoittavia -kirjan kirjoittaminen 
kesti vuoden.  Hanhirova sanoo, 
että kirjan tyyli ja ääni löytyivät 
kuin itsestään.

– Oli tärkeää, ettei siitä tullut 
pelkkä sairaskertomus. Mukana 
on Timolle ja itselleni ominainen 
absurdi huumori, sanoisin mel-
kein, että taisteluhuumori, Han-
hirova naurahtaa.

Terveys ei ole 
onnellisuuden tae
Ensimmäisen kirjan sanoma oli 
tuoreelle kirjailijalle alusta lähti-
en selkeä: terveys ei ole onnellisen 
elämän tae.

Hanhirovan mielestä sairaudet 
on hyväksyttävä osana elämää.  

– Meille kaupitellaan näke-
mystä, jonka mukaan terveel-
liset elämäntavat, tietty ruoka-
valio ja kuntoilu pitävät mei-
dät terveinä.  Jos siitä huolimat-
ta sairastuu, se koetaan suurena 
pettymyksenä.

– Kukaan ei ole turvassa. Sai-

Hanhirovalle usko on ollut 
tärkeää pienestä tytöstä asti. Hän 
kuvailee itseään arkikristityksi, 
jonka elämää paaluttavat kristil-
liset arvot, etiikka, moraali ja ih-
misyys.

– Varsinkin nykyisissä kovissa 
arvoissa, joissa mennään markki-
noiden ja rahan ehdoilla, niillä on 
suuri merkitys. Kristillinen us-
ko on luontevaa ja tuttua, ei mi-
nun ole tarvinnut etsiä merkitystä 
muista uskonnoista tai aatteista.

Kristillinen usko 
on luontevaa ja 
tuttua, ei minun 
ole tarvinnut etsiä 
merkitystä muista 
uskonnoista tai 
aatteista.

Kristiina Hanhirova

Kristiina Hanhirovan elämä mullistui joulukuussa 2005, kun puolisolla todettiin leukemia.
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Kuudes vaalikysymys:  

Miten seurakuntien 
toimintaa pitää uudistaa?

Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 3.11. 
Muista mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa. 

Viikon 
vaali-

kysymys
?

Seurakuntavaalien 
ehdokkaat patistavat 
säästämään 
kimppakyydeillä, 
byrokratiakukkasten 
karsimisella ja 
kannustinpalkinnoilla. 
toimintojen tavoittavuutta 
tulee myös miettiä. 
 

Säästäisin matkakuluissa. Val-
tuutetun esimerkiksi työmatkal-
taan matkan varrella olevaan ko-
koukseen poikkeaminen ei mie-
lestäni oikeuta matkakulukor-
vaukseen. Lisäksi kotoa kokouk-
seen -kimppakyyteihin voisi ke-
rätä entistä suurempia ryhmiä. 

Aino Marttila
Siikalatva, Seurakunnan puolesta

Säästöjä harkittaessa seurakun-
tien toiminnoista ei tule tinkiä. 
Kiinteistöistä voitaisiin luopua 
harkiten. Vapaaehtoisten työpa-
nosta voitaisiin lisätä, näin kirk-
koa saataisiin myös lähemmäk-
si seurakuntalaisia, ja ehkä kirk-
ko saisi lisää jäseniä. Voisiko kir-
kon tiloissa järjestää maksullisia 
tapahtumia? Positiivista ajattelua 
ja talkoohenkeä!

Marjo Jämsä
Karjasilta, Katse

Säästäisin seinistä. Seurakunnil-
la on paljon huonossa kunnossa 
olevia vanhanaikaisia turhia tilo-
ja, joiden ylläpito tulee kalliiksi. 
Useimmilla tällaisilla rakennuk-
sille ei ole myöskään kulttuuri-
historiallista arvoa, joten näistä 
voidaan luopua.

Sampsa Aro 
Karjasilta, Elävä seurakunta 

lähellä ihmistä (Esli)

Hakisin säästöjä vähentämällä 
kiinteistökuluja. Tähän päästäi-
siin mm. jalkauttamalla työnteki-

jöitä säännöllisesti kansan pariin 
ja luopumalla tarvittaessa osasta 
kiinteistöjä. Myös etätyön mah-
dollisuuksia tulee selvittää.

Ilkka Kotajärvi
Tuira, Kristillisten perusarvojen puolesta

Onko hallinnossa päällekkäi-
siä toimintoja, byrokratiakukka-
sia, joita voisi karsia tai yhdistää? 
Tässä säästettäisiin rahan lisäk-
si myös työntekijän selkärankaa. 
Ovatko kaikki toiminnat ja tilai-
suudet kannattavia, käykö niis-
sä seurakuntalaisia? Entä han-
kinnat, toteutuuko kilpailutus ja 
mistä on järkevin ostaa? Säästöis-
sä pitää pyrkiä siihen, ettei kenen-
kään työpaikkaa viedä ja palve-
lut säilyvät. 

Maritta Heikkinen-Kuotesaho,
Kiiminki, Elävä seurakunta 

lähellä ihmistä (Esli)

Kannustavalla, palkitsevalla sääs-
tämisellä. Jos seurakunnalla on 
yhteisesti sovitut säästötavoitteet 
esimerkiksi toimialoittain, sääs-
täminen on kannustavaa ja mer-
kityksellistä. Pienikin tavoite on 
alku, jonka saavuttaminen innos-
taa suurempien tavoitteiden mää-
rittelemiseen ja toteuttamiseen. 
Tavoitteen saavuttaminen tulee 
palkita. Huolehtimalla henkilös-
tön hyvinvoinnista sekä suunnit-
telemalla ja toteuttamalla kiin-
teistöjen perus- ja energiakorja-
ukset saadaan säästöjä.

Pia-Riitta Korvenheimo
Karjasilta, Katse

Kaikesta pitää säästää tasapuoli-
sesti, jos rahat eivät riitä. Ensiksi 
pitää tarkistaa prosessien toimi-
vuus ja kustannustehokkuus. Ta-
lous voidaan saada tasapainoon 
lisäämällä seurakunnan tuloja 
saamalla kirkosta eronneita ta-
kaisin seurakuntalaisiksi. Tämä 
taas tapahtuu parhaiten lisäämäl-
lä kirkon näkyvyyttä esimerkiksi 
netissä ja kehittämällä kirkon ny-
kyisiä toimintoja. 

Pirjo Bastman, 
Oulujoki, Katse

"Talkoohenkeä tarvitaan 
seinien karsimisen lisäksi"

Katsastusasemalta tukea  
elämänikäisiin parisuhteisiin 

Oulunsalon seurakun-
ta järjestää tiistaina  
4. marraskuuta mak-
suttoman luento- ja 

keskustelutilaisuuden nimeltä 
Romuromantiikkaa! – aviosuh-
teen katsastusasema. 

Tilaisuuden nimeäminen 
aviosuhteen katsastusasemak-
si on herättänyt kysymyksiä sii-
tä, keille kaikille se on tarkoitet-
tu. Kysyimme asiaa Oulunsalon 
seurakunnan seurakuntapasto-
rilta Jukka Joensuulta, joka jär-
jestää tapahtumaa.

Miksi tapahtuma on nimen-
omaan aviopareille?

– Idea avioliiton katsastusase-
masta on ollut mielessäni jo pi-
dempään, ja sitä oli luonnollis-

ta lähteä jalostamaan oman työn 
ohella. Seurakunnissa haluamme 
tukea ihmisiä, jotka tahtovat sitou-
tua toisiinsa loppuelämänsä ajaksi. 
Olen ollut mukana myös Miesten 
viikon toiminnassa, ja ajatus on ol-
lut esillä sielläkin. Haluamme aut-
taa pariskuntia avioliiton saralla, 
jotta se kestää ja säilyy. 
Käännytetäänkö avoparit tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa 
elävät ovelta vai onko heillekin 
tilaa?

– Kaikki ovat tervetulleita, 
seurakunnan toiminta on aina 
kaikille avointa. Tilaisuudessa 
käydään läpi avioparien elämään 
liittyviä kysymyksiä kristillises-
tä näkökulmasta. Tilaisuus so-
pii ihmisille, jotka tahtovat si-
toutua toisiinsa ja saada viriket-
tä ja "huoltoa" yhteiselämäänsä. 

ELSI SALOVAARA

Romuromantiikkaa! – aviosuh-
teen katsastusasema ti 4.11. klo 
19 alkaen Oulunsalon seurakun-
nan toimitalolla (Vattukuja 2). 
Ilmoittautumiset iltapalan ja las-
tenhoitotarpeen kartoittamiseksi 
Jukka Joensuulle, p. 044 7453 847 
tai jukka.joensuu@evl.fi.

tiistaina 4.11.2014 klo 19
Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla  
(Vattukuja 2) 

Avoin ja maksuton luento -ja keskustelutilaisuus  
kaiken ikäisille aviopareille. Illan toteutuksesta  
vastaa pastori Jukka Joensuu.
 
Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.  
Lastenhoito on järjestetty tilaisuuden ajaksi.
  

Ilmoittautumiset 31.10.2014 mennessä  
iltapalatarjoilua ja mahdollista lastenhoitotarvetta varten  
Jukka Joensuulle p.0447453847, jukka.joensuu@evl.fi.

ROMU-
ROMANTIIKKAA!
- aviosuhteen katsastusasema

Vuoden kristillinen kirja 2014 on Jouni 
Tillin teos Suomen pyhä sota, papit jat-
kosodan julistajina.

Jouni Tilli on valtio-opin tutkija Jy-
väskylän yliopistossa. Tillin mielenkiinnon koh-
teina ovat uskonnon ja politiikan välinen suhde, 
sotiin liittyvä historiapolitiikka sekä uskonnolli-
nen retoriikka.

Kirjailija, äidinkielenopettaja Pauliina Rau-

hala valitsi kil-
pailun voitta-
jan, joka julkistettiin Hel-
singin Kirjamessuilla 26. lokakuuta.

Suomen pyhä sota kuvaa pappien ristiriitais-
ta tilannetta jatkosodassa. Miten kristityn pitää 
toimia, kun esivalta käskee tappamaan? Viides 
käsky kielsi tappamisen, mutta voiko sota olla oi-
keutettu?

usko kuuluu luontevasti arkeen
Kristiina Hanhirova kirjoitti taisteluhuumorin sävyttämän kirjan sairastamisesta

rastua voi kuka vain, hän 
muistuttaa.

Kirjoittaminen on kuu-
lunut Hanhirovan elämään 
koko mediauran ajan.  Vuo-
desta 2008 lähtien hän on 
työskennellyt dokument-
tien käsikirjoittajana. Fikti-
on kirjoittaminen kiinnos-
taa myös tulevaisuudessa.

Tulevassa kirjassa ei enää 
avata näkymiä Hanhirovan 
ja Laukkion kotiin tai sai-
rastuvalle. Luvassa on kui-
tenkin sairauksia, kuole-
maa, koiria, katastrofeja ja 
tietysti hurttia huumoria.

– Itkuvirsistä en välitä. 
Haluan saada ihmiset nau-
ramaan.

MIRJA RINTALA

Suomen pyhä sota 
on vuoden kristillinen kirja

Kristiina Hanhirovan elämä mullistui joulukuussa 2005, kun puolisolla todettiin leukemia.

M i r j a  R in t a la
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Joidenkin kansalaisjärjestö-
jen varainkeruu on hiukan 
hiipunut, mutta dramaatti-
sia muutoksia ei Rauhan Ter-

vehdyksen kyselyn mukaan ei ole 
tapahtunut. 

Kysyimme, onko nähtävissä, 
että kuukausilahjoittajat pienen-
täisivät lahjoitussummiaan.

Suomen World Vision on las-
ten elinoloja ja oikeuksia edistä-
vä kristillishumanitaarinen ke-
hitysyhteistyöjärjestö. Tiedottaja 
Anna Pollarin mukaan taloudel-
lisen epävarmuuden aikoina ih-
miset ovat jonkin verran arempia 
sitoutumaan pidempiaikaiseen 
tukemiseen, kuten kummiuteen. 

– Nykyisten tukijoiden kuu-
kausittaisissa lahjoitussummissa 
emme ole huomanneet pienene-
mistä. Toki työpaikan menetyk-
sen kaltainen iso muutos voi joh-
taa siihen, että säännöllinen lah-
joittaminen joudutaan lakkaut-
tamaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn 
varainhankintapäällikkö Mari-
liinu Ahlstromin mukaan uudet 
kuukausilahjoittajat tukevat jär-
jestöä hieman pienemmillä sum-
milla kuin vanhat. Ero tuotoissa 
on noin viiden prosentin luokkaa.

Lasten hyvinvoinnin puolesta 
työskentelevän Suomen Unicefin 
varainhankintajohtaja Liisa Susi-

luoto kertoo, ettei kuukausisum-
mien laskua ole nähtävissä.

– Summanlaskijoissa ei ole ol-
lut ruuhkaa, Susiluoto kiteyttää 
taloustilanteen vaikutuksen jär-
jestön varainhankintaan.

Taantuma näkyy toisella ta-
valla. Vanhat uskolliset lahjoit-
tajat, jotka lahjoittavat pari kol-
me kertaa vuodessa tietyn sum-
man rahaa, jättävät lahjoitusker-
ran väliin.

PEKKA HELIN

Yhteisvastuukeräyksen tilanteesta 
kerrotaan tämän lehden sivuilla 
12–13.

Järjestöjen tukirahat 
hiipuneet jonkin verran
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toinen syöpäpotilas ymmärtää 
Eturauhassyövän sairastanut Osmo Lassi tukee nyt muita

Miesten viikko on täynnä tapahtumia   

Oulunsalolainen Osmo 
Lassi sai syöpädiagnoo-
sin kymmenen ja puoli 
vuotta sitten samaan ai-

kaan, kun hänen vaimonsa odot-
ti perheeseen vauvaa.

Eturauhassyöpä löytyi sattu-
malta. Hyvänlaatuista eturauha-
sen liikakasvua ja siitä aiheutu-
nutta virtsaamisongelmaa Lassil-
la oli ollut jo vuosia.

– Siskon mies puhui, että hän 
käy kerran vuodessa otattamassa 
PSA-verinäytteen. Ajattelin, että 
minäpä käyn myös.

Kohonnut arvo johti nopeasti 
jatkotutkimuksiin, koepalan ot-
toon ja diagnoosin varmistuttua 
radikaalileikkaukseen.

Lääke- ja sädehoitoja ei tarvit-
tu. Aluksi Lassi kävi kontrolleis-
sa puolen vuoden välein, nykyään 
kerran vuodessa.

– PSA-arvo on pysynyt nor-
maalina, eli tilanne on siltä osin 
kunnossa.

Nuoret arastelevat
ryhmään tuloa
Osmo Lassi toimii nyt vertaistu-
kihenkilönä muille eturauhas-

syöpäpotilaille.
He kokoontuvat joka kuun vii-

meinen torstai Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistyksen tiloissa Oulun 
keskustassa.

– Väkeä käy keskimäärin kah-
deksan. Enemmänkin saisi tulla.

Lassi tietää, että kynnys lähteä 
vertaistukiryhmään on monel-
le miehelle korkea. Varsinkaan 
nuoret miehet eivät uskaltaudu 
paikalle.

– Nuoret ehkä pelkäävät pal-

jastaa, että heillä on tällainen 
tauti. Syöpä on edelleen mörkö, 
vaikka eturauhassyöpä on hyvin 
hoidettavissa verrattuna moniin 
muihin syöpiin.

Ryhmässä saa henkistä tukea 
ja vertaisten kokemustietoa. Heti 
sairastumisen jälkeen kiinnostaa 
se, miten selviää eteenpäin.

– Sairastuminen oli henkises-
ti raskas asia. Koin, että sain it-
selleni tukea vertaistukiryhmästä 
kymmenen vuotta sitten. Siitä jäi 
päälle halu auttaa muita.

Sairaus vaikuttaa
parisuhteeseen
Eturauhassyövän hoidot aiheut-
tavat monia sivuvaikutuksia, jot-
ka heikentävät miesten elämän-
laatua.

Yleisimpiä haittoja ovat erek-
tiohäiriöt ja virtsankarkailu.

Hoitojen haitoista keskustel-
laan vertaistukiryhmässäkin.

– Eturauhassyöpäpotilaan 
puolisokin voi tarvita ja saada tu-
kihenkilön. Syöpä vaikuttaa pa-
risuhteeseen ja seksuaalisuuteen, 
toteaa järjestösihteeri Aila Riiko-
nen Pohjois-Suomen Syöpäyhdis-
tyksestä.

Yhdistyksen tiloissa toimii 
vertaistukiryhmiä myös rinta- ja 
mahasyöpäpotilaille sekä psyko-
login vetämä ryhmä palliatiivi-
sessa hoidossa oleville. 

– Näissä ryhmissä vapaaeh-
toistyötä tekevät ovat korvaamat-
tomia. Ilman heitä ryhmät eivät 
toimisi, Riikonen jatkaa.

HELI VÄYRYNEN

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ja 
Suomen eturauhassyöpäyhdistys 
järjestävät maksuttoman 
luentotilaisuuden eturauhassyövästä 
torstaina 30.10. kello 18 Oulun 
Diakonissalaitoksen Wegelius-salissa.

Osmo Lassi kannustaa miehiä rohkeasti mukaan eturauhassyöpäpotilaiden 
vertaistukiryhmään. – Koin, että sain itselleni tukea ryhmästä kymmenen vuotta 
sitten, Lassi kertoo. Potilaille on tarjolla myös tietopaketti taudista.

•	 Eturauhasen	syöpä	on	miesten	yleisin	syöpä	Pohjoismaissa.

•	 Siihen	sairastuu	vuosittain	noin	4	700	suomalaismiestä.

•	 Potilaista	93	prosenttia	on	elossa	viiden	vuoden	kuluttua	

diagnoosista.

•	 Potilasjärjestöjen	teettämän	tuoreen	kyselyn	mukaan	puolet	

miehistä saa eturauhassyövän diagnoosin käytyään lääkärissä 

aivan muusta syystä.

•	 Kyselyyn	osallistui	lähes	7	000	miestä	Pohjoismaista.	Mukana	oli	

yli	1	100	suomalaismiestä.

lähes 5 000 miestä sairastuu joka vuosi

Aila Riikonen pitää vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä korvaamattomina. Ilman heitä 
syöpäpotilaiden vertaistukiryhmät eivät toimisi.

Ensi viikko on valtakunnalli-
nen Miesten viikko. Oulun 
Rotuaarilla päivystää maa-
nantaista perjantaihin kel-

lo 10–14 teltta, jossa keskustel-
laan miehen elämästä tämän päi-
vän Suomessa. 

Teltassa voi tavata työntekijöi-
tä Oulun ev.lut. seurakunnista, 
Oulun kaupungilta, Oulun ensi- 
ja turvakodista, Nuorten Ystävien 
Vanhempien Akatemiasta ja Poi-
kien Talosta.

Tiistaina 4.11. kello 19 Oulun-
salon seurakunnan toimitalossa 
(Vattukuja 2) avautuu Aviosuh-
teen katsastusasema. 

Keskiviikkona 5.11. kello 18 
haetaan eväitä isyyden työkalu-

pakkiin Keskustan seurakunta-
talossa (Isokatu 17). Vieraana on 
isyys- ja miestutkija Jouko Hut-
tunen. Hän luennoi nykypäivän 
isyydestä ja huomisen haasteis-
ta. Luento on maksuton ja avoin 
miehille, isille ja isoisille. Kahvi-
tarjoilu alkaa kello 17.30. Luen-
nolle ilmoittaudutaan osoitteessa 
www.nuortenystavat.fi.

Torstaina 6.11. kello 18 järjes-
tetään erityisesti miehille suun-
nattu Eroneuvoilta Nuorten Ys-
tävien keskustoimistossa (Tori-
katu 28). 

Perjantaina 7.11. kello 19 mie-
hiä kutsutaan virsilauluiltaan 
Oulunsalon kirkkoon (Uhrikir-
konkuja 2). 

Lauantaina 8.11. kello 9–12 
Tuiran kirkossa (Myllytie 5) vie-
tetään kaikille avointa Miesten 
lauantaita. Tapahtuma käynnis-
tyy messulla ja aamupalalla. Va-
paudesta ja ahtaudesta miehen 
elämässä alustaa työnohjaaja, työ-
yhteisöjen ohjaaja Harri Hyyppä. 
Aamupäivän aikana pohditaan 
miesten jaksamista työttömyy-
den ja muiden vastoinkäymisten 
keskellä. Tilaisuus päättyy viiden 
euron hintaiseen lounaaseen.  

Lauantai-iltana 8.11. kello 18 
Lämsänjärven kaupunkileirikes-
kuksessa (Hiihtomajantie 2) jär-
jestetään sauna- ja takkailta, jo-
ka on suunnattu lapsettomille ja 
lapsensa menettäneille miehille. Valtakunnallinen Miesten viikko päättyy isänpäivään.

E s s i  N i e m i

nuoret ehkä 
pelkäävät paljastaa, 
että heillä on 
tällainen tauti. 
Syöpä on edelleen 
mörkö, vaikka 
eturauhassyöpä on 
hyvin hoidettavissa 
verrattuna moniin 
muihin syöpiin.

Osmo Lassi

H e l i  Väy r y n e n
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rauhan tervehdys on myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 

asettaneelle tuttavallesi, että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi

hautauspalveluja

OstetaanPalveluja tarjotaan

Ensimmäinen 
saattomatka ei jännittänyt 

Esa Hofslagare, Voitto Kukkamaa, Pekka Hakaheimo ja Pekka Päätalo toimivat ensimmäistä kertaa vapaaehtoisina 
arkunkantajina viime lauantaina. Miehet kuvattiin Intiön siunauskappelin isossa salissa.

E l s i  S a l ovaa ra

Vettä, loskaa ja liukasta. 
Tällainen oli Esa Hofs-
lagaren ja kolmen muun 
vapaaehtoisen arkunkan-

tajan ensimmäinen saattomatka 
Oulun Intiön hautausmaalla lau-
antaiaamuna.

Tummiin pukeutuneet, val-
koisiin kaulaliinoihin sonnustau-
tuneet vapaaehtoiset olivat iso osa 
kantoryhmästä, sillä saattoväestä 
tuli vain kaksi kantajaa. 

Arkku saatettiin maan poveen.
– Haudan reunalla veisattiin 

virsi, ja siinä se oli.
Saattomatka oli historiallinen: 

Oulun seurakunnat tarjosivat nyt 
ensi kerran vapaaehtoisia arkun-
kantoon.

Esa Hofslagare on tottunut ole-
maan ensimmäinen. Hän oli en-
simmäinen mies, joka valmistui 
Oulun sosiaalialan oppilaitokses-
ta. Hän oli myös todennäköises-

ti ensimmäinen mies Suomessa, 
joka kävi läpi vanhustyön koulu-
tuksen.

Hofslagare jäi muutama vuo-
si sitten eläkkeelle. Uransa aika-
na hän hoiti kehitysvammaisia, 
psyykkisesti sairaita ja vanhuksia.

Lauantaiaamuna herätessä 
Hofslagarea ei jännittänyt, sil-
lä hän osallistui syksyllä kaksiin 
sukulaisten hautajaisiin. Hauta-
jaisten läheisyys auttoi, samoin 
se, että hän kokee arkun kanta-
misen helpoksi.

 
Nöyryyden 
etsimistä
Hofslagare kertoo olevansa tun-
neherkkä ja hakevansa arkunkan-
tamisesta nöyryyttä.

– Suhtaudun elämään ja toi-
siin ihmisiin vakavasti. Koin hoi-
tajan ammatin kutsumuksekseni. 
Vaikka en ole enää työelämässä, 

autan aina, kun joku pyytää apua, 
oli tilanne mikä tahansa.

Hofslagaren oli hautajaisten 
jälkeen helppoa irrottautua ti-
lanteesta. 

– Hautajaiset ja kärsimykset 
ovat minulle tuttuja. Elämä on 
ongelmia täynnä. Ihmissuhteet 
ja kaikki muukin on vaikeaa.

Palattuaan Intiön kylmästä ja 
loskasta Hofslagare nukkui parin 
tunnin nokoset kahden kissansa 
kanssa.

PEKKA HELIN

haudan reunalla 
veisattiin virsi, 
ja siinä se oli.

Esa Hofslagare
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äidin sairastuminen oli 
sekä äidille itselleen että 
hänen ainoalle lapselleen, 
Elina Antikaiselle niin 
kipeä juttu, ettei aiheesta 
uskallettu ensi alkuun 
puhua ääneen.

Oululainen sairaalateologi 
Elina Antikainen kirjoit-
taa runossaan:

Tämä yhteinen
ääneen lausumaton
sopimus:
sinä olet reipas,
minä olen reipas.
Puhumme säästä,
koiranhoidosta,
joulun tähtikoristeista.

Tänään
olin jo lähdössä,
mutta painoinkin pääni
syliisi sairaalan sängyssä.
Jäin siihen.
Ensimmäistä kertaa
koko vuonna
me itkimme yhdessä.
Reippaasti.

Enkö näe sinua
enää?

Elina Antikaisen runoteos Mikä 
on ihminen on hellyydellä punot-
tu tie kahden toisilleen rakkaan 
ihmisen tiestä elämän viimeiselle 
rajalle. Kirjan ensimmäisessä ru-
nossa tytär kertoo pelkäävänsä si-
tä hetkeä, jolloin hän ei enää näe 
äitinsä hymyileviä kasvoja. 

Lohduttomuuden tunnetta lie-
vittää suuri tähtitaivas, jonka al-
la lapsi kokee aavistuksen jälleen-
näkemistä – joskus, jossakin, nyt 
vielä tuntemattomassa paikassa.

”Juuri kun pimeys on nielaise-
massa sinut kokonaan, / pysähdyt 
/ ja me kaksi pientä ihmistä / nä-
emme yllämme avautuvan suuren 
tähtitaivaan./

Pelko purkautui
paperille
– Äitini oli muuttunut sairauden 
edetessä pieneksi. Hän oli kuihtu-
nut siitä, millaisena oli tottunut 
hänet näkemään. Silittäessäni äi-
tini selkää mietin, haluaisiko hän 
jo pois, Elina Antikainen muiste-
lee tapahtumaa kolmen vuoden 
takaa.

– Monet ajatukset, jotka tuli-
vat mieleeni äidin sairauden al-
kupuolella, olivat pelottavia. Ryh-
dyin kirjoittamaan runoja selki-
yttääkseni ajatteluani ja tuntei-
tani.

– Olen äitini ainoa lapsi ja sik-
si aika yksin surun käsittelyssäni. 

Kun äiti istui pesässä peitto-
jen keskellä katsellen maailmaa 
sairaan ihmisen suurilla silmil-
lä, tytär kirjoitti: ”Vartalosi niin 
heikko ja kevyt, että ilma voi sitä 
melkein kantaa. / Sinun luiset jal-
kasi, / ohuet kuin pienen linnun. / 

hellästi yhdessä rajalle saakka

En uskalla koskettaa, etteivät kat-
kea. / ”

”Äiti puhui uskostaan
ja toivostaan”
Vaikka sairauden alkuvaihees-
sa äiti ja tytär puhuivat ”säästä ja 
koiranhoidosta”, kävivät he myö-
hemmin keskusteluja monista, 
kipeistäkin, aiheista.

– Äitini viimeisillä viikoil-
la sairaalapastori vieraili hänen 
luonaan. Äidiltä oli kysytty aiem-
min, haluaisiko hän tavata psyko-
login tai papin. Äiti valitsi pasto-
rin, Elina Antikainen muistelee 
tapahtumia.

Äidin valinta ei hämmästyt-
tänyt tytärtä, mutta hän mainit-
see, etteivät hengelliset asiat ol-
leet hänen lapsuudenkodissaan 
erityisesti esillä, eikä niistä pal-
joa puhuttu.

– Papin vierailun jälkeen äiti 
halusi selvästi jakaa kanssani tuo-
ta kohtaamista. Tapaamisessa oli 
tapahtunut jotakin hänelle mer-
kittävää. 

Keskustelu papin kanssa avasi 
uudenlaisia juttuhetkiä myös äi-
din ja tyttären välille. 

– Puhuimme äidin kanssa 
myös niistä asioista, joista olim-
me aiemmin olleet hiljaa. Äiti 
kertoi minulle, mitä usko hänel-

le merkitsee. Hän puhui toivosta, 
joka kantaa hänet rajan yli.

Eräät äidin sanat tytär muistaa 
erityisen hyvin.

– Äiti sanoi minulle: Nyt sinä, 
Elina, elät elämäsi täällä ja sitten 
me taas näemme.

Illalla soi
puhelin
Vaikka jokainen parantumatto-
masti sairaan omainen tietää, mi-
hin kaikki lopulta päättyy, yllät-
tää läheisen kuolema silti usein. 

Antikaisen perheessä oli suun-
niteltu äidin siirtyvän vielä sai-
raalasta saattokotiin.

Äidin kuolinpäivän aamuna 
Elina Antikainen vieraili hyvä-
vointisen äitinsä luona. Äiti oli 
äiti loppuun saakka ja sairaalan 
kahviaikana hän tarjosi aikuisel-
le lapselleen vaniljajäätelöä.

Illalla kotiin tuli soitto sairaa-
lasta.

”Sinä pelästytit minut kunnol-
la. / Tältä se siis tuntuu, / kun sai-
raalasta soitetaan yöllä. / Pelästyin 
itseäni: en enää tiedä, toivonko / 
tämän jatkuvan vai loppuvan.

Elina Antikainen ennätti sai-
raalaan ajoissa. Hän viipyi äitin-
sä luona loppuun asti.  

– Sain olla äidin kanssa, tytär 
sanoo. Sain olla.

”En tiedä, kuuletko minua 
enää, / mutta loppuun asti / minä 
laulan sinulle./”

Antikaisen äiti haudattiin kol-
me vuotta sitten joulun juhlapy-
hien alla.

Jumala antoi enemmän
kuin lisää vuosia
Elina Antikainen kokee Jumalan 
rakkautena sen, että hän sai kes-
kustella äitinsä kanssa ”kaikista 
asioista”. 

– Lapsen käsitys Jumalan huo-
lenpidosta oli tietenkin toivomus 
monista lisävuosista äidille; että 
olisin saanut pitää hänet vielä pit-
kään lähelläni.

– Samalla näen ja ymmärrän, 
että sain Jumalalta ehkä jotain 
paljon suurempaa kuin muuta-
mia lisävuosia. Sain käydä äitini 
kanssa kaikki tärkeät keskustelut. 

– Kun hän valitsi psykolo-
gin sijaan sairaalassa keskuste-
lukumppanikseen papin, koin se 
äitini siunauksena toiveelleni eri-
koistua sairaalasielunhoitajaksi. 

Jumalan huolenpito ei ole sitä, 
että asiat menevät aina niin kuin 
minä pyydän. Se voi olla jotain 
aivan muuta, jotain, joka aukeaa 
ehkä vasta aikojen päästä, Anti-
kainen miettii.

Hiljaakin on
lupa olla
Ainakin kesään asti Elina An-
tikainen tekee sairaalateologin 
työtä Oulussa. Pappisvihkimyk-
sen hän saa pyhäinpäivänä Oulun 
tuomiokirkossa.

Työssään sairaalassa hän halu-
aa rohkaista ihmisiä keskustele-
maan, kun tiedetään, että sairaan 
ihmisen aika on käymässä vähiin. 

Puhumisen aloittaminen – eh-
kä hyvinkin kipeistä aiheista – ei 
ole helppoa.

– Joskus keskustelua voi hel-
pottaa se, että hetkeen kutsutaan 
mukaan hoitaja, pappi tai joku 
muu henkilö ikään kuin kan-
nattelemaan puhetta tai ehkäpä 
aloittamaan se.

Sanat eivät
ole välttämättömiä
Sairaalle hyvä keskustelukump-
pani on usein kohtalotoveri, eh-
käpä saman sairauden kokenut 
potilastoveri.

– Juttu potilashuoneessa vie-
ruskaverin kanssa saattaa olla al-
ku muillekin keskusteluille, Anti-
kainen tietää.  

Samalla hän sanoo painok-
kaasti, ettei puhuminen ole itse-
tarkoitus. Vierailua sairaan ihmi-
sen luona ei tarvitse jättää väliin 
siksi, että ”ei tiedä, mitä sanoisi”. 

Vieressä istumisella, sillä, että 
ihminen tulee käymään, on vahva 
sanoma ilman sanojakin.

– Asettuminen sairaan sängyn 
vierelle kertoo hiljaisesta myön-
nytyksestä: tässä olemme voimat-
ta mitään, mutta olemme tässä 
yhdessä.  

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Elina Antikaisen runot saivat palkinnon vuonna 2012 Pyhä kuuluu kaikille -taidekilpailussa. Tämän sivun piirrokset ovat Elina Antikaisen tekemiä, ja ne löytyvät 
Antikaisen kirjasta Mikä on ihminen. 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

tuomiokirkosta. 
Tallenne Teemu Laajasalon ve-
tämästä KirkkoLeaks -seura-
kuntavaalipaneelista on nähtä-
vissä videoarkistossa.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
La 1.11. klo 10 Pyhäinpäivän ju-
malanpalvelus Oulunkylän kir-
kosta, Helsingistä. 
Su 2.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Kiimingin kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
La 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän No-
jatuolikirkossa puhutaan luopu-
misesta, kärsimyksestä ja kuole-
masta sekä toivosta. Mukana 
Tarja Jalli, Kirsi Heikinheimo, 
Rebekka Naatus, Markku Yli-
Mäyry ja Kimmo Saares. Muu-
sikkovieras Janna Hurmerinta.
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

Miesten Viikon tapahtumista. 
Ke 5.11. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa  pasto-
ri Satu Kreivi-Palosaari valot-
taa Maikkulan kappelin Nais-
ten päivän sisältöä.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 2.11. klo 9.45. Radiopyhä-
koulu. Klo 10 jumalanpalvelus 
Kempeleen kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Pe 31.10. klo 21 Päivästä päivään 
-messu Oulun tuomiokirkosta.
La 1.11. klo 17 Pyhäinpäivän 
vesper Oulun tuomiokirkosta.
Su 2.11. klo 10 messu Oulun 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Pyhäinpäivänä la 1.11. klo 8.45 
Radiopyhäkoulussa Muru-tyttö 
vie kynttilöitä haudalle isovan-
hempiensa kanssa. Lastenoh-
jaaja Marja Raatikainen Tuiran 
seurakunnasta. Uusinta. Klo 10 
Pyhäinpäivän messu Oulun-
salon kirkosta. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
kerrotaan Miesten Viikon ta-
pahtumista. Haastattelussa on 
lapsi- ja perhetyön diakoni Ka-
ri Rekilä.
Su 2.11. klo 8.45. Radiopyhä-
koulu. Klo 10 laulukirkko Kar-
jasillan kirkosta. Klo 11.30 Ra-
diopyhäkoulun uusinta aamul-
ta. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan 

yhdistykset

Muut seurakunnat Pyhäinpäivä ei ole 
pimeyden vaan valon juhla

Pyhäinpäivänä, ensi lauan-
taina, vietetään vainajien 
ja edesmenneitten pyhien 
muistopäivää. Tällöin hau-

tausmaita koristavat kynttiläme-
ret. Kynttilöiden sytytys on pe-
rimmiltään signaali iankaikki-
suuden toivosta ja uskosta kuole-
man jälkeiseen elämään.

Viime vuosina on ollut yhä 
enenevässä määrin painetta sii-
hen suuntaan, että pyhäinpäiväs-
tä tehtäisiin vain yleinen vainaji-
en muistelupäivä tai henkivalto-
jen tai jopa kummitusten ”nimik-
kopyhä”. 

Siitä kielivät kritiikittömät 
kurpitsanaamarien kaupusteli-
jat amerikkalaislähtöisen Hallo-
ween-hömppänsä lumoissa – ra-
hastusta unohtamatta. 

Tätä henkisesti heitteille jättä-
mistä ei ole mitään syytä edistää.

Pimeyden voimilla pelottelu ja 
kuoleman esilläpito eivät näet ole 
juhlapäivän arvoisia asioita. Sen 
sijaan kuoleman voittaminen ja 
pimeyden voimista vapautumi-
nen sitä ovat. Tätä Kristus tarjo-
aa meille tänäkin juhlapäivänä.

Pyhäinpäivän sanomassa olen-
naista on usko pyhien yhteyteen 
eli uskossa elävien ja uskossa jo 
kuolleiden yhteenkuuluvuuteen. 

Yhdistävänä tekijänä on Jee-
suksen julistama Jumalan valta-
kunta, jota meidän vuoromme on 
nyt elää todeksi pyrkimällä oikea-
mielisyyteen, iloon ja rauhaan, 
jotka Pyhä Henki meille antaa.

Jeesuksen Vuorisaarnaa (Matt. 
5–8) on sanottu Jumalan valta-

kunnan perustuslaiksi. Päivän 
päätekstissä julistetaan autuaik-
si muun muassa armahtavaiset, 
hiljaiset, nälkäiset, rauhantekijät, 
vainotut ja itkevät. Sanat ohjaa-
vat meidät kerta toisensa jälkeen 
kysymään, miten me nyt voimme 
levittää uskoa, toivoa ja rakkautta 
tähän pimeään maailmaan. 

Miten lohtua, oikeudenmukai-
suutta ja rauhaa? Näiden Valta-
kunnan arvojen tulee näet ilmetä 
kirkossa, ikiaikaisessa pyhien yh-
teisössä, jonka osallisia olemme.

”Autuaita ovat rauhantekijät; 
he saavat Jumalan lapsen nimen.”

WILLE RIEKKINEN
emerituspiispa kirjoittaa kirkkovuodesta
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5. Moos. 31: 6-8
Mooses sanoi israelilaisille:
    ”Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö 
älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, 
teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän 
ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”
    Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi 
hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ”Ole 
vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen 
maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan 
valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan 
israelilaisille perinnöksi. Herra itse kulkee sinun 
edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua 
yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”

Kol. 1: 9-11
Me olemme lakkaamatta rukoilleet teidän 
puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte 
runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja 
tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. 
Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi 
ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että 
kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää 
ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen 
kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon 
teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä.

Luuk. 10: 1-12
Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi 
opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään 
jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi 
itse mennä.
    Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta 
sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
    Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat 
susien keskelle. Älkää ottako mukaanne 
rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. 
Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään 
ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa 
ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on 
joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän 
toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne 
palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja 
juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on 
palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta 
toiseen.
    Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä 
vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa 
kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan 
valtakunta on tullut teitä lähelle.’ Mutta jos teitä 
johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, 
menkää sen kaduille ja julistakaa: ’Me pyyhimme 
pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on 
jalkoihimme tarttunut - pitäkää hyvänänne! 
Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on 
tullut lähelle!’ Minä sanon teille: Sodomakin 
pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin 
sellainen kaupunki.”

Voiko kuolemasta tulla pois?
”Äiti, voiko kuolemasta tulla pois?” Ennen kuin ehdin vastaamaan, isoveli kiirehtii 
selittämään siskolle: ”Ei voi tulla pois, kun sitten menee taivaaseen asumaan. Sitten on 
kyllä aika näkymätön. Äiti, miksei niitä nää?”

Kysymys poikii uuden ja aina seuraavan pienten ihmisten mielissä. Kuolemasta 
pois tuleminen ja näkymättömiin meneminen ovat milloin tahansa, mutta erityisesti 
pyhäinpäivän alla hyviä kysymyksiä. Sellaisia, jotka aikuinenkin mielessään joskus 
esittää.

”Miksei niitä nää?” Pohdinta on kipeänä hänen mielessään, joka on juuri menettä-
nyt läheisensä. Voisinpa vielä kerran nähdä ja sanoa sen, mikä jäi sanomatta, kysyä 
neuvoa! Tai vain halata ja olla lähellä. Vuosienkin jälkeen voi tulla tunne: tämän halu-
aisin Sinulle kertoa.

Kristilliseen uskoon kuuluu toivo jälleennäkemisestä. Tästä uskosta käsin lapsille on 
helppo puhua taivaan kodista, jonne läheinen on mennyt edeltä.

Lapsen usko ja luottamus vahvistavat aikuisenkin uskoa. Lapsen usko lohduttaa: 
Kuolemasta ei voi tulla takaisin tähän elämään, mutta taivaassa on tarjolla jotain uutta 
ja ennen näkemätöntä.

Pyhäinpäivän epistolateksti puhuu ajasta, jolloin taivaankoti on totta kaikille uskossa 
kuolonuneen nukkuneille:

”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee 
hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka 
ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki 
entinen on kadonnut.”

Uskomme, että jokainen meistä on pyhä. Myös jokainen elämä maan päällä on pyhä 
ja ainutkertainen. Sen päätyttyä saamme liittyä meitä ennen menneiden joukkoon tai-
vaassa. Aika ei siellä lopu kesken, kaikki saadaan sanottua, näkymätön muuttuu näky-
väksi. Uskon, että saamme nähdä paljon sellaistakin, mitä emme täällä osaa kuvitel-
lakaan.

SATu SAARINEN
Oulujoen seurakunnan kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 2.11.2014
Psalmi: Ps. 145: 8-13
1. lukukappale: 5. Moos. 31:6-8
2. lukukappale: Kol. 1:9-11
Evankeliumi: Luuk. 10:1-12
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Kuulutus

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Kempeleen seurakunnassa	 toimitetaan	9.11.2014	 seurakuntavaa-
lit,	joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	alkavaksi	nelivuotiskaudeksi	 
27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Vaalit aloitetaan Pyhän Kolminaisuu-
den	kirkossa	9.11.2014	kello	11.00.

Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	mer-
kitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	täyttävä	seurakunnan	jäsen	
saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa.

Äänestyspaikka ja -aika: Pyhän Kolminaisuuden kirkko, osoite 
Piriläntie	190,	9.11.2014	kello	11.00–20.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakun-
nan kotisivuilta osoitteesta kempeleenseurakunta.fi sekä osoittees-
ta seurakuntavaalit.fi.

Kempele	1.10.2014
Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Reino Laitinen

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Limingan seurakunnassa	 toimitetaan	9.11.2014	seurakuntavaalit,	
joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	alkavaksi	nelivuotiskaudeksi	23	
jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit	aloitetaan	Limingan	kirkossa	9.11.2014	kello	10	alakvan	juma-
lanpalveluksen	jälkeen,	viimeistään	kello	11.00.

Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	mer-
kitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	täyttävä	seurakunnan	jäsen	
saa	äänestää	Limingan	kirkossa,	osoite	Kirkkotie	14,	9.11.2014	kel-
lo	20.00	saakka.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta liminganseurakunta.fi sekä osoit-
teesta seurakuntavaalit.fi.

Liminka	1.10.2014
Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Lumijoen seurakunnan kirkkovaltuusto on valittu ilman äänestys-
tä niin kutsutuilla sopuvaaleilla.

Varsinaisiksi jäseniksi valituiksi tulivat: 

Perus seurakuntalaiset ehdokaslistalta:  
Marko Pernu  

Kristilliset perusarvot ehdokaslistalta: 
Tuomo Eskola, Heikki Simuna, Anna-Leena Hirvasniemi, 
Merja Nikola, Hannu Vanhala, Aira Aspegren 

Keskusta-Kokoomus ehdokaslistalta: 
Jouni Kurkela, Heikki Laurila, Mika Litola, Virpi Pietikäinen, 
Seppo Pietilä, Marjut Sotaniemi, Jouni Tornio, Kerttu Ylilauri 

Lumijoella	1.10.2014
Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Tölli

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan	9.11.2014	seurakuntavaalit,	
joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	alkavaksi	nelivuotiskaudeksi	19	jä-
sentä kirkkovaltuustoon.  

Vaalit	aloitetaan	Rantsilan	kirkossa	9.11.2014	kello	11.00.		

Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	mer-
kitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	täyttävä	seurakunnan	jäsen	
saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Rantsilan	kirkko,	Rantsilanraitti	10,	92500	Rantsila,	
9.11.2014	kello	11.00–13.00	
Pulkkilan	kirkko,	Pulkkilantie	27,	92600	Pulkkila,	
9.11.2014	kello	14.00–17.00
Pyhännän	kirkko,	Kirkkotie	14,	92930	Pyhäntä,	
9.11.2014	kello	18.00–20.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta www.siikalatvanseurakunta.fi sekä 
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Siikalatva	1.10.2014
Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Tuuli

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Tyrnävän seurakunnassa	toimitetaan	9.11.2014	seurakuntavaalit,	joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	
alkavaksi	nelivuotiskaudeksi	19	jäsentä	kirkkovaltuustoon.

Vaalit	aloitetaan	Tyrnävän	kirkossa	9.11.2014	kello	11.00.	

Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	merkitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää seuraavassa seurakunnan äänestyspaikassa

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 
Tyrnävän	kirkko,	osoite	Kirkkotie	2,	9.11.2014	kello	11.00–20.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.tyrnavanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Tyrnävä	1.10.2014
Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Rahko

Kirkon 
yhteisvastuukeräyksen 
tulos on ollut 
laskusuunnassa jo 
useamman vuoden 
ajan. tämänvuotinen 
saattohoitokampanja on 
saanut kiitosta, mutta 
keräyksen tuotto kutistui 
viime vuodesta.

Kirkon Yhteisvastuukerä-
ys on uudistumassa. Muu-
toksia kaivataan, sillä vii-
me vuosina keräystulos on 

ollut hienoisessa laskusuunnassa.
Vaikka yhteisvastuun keräys-

johtaja Tapio Pajunen Kirkko-
palveluista kuvaa tämänvuotis-
ta saattohoitoaiheista yv-keräys-
tä monella tapaa upeaksi, pelkän 
loppusaldon katsominen osoittaa 
viiden prosentin laskua vuoden 
takaiseen tulokseen.

Pajusen mukaan Kirkkopal-
veluissa tehtiin vastikään päätös, 
että yli 60 vuotta samaan malliin 
toiminutta Yhteisvastuukeräys-
tä on ryhdyttävä päivittämään. 
Keräyksen on vastattava aiempaa 
paremmin myös lahjoittajien tar-
peita.

– Ihmiset haluavat tällä het-
kellä tarkasti korvamerkitä lah-
joituksensa. Yhteisvastuukerä-
yksen tuotto ohjautuu sen sijaan 
useisiin eri kohteisiin, Pajunen 
kertoo yhden perusteen uudista-
mistyölle.

Tulevaisuus tarkoittaa
lähitulevaisuutta
Koska päätös yhteisvastuun uu-
distamisesta on tuore, Tapio Pa-
junen ei voi sanoa tarkasti, mi-
hin suuntaan keräystä – purjeh-
dustermillä ilmaisten – reivataan.

Sen hän toteaa, ettei uudistus-
työtä ole vara tehdä ”vuosia”.

– Toimenpiteitä on tehtävä pi-
kemminkin pikaisesti. Olen var-
ma, että kirkossa tiedostetaan 
ne seikat, jotka pakottavat kysy-
mään, pitäisikö tulevaisuudessa 
tutussa keräyksessä tehdä jota-

kin toisin. 
Pajunen valottaa lisää perus-

teita keräyksen päivittämiselle:
Ihmiset eivät kanna nykyisin 

mukanaan käteistä. Yv:n perin-
teiset lipas- ja listakeräys perus-
tuvat siihen, että kukkaroista ja 
taskunpohjista löytyy euroja ja 
senttejä lahjoitettaviksi.

Ihmisten auttamishalua ku-
tittelevat yhteisvastuun rinnalla 
myös uudet keräykset, kuten nä-
kyvä Uusi Lastensairaala -kam-
panja.

Diakonia määrittelee 
yhä keräyskohteen
Parisen vuotta sitten kirkossa 
väännettiin kättä siitä, tulisiko 
kotimaan osuuden olla tuotonja-
osta nykyistä suurempi eli enem-
män kuin nykyiset 40 prosenttia. 
Muutosta ei lopulta tehty.

Pelkän prosenttikeskustelun 
sijaan Pajunen haluaisi nyt pu-
hua laajemmin siitä, miten kir-
kon suurkeräyksestä tehtäisiin 
aiempaa tuottoisampi ja vaikut-
tavampi.

Yksi asia on selvä: Yhteisvas-
tuukeräyksen kohteet nousevat 
tulevaisuudessakin diakonias-
ta. Keräys antaa puheenvuoron 
niille, joiden oma ääni kuuluu 
muutoin hennosti nyky-yhteis-
kunnassa.

– Yhteisvastuu on kerän-
nyt viime vuosina varoja ylivel-
kaantuneille ja vankilasta va-
pautuneille. Tällaiset kohteet ei-
vät luonnollisesti houkuttele an-
tamaan samalla tavoin kuin esi-
merkiksi sairaat lapset.  

– Keräyksen on oltava mieles-
täni jatkossa aiempaa enemmän 
kansalaisten yhteinen ”nyrkin is-
ku” pöytään: Asioiden on muu-
tuttava. 

Laajempaa keskustelua
kuin odotettiinkaan
Juuri tästä syystä Tapio Pajunen 
voi kuvata tämänvuotista Yhteis-
vastuukeräystä upeaksi. 

Kun kotimaisena kohteena oli 
saattohoidon kehittäminen, Suo-
messa on Pajusen mukaan alet-
tu aiheesta keskustella enemmän 

kuin keräyksen alkaessa kukaan 
osasi toivoakaan kirkossa.

Laaja keskustelu on joudutta-
nut Pajusen mukaan käynnistä-
mään saattohoidon kehittämis-
hankkeita. 

Myös saattohoidon osuutta 
alan koulutuksissa tullaan lisää-
mään, Pajunen kertoo keräyksen 
annista. 

TEKSTIT: 
RIITTA HIRVONEN  

Kempeleen seurakunnan ja Rauhan Tervehdyksen yhteisvastuutempauksessa kudottiin huhtikuussa Kauppakeskus Zeppeliinissä torkkupeittoja saattohoitoja tarjoaviin yksiköihin.

yksi asia on selvä: 
yhteisvastuukeräyksen 
kohteet nousevat 
tulevaisuudessakin 
diakoniasta. 

Tapio Pajunen
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KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Haukiputaan, Karjasillan, Kii-
mingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnissa toimitetaan 
9.11.2014	seurakuntavaalit,	 joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi:

Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta 7 jäsentä seurakuntayhtymän yh-
teiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä seurakunnan seurakuntaneu-
vostoon, Haukiputaan seurakunnasta 7 jäsentä seurakuntayhtymän 
yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä seurakunnan seurakunta-
neuvostoon, Karjasillan seurakunnasta 13 jäsentä seurakuntayhtymän 
yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä seurakunnan seurakunta-
neuvostoon, Kiimingin seurakunnasta 6 jäsentä seurakuntayhtymän 
yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä seurakunnan seurakunta-
neuvostoon,		Oulujoen	seurakunnasta	9	jäsentä	seurakuntayhtymän	
yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä seurakunnan seurakunta-
neuvostoon, Oulunsalon seurakunnasta 5 jäsentä seurakuntayhty-
män yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä seurakunnan seura-
kuntaneuvostoon ja Tuiran seurakunnasta 14 jäsentä seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä seurakunnan seura-
kuntaneuvostoon. 

Äänioikeutettu,	15.8.2014	seurakunnan	läsnä	olevaksi	merkitty	ja	16	
vuotta	viimeistään	9.11.2014	täyttävä	seurakunnan	jäsen,	saa	äänes-
tää alla luetelluissa, oman seurakuntansa äänestyspaikoissa. Oulujo-
en seurakunta on jaettu äänestysalueisiin; äänestämisen tulee tapah-
tua siinä äänestyspaikassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hen-
kilö on merkitty. 

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Oulun	tuomiokirkko,	Kirkkokatu	3a,	9.11.2014	kello	11.00–20.00	

Haukiputaan seurakunta 
Haukiputaan	kirkko,	Kirkkotie	10,	9.11.2014	kello	11.00–20.00	

Karjasillan seurakunta 
Karjasillan	kirkko,	Nokelantie	39,	9.11.2014	kello	11.00–20.00	

Kiimingin seurakunta
Kiimingin	kirkko,	Kirkonniementie	8,	9.11.2014	kello	11.00–17.30	
Jäälin	kappeli,	Rivitie	9,	9.11.2014	kello	18.00–20.00

Oulujoen seurakunta
Oulujoen	kirkko,	Oulujoentie	69,	9.11.2014	kello	11.00–20.00
Yli-Iin	kirkko,	Kirkkokuja	4,	9.11.2014	kello	11.00–20.00
Ylikiimingin	seurakuntatalo,	Harjutie	5,	9.11.2014	kello	11.00–20.00

Oulunsalon seurakunta
Oulunsalon	kirkko,	Uhrikirkonkuja	2,	9.11.2014	kello	11.00–20.00	

Tuiran seurakunta 
Tuiran	kirkko,	Myllytie	5,	9.11.2014	kello	11.00–20.00

Seurakuntavaaleista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta oulunseurakunnat.fi/seurakuntavaa-
lit sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Oulussa	8.10.2014

Vaalilautakuntien puheenjohtajat 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta  Sirpa Heinonen  
Haukiputaan seurakunta   Jaakko Kaltakari 
Karjasillan seurakunta   Erja Järvi 
Kiimingin seurakunta   Pekka Siekkinen  
Oulujoen seurakunta   Pentti Kortesluoma 
Oulunsalon seurakunta   Ilkka Saarenpää
Tuiran seurakunta   Jouni Pakanen 

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Muhoksen seurakunnassa	toimitetaan	9.11.2014	seurakuntavaalit,	
joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	alkavaksi	nelivuotiskaudeksi	23	
jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit	aloitetaan	Muhoksen	kirkossa	9.11.2014	kello	11.00.	

Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	mer-
kitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	täyttävä	seurakunnan	jäsen	
saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Muhoksen	kirkko,	osoite	Kirkkotie	3,	91500	MUHOS,	
9.11.2014	kello	11.00–13.00,

Päivärinteen	 seurakuntasali,	 osoite	Koulutie	 2,	 91410	 JOKIRINNE,	
9.11.2014	kello	13.30–15.30	ja

Seurakuntatalo,	osoite	Kirkkotie	32,	91500	MUHOS,	
9.11.2014	kello	16.00–20.00.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta www.muhoksenseurakunta.fi sekä 
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Muhos,	1.10.2014
Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

-keräys uudistuu

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA
 
Hailuodon seurakunnassa	toimitetaan	9.11.2014	seurakuntavaalit,	joissa	valitaan	vuoden	2015	alusta	
alkavaksi nelivuotiskaudeksi 11 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit	aloitetaan	kirkossa	9.11.2014	kello	11.00.
Äänioikeutettu,	15.8.2014	tämän	seurakunnan	läsnä	olevaksi	merkitty	ja	16	vuotta	viimeistään	9.11.2014	
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa.

Äänestyspaikka:	Hailuodon	kirkko,	osoite	Luovontie	50.	
Äänestysaika:	Sunnuntai	9.11.2014	kello	11.00–20.00
 
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa seurakunnan kotisivuilta hailuodonseurakunta.fi.
Katso myös seurakuntavaalit.fi.
 
Hailuoto	23.10.2014
Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Paavo Sipola

Kempeleen ja Limingan seurakunnat sekä Ou-
lun Tuomiokirkkoseurakunta onnistuivat tä-
nä vuonna parantamaan rutkasti omaa yh-
teisvastuun keräystulosta. Kaikissa kolmes-

sa seurakunnassa keräyksen tuotto nousi yli 3 000 
eurolla vuoden takaisesta. 

Myös moni muu Rauhan Tervehdyksen tilaajaseu-
rakunta tsemppasi saattohoito-aiheisessa keräykses-
sä omaa tulostaan parantaen.

Kempeleen seurakunnassa selitetään menestyk-
sellistä työtä muun muassa sillä, että keräämistä 
keskitettiin kauppakeskus Zeppeliiniin.

– Meillä oli siellä paljon lipaskeräystä, diakoni 
Arvo Yrjölä kertoo.

Kempeleessä sekä Limingassa hyvää tulosta pe-
rustellaan myös sillä, että heti keräyksen alussa 
heillä oli esillä Yhteisvastuukeräyksen paikallinen, 

konkreettinen kohde. Liminkalaiset ja kempeleläi-
set keräsivät varoja omien terveyskeskusten käyt-
töön.

Kempeleessä ja Limingassa uskotaan, että onnis-
tuneen keräyksen takana on hyvä etukäteissuun-
nittelu. Vapaaehtoisten kerääjien rekrytointi pitää 
aloittaa ajoissa – jo marraskuussa – vaikka varsinai-
nen keräys käynnistyy helmikuussa. 

Limingan diakoniatyöntekijä Marika Kamps us-
koo, että onnistumisen avaimia olivat myös tuoreet, 
muun muassa Kampsin omakohtaiset terveiset Vä-
li-Amerikasta.

Oulun Tuomiokirkkoseurakunnasta todetaan, 
että heidän tulostaan saattoi nostaa Hyvä kuole-
ma -runokilpailu, joka lisäsi keräyksen huomi-
ota. Kilpailuun lähetettiin 250 runoa eri puolil-
ta Suomea.

Hyvä paikallinen keräyskohde 
täkynä antamiselle

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

Kempeleen seurakunnan ja Rauhan Tervehdyksen yhteisvastuutempauksessa kudottiin huhtikuussa Kauppakeskus Zeppeliinissä torkkupeittoja saattohoitoja tarjoaviin yksiköihin.



14    Nro 36     30.10.–6.11.2014

Menot Oulun seurakunnissa 30.10.–6.11.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen	arkisin	klo	9–16	päivystävän	papin	kanssa:
Isokatu	17,	90100	Oulu
p.	(08)	3161	410,	pappi.oulu@evl.fi	
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula	Mustonen,	p.	050	4305	178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa	Rahkola,	p.	040	5912	653

Isokatu	17,	90100	Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi	Leinonen,	p.	040	5747	118
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	markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv.	työn	pastori	Árpàd	Kovàcs,	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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana	Rantakeisu,	p.	040	8414	680
Partio	Sanna	Parkkinen,	p.	040	5747	116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele	Lusikka	p.	040	5797	806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulugospel soi kirkoissa 
ja kaupunginteatterissa   

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Elmeri On-
ni Hermanni Moskuvaara, Ja-
mi Joakim Matias Sipiläinen, 
Hertta Olivia Ylinampa.
Haukipudas: Jesse Juha-Pet-
teri Rekilä.
Karjasilta: Karri Miko Eemil 
Humaloja, Olivia Iida Maria Il-
likainen, Elina Katariina Iso-
metsä, Lilja Liisa Maria Jaula, 
Tuukka Eerik Keskitalo, Livia 
Adalmiina Koskelo, Jaakko Ii-
sak Koukkula, Selina Emilia 
Päivärinta, Sasu Tapani Pälve, 
Huugo Kalle Antero Syrjäpalo, 
Eetu Erik Antton Särkelä, Tuuli 
Elisa Tikkanen, Melissa Miriam 
Engracia da Conceição.
Kiiminki: Tuukka Patrik Jo-
hannes Heikkilä, Viivi Johanna 
Laine, Lilli Maria Laurila, Ron-
ja Fiona Karsikas, Inkeri Elisa-
bet Nurmimäki, Beata Alicia 
Hautakoski, Eepi Elia Hanhela, 
Matias Otto Ilmari Mykkälä.
Oulujoki: Ellen Iina Maria Leh-
to, Otso Julius Ojanen, Aleksi 
Mikael Iisakki Villa.
Oulunsalo: Viivi Aurora Kar-
vonen, Nuutti Saku Juha-
ni Lantto, Liinu Loviisa Vähä-
söyrinki,  Eetu Samuel Yli-Su-
vanto.
Tuira: Elle Sylvia Alanko, Axel 

Onni Eemeli Alavaikko, Niila 
Eelis Filppa, Aune Maija Ame-
lia Karmento, Hilda Ellen Alet-
ta Koponen, Ella Taimi Orvok-
ki Kukka, Ninetta Mea Maria 
Rousu, Ukko Aapeli Satomaa, 
Mikael Oskari Särkelä, Eeli Sisu 
Oliver Tamminen, Elmeri Mati-
as Väisänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Darin Curtis 
Reinke ja Elina Maria Loviisa 
Kuosmonen.
Haukipudas: Tarmo Juhani 
Ruotsalainen ja Leila Kristiina 
Paavola.
Karjasilta: Mikko Antero Vim-
peri ja Kati Tuulikki Kännö, 
Heikki Johannes Leskelä ja Elii-
na Johanna Tuomela.
Kiiminki: Aki Juhani Marttila 
ja Saana Miia Annika Jaurak-
kajärvi.
Oulujoki: Jaakko Sakari Tyrmi 
ja Noora Eveliina Valli.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elmer Ola-
vi	Pajunen	90,	Anna	Eliisabet	
Junttila 85, Lauri Arvi Savihar-
ju 85, Timo Veli Pätäri 68.
Haukipudas: Aino Kaarina Ti-
monen 81.
Karjasilta: Helmi Inkeri Ohe-

noja 88, Ritva Soili Irmeli Män-
tykivi 82, Veli Valto Pohjola 81, 
Marketta Raija Liisa Tervo 66, 
Reijo Ensio Kohonen 61, Linda 
Hellin	Kauma	93.
Kiiminki: Matti Ensio Leino-
nen 72.

Oulujoki: Elli Bigga Sikanen 
75.
Oulunsalo: Eija Anneli Pääta-
lo 63.
Tuira: Irma Holappa 84, Rai-
mo Henrikki Ollanketo 78, Ja-
ni	Frans	Henrik	Heinikoski	40.

Oulun ev.lut. seu-
rakuntien Oulu-
gospel-festivaali  
käynnistyy per-

jantaina 31. lokakuuta kel-
lo 18 Karjasillan kirkolla. 
Avauskonsertissa musisoi 
akustinen folk-yhtye Mak-
setut viulut, jonka repertu-
aariin kuuluu kansanmu-
siikin lisäksi myös kantri, 
blues ja jazz. Illan toinen 
esiintyjä on karismaattinen 
trubaduuri Markus Pätsi. 

Pyhäinpäivänä lauantai-
na 1.11. järjestetään kaksi 
konserttia Oulun kaupun-
ginteatterissa. Kello 12 al-
kavassa konsertissa esiin-
tyvät rockbändi kls.  ja reg-
gae-yhtye Kaemo. Kello 19 
lavalle astuvat rock-yhtye 
Sancta Venia sekä indie-
folk -trio Idän Ihmeet. 

Kello 21.30 on luvassa 
groove- ja jazz-vaikutteista 
musiikkia Pyhän Tuomaan 

kirkolla, kun Kairos-yhtye 
tulkitsee oululaislähtöisen 
Päivi Pulkkisen sävelmiä. 

Oulugospelin päätös-
konsertti on sunnuntaina 
2.11. kello 12 kaupunginte-
atterilla. Sen aloittaa kris-
tillistä vaihtoehtorockia 
soittava Nolla. Festivaa-
lin päättää Suomen suosi-
tuimpiin naislaulajiin kuu-
luva Jippu.

Tapahtumaan liittyvät 
jumalanpalvelukset järjes-
tetään perjantaina Oulun 
tuomiokirkossa, lauantai-
na Tuiran kirkossa ja sun-
nuntaina Kastellin kirkos-
sa. Perjantai-illan Päiväs-
tä päivään -messuun voi 
osallistua myös osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 

Ohjelma ja linkit lippu-
varauksiin löytyvät osoit-
teesta www.oulunseura-
kunnat.fi/oulugospel. En-
nakkolippuja saa alennet-
tuun hintaan verkon kaut-
ta torstaihin 30.10. saakka. 

Pyhää tanssia, biblio-
draamaa ja radioverstas 
Lauantaina 1.11. kel-
lo 15.30–16.30 ja 17–18 on 
mahdollisuus päästä teke-
mään ja kokemaan yhdes-
sä majakoissa. 

Oulun kaupunginteat-
terissa järjestetään niistä 

kolme. Askartelumajakas-
sa väännetään rautalangas-
ta oma enkeli tai risti. Py-
hässä tanssissa lähestytään 
Jumalaa joka solulla keho-
rukouksen kautta. Biblio-
draama-ryhmässä paneu-
dutaan Tuhlaajapoika-ver-
taukseen eläytyen eri rooli-
en kautta. 

Neljäs majakka on Piis-
pantalon Tallikappelissa. 
Siellä pääsee sisälle radio-
työn maailmaan. Aiempaa 
osaamista radio-ohjelmien 
teosta ei tarvita. Majakoi-
hin voi ilmoittautua 31.10. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/oulu-
gospel.

OULUGOSPEL 2014 
Perjantai 31.10.
klo 18 konsertti Karjasillan	kirkossa	(Nokelantie	39),	
7	euroa	(ennakkoon	5	euroa).	
Maksetut viulut, Markus Pätsi
klo 21 Päivästä päivään -messu Oulun tuomiokirkossa 
(Kirkkokatu	3a),	suora	lähetys:	www.virtuaalikirkko.fi	

Lauantai 1.11.
klo 10 jumalanpalvelus	Tuiran	kirkossa	(Myllytie	5)
klo 12 konsertti Oulun kaupunginteatterissa 
(Kaarlenväylä	2),	17	euroa	(ennakkoon	15	euroa).	
kls., Kaemo
klo 15.30 Majakat	 –	 yhteisen	 tekemisen	paikat	Oulun	
kaupunginteatterissa ja Piispantalon Tallikappelissa 
(Ojakatu	1),	vapaa	pääsy,	ilmoittautuminen	
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel 
klo 19 konsertti Oulun kaupunginteatterissa 
(Kaarlenväylä	2),	17	euroa	(ennakkoon	15	euroa). 
Sancta Venia, Idän Ihmeet
klo 21.30 KappeLive-konsertti Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie	3),	vapaa	pääsy.	Kairos 
 
Sunnuntai 2.11.
klo 10 jumalanpalvelus	Kastellin	kirkossa	(Töllintie	38)	
klo 12 konsertti Oulun kaupunginteatterissa 
(Kaarlenväylä	2),	17	euroa	(ennakkoon	15	euroa). 
Nolla, Jippu
klo 18 Tämän runon haluaisin kuulla – toiverunojen ilta 
Kastellin	kirkossa	(Töllintie	38),	vapaa	pääsy	
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe	klo	9–16
p.	(08)	3161	401
Isokatu 17, 
90100	Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Päivästä päivään -messu 
pe	31.10.	klo	21,	Oulun	 tuo-
miokirkko. Saarna Ari-Pekka 
Metso ja liturgia Stiven Naa-
tus. 
Pappisvihkimysmessu la 
1.11.	klo	10,	Oulun	tuomio-
kirkko. Johtaa piispa Sa-
muel Salmi, liturgia Mat-
ti Pikkarainen, avustaa Ka-
ri Tiirola ja saarna Juha Rau-
hala. Kanttorina Raimo Paa-
so ja urkurina Péter Maros-
vári. Sofia Magdalena -ka-
marikuoro.
Pyhäinpäivän hartaus la 
1.11. klo 15, Intiön siunaus-
kappeli, iso sali. Toimittaa 
Kimmo Kieksi ja urkurina 
Ilkka Järviö.
Pyhäinpäivän vesper la 
1.11. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jouko 
Lankinen, kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Virtu-
aalikirkko.
Messu su	 2.11.	 klo	 10,	Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarna Veli 
Siljander ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Tuiran kama-
rikuoro, johtaa Satu Korpi. 
Kolehti vammaisten oikeuk-
sien toteuttamiseen. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 2.11. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Péter Marosvári.
Messu su 2.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toi-

mittaa Aki Lautamo. Koleh-
ti Sudanin työlle.

Hartauselämä
Ompeluseurat	to	30.10.	klo	
19,	Intiön	seurakuntakoti.	
Aamupiiri	 la	 1.11.	 klo	 10,	
Vanha pappila. Juha Ter-
vaskanto.
Yksinäisyydestä yhtey-
teen la 1.11. klo 18, Vanha 
pappila. 
Raamattupiiri ti 4.11. klo 
19,	 Intiön	 seurakuntakoti.	
Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetys.
Raamattupiiri ke 5.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 5.11. 
klo 18, Vanha pappila. Ju-
hani Tervonen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke	 5.11.	 klo	 19,	Oulun	 tuo-
miokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 6.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa vas-
taanotolle maanantaisin 
klo	 9–11,	 p.	 044	 3161	 419,	
Keskustan seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 4.11. klo 
9,	Keskustan	seurakuntata-

lo, monitoimisali. 
Vertaistukiryhmä henkiri-
koksen uhrien läheisille ti 
4.11. klo 18, Vanhan pappi-
lan Jössensali. Lisätietoja Ri-
ku-Matti	 Järvi,	p.	040	5157	
315. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 5.11. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 6.11. klo 
9–10,	 Keskustan	 seurakun-
tatalo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 6.11. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri	to	30.10.	klo	14	Anneli	
Kauppi ja to 6.11. klo 14 Vir-
pi Sillanpää-Posio.

Lapset ja lapsiperheet
Taaperoikäisten musiikki-
kerho Laulupuu to 6.11. klo 
15, Heinätorin srk-talo. 
Perhepyhäkoulu su 2.11. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
talo. Lisätietoja outi.metsik-
ko@evl.fi,		p.	050	5213	380.
Perhekahvila ma 3.11. klo 
10,	 Intiön	 seurakuntakoti.	
Yhteystiedot	 tea.lakkala@
evl.fi	tai	p.	050	5207	757.		
Heinätorin perhekerho ti 

W.A. Mozartin Requiem 
la	1.11.	klo	20	Oulun	tuomiokirkossa.		

Käsiohjelma 15 € tuntia ennen 
kirkon	pääovelta.	Vapaa	pääsy	klo	19.50	alkaen,	

mikäli vapaita paikkoja on. 
Tilaisuus on osa kirkkomusiikkiviikon tapahtumia.

4.11.	klo	10,	Heinäpään	seu-
rakuntatalo.
Keskustan perhekerho to 
6.11.	klo	10,	Keskustan	seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
31.10.	 klo	 18–22,	 Erityis-
nuorisotyön tilat Keskustan 
seurakuntatalo.
Nuorisotyön päivystys ke 
5.11.	 klo	 15–17,	Monitoimi-
sali. 
Avoimet ovet ke 5.11. klo 
18–21,	 Monitoimisali.	 Oh-
jaajina Tuomas ja Sussu.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 

30.10.	ja	6.11.		klo	12.30–14,	
Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 6.11. 
klo	10.30,	Heinätorin	seura-
kuntatalo. Lisätietoja dia-
koni	Kaisa	Jaakkola,	p.	040	
7304	117.	

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
30.10.	 ja	 6.11.	 	 klo	 13	 Van-
han pappilan Rovastinsali. 
Anna-Mari Heikkinen.
Virsilauluillat ti 4.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän ja uskonpuh-
distuksen ajan virsiä. Esko 
Laukkanen.
Silmukka	 ke	 5.11.	 klo	 10,	
Oulun tuomiokirkon krypta. 
 

Meijän Olokkari 
torstaisin	klo	16–18	

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Perheretki Ranuan Eläinpuistoon 
lauantaina 22.11. 

Lähde kanssamme katsomaan metsäneläimiä Ranu-
alle.	Retki	sopii	perheen	pienimmille	–	reitti	on	help-
po kulkea rattaiden kanssa. Ilman huoltajaa matkal-
le voivat lähteä 4.-lk lapset ja sitä vanhemmat. Peril-
lä voi syödä omia eväitä, paistaa makkaraa tai käy-
dä ruokailemassa Polar Bear Restaurantissa. Retken 
hinta	aikuisille	ja	yli	14-v.	15	€,	4–14v.	12	€	ja	alle	4-v.	
5€. Hintaan sisältyvät linja-autokyydit, vakuutus se-
kä	pääsylippu.	Lähtö	Heinäpään	srk-talolta	klo	8.30	ja	
Intiön srk-kodilta klo 8.45. Paluumatkalle lähdetään 
klo 15. Oulussa perillä lähtöpaikoissa noin klo 17. Ret-
ki on tarkoitettu Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenille. 
Ilmoittaudu 7.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Kastepäivä 
lauantaina 8.11. Heinätorin seurakuntatalossa. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää 
kastepäivän klo 13 ja 15. Kastettavaksi voi tuoda 
pienen tai isommankin lapsen. Kasteen jälkeen 
tarjoamme kakkukahvit. Juhlaan voi kutsua 
lapsen lähipiirin juhlistamaan pienen suurta 
päivää. Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen 
31.10. mennessä, jotta tapahtuma saadaan 
aikataulutettua niin, ettei lasten tarvitsisi 
odottaa kovin kauaa. Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/
kastehetki. Ilmoittautuneisiin otetaan 
seurakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Anna-Mari Heikkinen,  
p. 040 5752 718, anna-mari.heikkinen@evl.fi.
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Kynttilätapahtuma itsemurhan 
tehneiden läheisille 

sunnuntaina 16.11. 

Kynttiläkulkue	lähtee	Rotuaarilta	klo	17.30	kohti	Inti-
ön	hautausmaata	(Kajaanintie	1).	Illan	ohjelma	jatkuu	
Kajaanintie 1:ssä, jossa hartaushetki, keskustelua sekä 
kahvitarjoilu. Mukana tapahtumassa ovat sairaalapas-
tori Juha Kyllönen, diakoniatyöntekijät Kirsi Karppinen 
ja Päivi Rahja, sekä Mielenvireys ry:ltä Aija Syväkangas 
ja Sirpa Ahola-Laurila. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat 
tulla muistelemaan vähän tai kauan aikaa sitten me-
netettyjä läheisiään. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina	13.11.	klo	19
ortodoksisessa seurakuntasalissa, 
Torikatu 74.

Toimittaa isä Marko Patronen
ja ekumeeninen työryhmä.

S a nna K r o o k

Lisätietoja 
Kaija	Siniluoto,	p.	050	5249	779	
ja	Tea	Lakkala,	p.	050	5207	757

Pyhäinpäivän hartaus 
lauantaina 1.11. klo 15 

Intiön siunauskappelin isossa salissa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi ja urkurina Ilkka Järviö.
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Menot Oulun seurakunnissa 30.10.–6.11.2014

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

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie	40

Jäälin kappeli
Rivitie	9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

101	syytä	
kuulua kirkkoon 

- paneelikeskustelu
la 8.11. klo 11 

Jatulissa osana
Haukipudas-

päiviä.

Jumalanpalvelukset
Messu	la	1.11.	klo	10	kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarnaa Raimo Salonen, 
kanttorina Sari Wallin.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Jaana Kontio, kanttori-
na Sari Wallin, kirkkokuoro.  
Tilaisuudessa muistetaan 
vuoden aikana poisnukku-
neita seurakuntalaisia.
Messu	su	2.11.	klo	10	kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Seija Helomaa, Har-
ri Isopahkala ja Anne Schön-
berg, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, poikakuoro, Yle 1 
radiojumalanpalvelus.

Hartauselämä
Raamattupiiri	 to	 30.10.	 klo	
10	Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus vas-
tanotolle vain maanantaisin 
klo	9–11	p.	040	7008	151	tai	
sähköpostilla. 
Juttunurkka	ma	3.11.	klo	10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu	ma	3.11.	klo	11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 3.11. klo 
10–11	 Kolamäen	 kerhohuo-
neella.
Diakoniapiiri ma 3.11. klo 
13–14.30	 Jäälin	kappeli.	Kä-
dentaidonryhmä. 

kuoro Pohjantähdet, Kiimin-
gin ja Muhoksen seurakun-
nan kamarikuorot, Oulunsa-
lo Ensemble. Solisteina Kaisa 
Ranta sopraano, Pirjo Män-
tyvaara altto, Tuukka Säily 
tenori, Jarkko Metsänheimo 
basso. Teoksen johtaa Os-
si Kajava. Käsiohjelma 15 €, 
tuntia ennen kirkon pääovel-
ta. Tilaisuuteen on ilman kä-
siohjelmaa vapaa pääsy klo 
19.50	alkaen,	mikäli	 vapaita	
paikkoja on. Tilaisuus on Ou-
lun osa ev.lut seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikon tapah-
tumia. Mozartin Requiemin 
ohjelmia voi ostaa Kiimingin 
kirkkoherranvirastosta, hin-
ta 15 €.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä	tiistaisin	klo	9.30–11.00	ja	
Jäälin kappelilla torstaisin 
klo	9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-

Jumalanpalvelukset
Messu	la	1.11.	klo	10	kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Messu su	2.11.	klo	10	kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Saarnan aikana pide-
tään lapsille pyhäkoulua kir-
kon takaosassa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to	30.10.	klo	18	
srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 5.11. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 6.11. klo 18 Kellon srk-
kodissa.

Lapset ja lapsiperheet
Kirkkopyhäkoulu su 2.11. 
kirkossa. Pyhäkouluhetki 
lapsille jumalanpalveluksen 
saarnan aikana urkujen ta-
kana olevassa morsiushuo-
neessa. Pyhäkouluun tullaan 
päivän virren aikana ja pyhä-
koulun loputtua lapset pa-
laavat omien aikuisten luok-
se. Pyhäkoulusta saa Messu-
passiin tarran ja viidestä tar-
rasta saa pienen lahjan.
Lapsiparkki alle kouluikäi-
sille lapsille Kellon ja Mar-
tinniemen seurakuntakotien 
kerhotiloissa. Kellon lapsi-
parkit ovat 12.11. ja 3.12. ja 
Martinniemen lapsiparkit 
ovat	5.11.	ja	19.11.	Maksuton	
lapsiparkki on avoinna klo 
13–16	 välisenä	 aikana	 ja	 se	
on tarkoitettu kaikille hau-

kiputaalaisille lapsiperheil-
le. Ilm. viimeistään edellise-
nä	arkipäivänä.	Soita	p.	045	
6577	426	tai	040	5128	224.	
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11	Kellon	srk-kodissa	se-
kä	perjantaisin	klo	10–11.30	
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. 

Nuoret
RaJu-ilta ke	29.10.	klo	18.30	
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-
laan Raamatun äärellä. Ih-
metellään, pohditaan, teh-
dään ja jutellaan. Rippikou-
lulaiset saavat korttiinsa 
merkinnän.

Musiikki
Urkumaraton pe 7.11. klo 
20–23	 srk-keskuksessa.	 Mu-
kana mm. Lauri-Kalle Kallun-
ki, Péter Marosvari, Elias Nie-
melä ja Markus Wargh. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €. Tarjoilua 
pientä korvausta vastaan.

Diakonia
Sururyhmä aloittaa ke 5.11. 
klo 18 srk-keskuksessa. Ryh-
mässä on mahdollisuus jakaa 
menetyksen aiheuttamaa su-
rua ja tunteita muiden me-
netyksen kokeneiden ihmis-
ten kanssa. Ilm. pastori Ja-
ri Flinkille 2.11. mennessä,  
p.	050	3215	472.	

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille	to	30.10.	klo	13	srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. 

Muut menot
Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys	to	30.10.	klo	13–
15	 ja	pe	31.10.	 klo	15–18	K-
Supermarket Revontorilla, 
Revontie 8. Seurakuntavaa-
lit	su	9.11.	klo	11–20	kirkossa.
Puttaan Tuvan keittopäivä 
pe	31.10.	alkaen	klo	11,	lam-
maskaalikeitto 5 €. Puttaan 
Tuvan avoimet ovet perjan-
taisin	klo	12–14.	
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri	ma	3.11.	 klo	14.30	Kellon	
srk-kodilla, mukana Helena 
Seppänen.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 3.11. klo 
18 Pikku Vakkurilan Vieras-
kamarissa. Hiljaisuuden ilta 
antaa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läsnä-
oloa kuunnellen. Illan ai-
heena Taivas ja maa. 
Vetäjinä diakonis-
sat Laila Juntti 
ja Johanna Ke-
rola. Lisätietoja 
Lailalta,	p.	 040	
8668	319.
101 syytä kuu-
lua kirkkoon 
-paneelikeskuste-
lu Haukipudas-päi-
villä la 8.11. klo 11 Jatulissa. 
Keskustelun vetäjänä koo-
mikko Mikko Vaismaa. Hau-
kiputaan seurakunta on ke-
rännyt haukiputaalaisilta 

101	hyvää	syytä	kuulua	kirk-
koon Haukiputaalla. Hyvät 
syyt on koottu vihkoon, joka 
on jaossa Haukipudas -päi-
villä. 

Naura isänpäiväkah-
vit väärään kurk-

kuun! Koo-
mikko Mik-
ko Vaismaa 
naurattaa 
isiä ja isäl-
lisiä kirkko-

kahveilla heti 
jumalanpalve-

luksen päätyttyä 
noin klo 11 isänpäivä-

nä	9.11.	Haukiputaan	 seura-
kuntakeskuksessa. Toivotam-
me tervetulleeksi myös sinut, 
joka et tänä sunnuntaina jak-
sanut herätä kirkkoon! 

Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskurssi	 14.–15.11.	 Oulus-
sa, järjestää Vares-verkosto. 
Lisätietoja Johanna Kerolal-
ta,	p.	045	1393	993.	Ilm.	7.11.	
mennessä	p.	044	786	1606.
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su	23.11.	klo	12–15	Jäälin	kap-
pelilla,	 Rivitie	 9,	 Jääli.	 Lohi-
keitto klo 12, messu klo 13, 
kahvit ja ohjelmatuokio mes-
sun jälkeen. Ilm. ruokavalio- 
ja kyytitoiveineen viim. to 
13.11.	 Heli	 Puuperä,	 p.	 040	
5898	362.
Rauhanyhdistykset: Jokiky-
lä: pyhäinpäiväseurat la 1.11. 
klo 14 ry:llä. Kello: pyhäinpäi-
väseurat la 1.11. klo 18 ry:llä, 
seurat su 2.11. klo 13 Kellon 
srk-kodilla, viikkomessu su 
2.11. klo 18 Kellon srk-kodilla.

Naisten kasvuryhmä ti 4.11. 
klo 14 Suvelassa. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho	 ti	11.11.	klo	12–14	Su-
velassa. Kerho alkaa ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Sei-
jalle to 6.11. klo 16 mennessä, 
p.	040	5793	247.	
Yhteisvastuustartti pe 
21.11. alkaen klo 11 Lumijo-
ella. YV-koulutukseen läh-
detään henkilöautoilla. Ruo-
kavaliot ja ilmoittautumiset 
Erjalle to 13.11. mennessä, 
p.	 0400	 775	 164.	 Lähtö	Kii-
mingistä	klo	10	kunnantalon	
edestä.

Kuorot
Ruskakööri pe	31.10.	klo	10	
seurakuntakeskuksessa.

Konsertit
W. A. Mozartin Requiem-
konsertti la	1.11.	klo	20	Ou-
lun tuomiokirkossa. Poika-

Pyhäinpäivän 
iltajumalanpalvelus 
lauantaina 1.11. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Leena Brockman, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä, Haukiputaan Kirkon 

Kamarikuoro. 
Tilaisuudessa muistetaan nimeltä mainiten edellisen 

pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita 
seurakuntamme jäseniä.

lä	perjantaisin	klo	9.30–11	ja	
Jäälin kappelilla maanantai-
sin	klo	9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12	Jäälin	kappeli.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 6.11. 
klo 18 Risto ja Sanna Ainali, 
Metsärinteenkuja 38.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 1.11. klo 
17 pyhäinpäiväseurat ry:llä, 
alustus Mikko Kälkäjä, su 
2.11.	klo	10	pyhäinpäiväseu-

torstaina 6.11. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Leikimme ja laulamme yhdessä uusia lastenvirsiä.

rat - messu Kiimingin kirkos-
sa, su 2.11. klo 17 pyhäinpäi-
väseurat ry:llä, Leo Karhuma, 
Esa Saukko.
Kiimingin Rauhan Sanan 
”Pyhäinpäivän seurat” la 
1.11. klo 12, 14.15 (lauluseu-
rat)	ja	19	seurakuntakeskuk-
sessa, puhujina Juha Tahko-
korpi, Rauno Sipilä, Ahti Vä-
häkangas ja Esko Leinonen.
Römppäseurat su 2.11. klo 
15 O. Jauhiaisen museolla.
Rovasti Arto Kouri 35 vuot-
ta Kiimingissä.

lastenvirsien 
muskari-ilta

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

Karjasillan
seurakunta

ja jaksamista. Yhteydet ja li-
sätietoa: diakoniatyönteki-
jät	Seppo	Meriläinen,	p.	044	
7884	035	ja	Nina	Niemelä,	p.	
040	5752	711.

Lähetys
Lähetyspiiri ti	4.11.	klo	17.30,	
Kaukovainion kappeli. Ohjel-
massa ajankohtaista lähetys-
työstä, vieraita lähetyskentil-
tä, paikallisia toimijoita, ru-
kousta ja yhdessäoloa.
Sukanvarsi	 ke	5.11.	 klo	14–
16,	Siipi	–	lähetyksen	puoti	ja	
paja. Tule tekemään käsitöi-
tä lähetykselle tai lähimmäi-
sille yhdessä muiden kanssa. 
Hanna-rukousryhmä to 
13.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Järjestää Medialähetys 
Sanansaattajat. 

Lapset ja lapsiperheet
Luontopyhis su 2.11. klo 15, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. 
Perheiden puuhailta ke 5.11. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Puuhailta tarjoaa äideil-
le,	isille	ja	lapsille	–	koko	per-
heelle mukavaa tekemistä ja 
yhdessäoloa. Mukaan ovat 
tervetulleita myös isovan-

hemmat ja kummit.
Puistopyhäkoulu to 6.11. klo 
9.30	Metsokankaan	Kotimet-
sän leikkipuistossa.
Lisätietoa kaikista perhe-
tapahtumista www.oulun-
seurakunnat.fi/perhetapah-
tumat.

Varhaisnuoret
Lisätietoa varhaisnuorten 
kerhoista  www.oulunseu-
rakunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko.

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Majakkailta	 pe	 31.10.	 klo	
18, Pyhän Andreaan kirkko.  
Evankelista Pirkko Vesavaa-
ra, aiheena Jumala voi. Mu-
siikissa Karoliina Rahja ja 
Toni Utriainen. Rukouspal-
velua ja tarjolla myös ilta-
palaa. 

Jumalanpalvelukset
Messu	la	1.11.	klo	10,	Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö.
Pyhäinpäivän iltamessu la 
1.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Satu Kreivi-Pa-
losaari, avustavat Olavi Mä-
kelä, Juha Vähäkangas, Pau-
la Rosbacka, kanttorina Juha 
Soranta. Mukana Cantio Lau-
dis. Messussa luetaan viime 
pyhäinpäivän jälkeen pois-
nukkuneiden nimet ja syty-
tetään heille kynttilät.
Laulukirkko	 su	 2.11.	 klo	10,	
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustavat 
Kimmo Kieksi ja Paula Ros-
backa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Sanajumalanpalvelus, 
jossa kaikki virret lauletaan 
4-äänisesti. Osa kirkkomu-
siikkiviikon ohjelmaa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen mah-
dollisuus rukoukseen ja kes-
kusteluun. Radio Dei. 
Messu	 su	 2.11.	 klo	 10,	 Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustavat Kai-
sa Janger, Anna Savuoja ja 
Katja Ylitalo, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Messu su 2.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Kaisa Janger, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu su 2.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Satu Krei-
vi-Palosaari, kanttorina Juha 
Soranta.
Varikkomessu su 2.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks.ilmoitus.
Kolehti kristittyjen kansain-
väliseen vastuuseen ja dia-
koniaan Vastuuviikon aikana 
Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto ry:n kautta. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio  to 
30.10.	 klo	16.15.,	Karjasillan	
kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 4.11. klo 12, Kastellin 
kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
5.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 6.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 6.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat	ti		4.11.	klo	19,	Karja-
sillan kirkko. Keijo Nissilä ja 
Timo Jurvelin.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 3.11. klo 
16.30,	Kaukovainion	kappeli.	
Diakoniaryhmä ti 4.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 6.11. klo 
9–10,	Kaukovainion	kappeli.	
Tervetuloa vapaaehtoisten 
valmistamalle maksuttomal-
le aamupalalle. Tarjolla puu-
roa, leipää, leikkeleitä, kah-
via ja teetä.
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen  to 6.11. klo 
14, Karjasillan kirkko, vintti. 
Vertaistukiryhmä nuorille ja 
nuorille	aikuisille	(alle	30-v.),	
joilla on tai on ollut jokin vai-
kea elämäntilanne, joka ko-
ettelee omaa hyvinvointia 

60-vuotiaiden juhla 
sunnuntaina	16.11.	klo	10	Karjasillan	kirkossa.	

Juhla	alkaa	messulla	klo	10	ja	jatkuu	täytekakkukahvi-
en	merkeissä.	Juhla	päättyy	noin	klo	12.30.	Puolisosi	tai	
ystäväsi on tervetullut mukaan. Ilmoittautumiset 12.11.
mennessä	Karjasillan	kirkkoherranvirastoon,	p.	08	531	
3200	tai	sähköpostitse	karjasillanseurakunta@evl.fi.

Isänpäivän perhemessu 
sunnuntaina	9.11.	klo	12	Maikkulan	kappelissa
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustavat Juha Kivirasi ja 
Riitta Yliluoma, kanttorina Riitta Piippo. 
Messun jälkeen tehdään lahjoja isille, nautitaan 
kakkukahveista ja mehuista ja tutustutaan 
taidepyhäkoululaisten taidenäyttelyyn.

Kiitos Isälle 
-konsertti 
sunnuntaina	9.11.	klo	18	
Kastellin kirkossa. 
Isänpäivän illan iloksi 
tunnelmallinen konsertti. 
Sisko Leinonen laulu ja soitinryhmä. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kahvi- ja teetarjoilu. 

sunnuntaina 2.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tervetuloa Varikolle. Aiheena Jeesuksen lähettiläät. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Lapsille oma pyhäkoulu. 
Varikkomessun toteutuksesta vastaavat vapaaehtoiset 
yhdessä varikkomessu bändin kanssa. Messun toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustajana Paula Rosbacka. Koleh-
ti kristittyjen kansainväliseen vastuuseen ja diakoni-
aan Vastuuviikon aikana Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto ry:n kautta.

Konsertteja
perjantaina 31.10. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Maksetut viulut; Markus Pätsi 
Liput 7	euroa	(ennakkoon	5	euroa)

maanantaina 3.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Kiimingin seurakunnan naisten lauluryhmä 
Vanamot, johtaa Sari Wallin; Oulujoen seurakunnan 
kirkkokuoro, johtaa Sanna Leppäniemi; 
Tuiran seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro, 
johtaa Anu Arvola-Greus. Vapaa pääsy.

torstaina 6.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Konsertissa musisoivat Seppo Kirkinen, käsikellot, 
Juha Soranta, urut, sekä Cantio Laudis -kuoro
johtajanaan Olli Heikkilä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Konsertit ovat osa
 Oulun ev.lut. seurakuntien kirkkomusiikkiviikkoa. 

Seurakunnan eläkeläisryhmien ohjauksesta 
kiinnostuneille, jo ryhmänohjaajina toimiville 
tai sitä harkitseville:

Ryhmänohjaajan peruskurssi   
torstaina	13.11.	klo	13–16	Kastellin	pappilassa.

Kuinka ryhmä toimii? Ryhmän vuorovaikutus. Mitä ryh-
mänohjaaja tekee? Mitkä ovat sinun vahvuutesi ? Mis-
tä sinä olet kiinnostunut ? Millainen ohjelmarunko on 
toimiva? Mistä saat tukea? Kouluttajina diakonissat As-
ta Leinonen ja Anu Kontio.

Ilmoittautuminen	7.11.	mennessä:	asta.leinonen@evl.fi,	
p.	040	5747	157	tai	anu.kontio@evl.fi,	p.	040	5747	162.	

Toiverunojen ilta 
sunnuntaina	2.11.	klo	18–
19.30	Kastellin	kirkossa.	
Runoja lausumassa 
Eeva Holma, Pirjo Kaup-
pinen, Maija Karppinen, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Hilkka Patja ja Juha Vähä-
kangas. Musiikissa Jenni 
Koskenkorva ja Simo Olli-
kainen. Tule ja koe runot-
taren hellä ote.

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

Oulujoen 
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 30.10.–6.11.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu	 la	1.11.	klo	10,	Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Eija Rö-
ning, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Gaudiate-kuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 18, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustavat Eija Röning ja 
Anna-Maija Sälkiö, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, Jorma 
Pulkkinen, laulu. Jumalan-
palveluksessa luetaan edel-
lisen pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden Oulujoen seura-
kunnan jäsenten nimet.
Messu la	1.11.	klo	10,	Yli-Iin	
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro. Kirkko-
kahvit. Jumalanpalveluksessa 
luetaan edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen kuolleiden vaina-
jien nimet.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 18, Kirkonmäellä, 
Ylikiiminki. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Jumalanpalvelukses-
sa luetaan edellisen pyhäin-
päivän jälkeen kuolleiden 
vainajien nimet.
Messu	su	2.11.	klo	10,	Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 

Leskelä, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11.	 klo	 10,	 Yli-Iin	 kirkko.	
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Maakirkko su 2.11. klo 12 
Vepsän koululla, Ylikiimin-
ki. Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Satu Saarinen, kant-
torina Leo Rahko.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho	 to	 6.11.	 klo	 10,	
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/oulujoki ja 
kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin	 klo	9–11,	p.	 040	7033	
690.	 Muissa	 asioissa	 yhteys	
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 3.11. 
klo	10.30–12,	Myllyojan	seu-
rakuntatalo. Maksuton aa-

mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
3.11. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalon ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma	3.11.	klo	18.30,	Oulujoen	
pappila. 

Seniorit
Porinapiiri ma 3.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 3.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 3.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ti 4.11. klo 
10,	 Ylikiimingin	 seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 6.11. klo 
10,	 Huonesuon	 seurakunta-
koti. 

Muut menot
Fransupiiri ti 4.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 5.11. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.

Jumalanpalvelukset
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo	10.	Toimittaa	Minna	Sal-
mi, avustavat Jukka Joen-
suu, Riitta Markus-Wikstedt 
ja Anneli Nieminen, kantto-
rina Tuomo Kangas. Messus-
sa sytytetään kynttilät vuo-
den aikana poisnukkuneille 
seurakunnan jäsenille. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit Toi-
mitalon yläsalissa. Radiointi 
Radio Dei.
Ry:n seurat ja HPE la 1.11. klo 
17. Pekka Syrjäniemi ja Eero 
Lumijärvi.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11.	 klo	 10.	 Toimittaa	 Juk-
ka Joensuu, kanttorina Ta-
ru Pisto. 

Hartauselämä
Seurakuntakerho	 to	 30.10.	
klo 11, Toimitalon Yläsali, 
Vattukuja 2. Arkilounas. Juk-
ka Joensuu.
Kyläkamari ma 3.11. klo 11, 
Toimitalon Yläsali, Vattuku-
ja 2. 
Hartaus ke	5.11.	klo	13.30	Sa-
lonkartano. Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 11, Toimitalon Yläsali, 
Vattukuja 2. Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus	 to	 6.11.	 klo	 11.30	
Teppola. Anneli Nieminen

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille  ja hoitolapsille to 
30.10.	 klo	 9–10.30,	 Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 
Perhekerho ma 3.11. klo 
9.30–11,	 Toimitalon	 kerho-

Meijän juttu – 
äitien ja tyttöjen ilta 

sunnuntaina	2.11.	klo	17–19	
Hintan seurakuntatalossa. 

Tule askartelemaan ranneke ja leipomaan 
kymmenen minuutin suklaakakku! 

Pieni liikuttava iltahartaus illan päätteeksi. 

Lisätietoja 
Anu	Suomalainen,	p.	040	5881	543	ja	
Sanna	Karjalainen,	p.	040	7186	925

Lähetysilta 
keskiviikkona 5.11. 

klo 18 Yli-Iin 
seurakuntatalossa. 

Illassa vieraana 
Samuel Korhonen 

SLEY:stä.

Kanttorit framilla
-konsertti 

keskiviikkona	5.11.	klo	19	Oulujoen	kirkossa.	

Oulun seurakuntayhtymän kanttorit esiintyvät. 
Konsertin ohjelma sisältää urkumusiikkia, 

yksinlauluja, duettoja ja kuorolaulua. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tervetuloa!

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvirasto, Vattukuja 2, 
27.–31.10.	klo	9–18
Oulunsalon kirjasto, Karhuojantie 2, 
30.10.	klo	14–18	ja	31.10.	klo	14–18

SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS 

piste, Vattukuja 2.
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä,	askartelua)	lapsille	ja	
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho	 to	30.11.	 klo	
15–16,	Reppu.
Uusi Ääni to	30.11.	klo	18–20,	
Oulunsalon kirkko. Lisätietoa 
Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke	5.11.	 klo	17–
18, Oulunsalon kirkko.
Mieskuoro ke 5.11. klo 18, 
Oulunsalon kirkko.

Lähetys
Lähetysilta ke 5.11. klo 18, 
Toimitalon Yläsali, Vattuku-
ja 2. Jatkamme Raamatun lu-
kemista;	 Room.	 1:8–15.	 Ter-
vetuloa jakamaan ajatuk-
sia lähetystyöstä, uskosta ja 
elämästä.

Varhaisnuoret ja 
nuoret

Poikien iltapäivä to	 30.11.	
klo	 15–16.30,	 Reppu.	 Poiki-
en juttu. Mahdollisuus pe-
lailla, soittaa soittimilla, teh-
dä askarteluja ja viettää ai-
kaa poikien kesken. Kerhos-
ta vastaa Jussi.
Nuorten avoimet ma 3.11. 
klo	15–17.30,	Reppu.	

Muut menot
Kirkonkylän ry: Pyhäinpäi-
väseurat la 1.11. klo 12, su 
2.11. klo 12 ja 17, Eero Lumi-
järvi, Pekka Syrjäniemi ja Ta-
pani Tölli. 
Salonpään ry: Kotiseurat 
to	30.11,	klo	18.30	U-M	ja	P	
Kinnusella. Seurat su 2.11. 
klo 16.
Herättäjäyhdistys: Seurat su 
2.11.	klo	18.30	Paula	ja	Alpo	
Salolla, Punaherukkakuja 4, 
Oulunsalo.

Tavallinen ihminen
maanantaina	3.11.	klo	18–20	Repussa

Seurakunnan vapaaehtoistoiminta soveltuu 
kenelle tahansa ja periaatteena onkin, että 

tavallisen ihmisen taidot riittävät. 
Tervetuloa Reppuun, Opintie 2, iltakahville 

ja keskustelemaan ja ideoimaan, mitä 
vapaaehtoistoiminta voisi parhaimmillaan 

olla Oulunsalossa.  

Lisätietoja antavat 
vs.	diakoni	Anneli	Nieminen,	p.	044	7453	853	ja	

vs.	lähetyssihteeri	Virpi	Luotolampi,	p.	044	5760	019

Kaikkien Oulujoen seurakunnassa viime pyhäinpäivän 
jälkeen kuolleiden vainajien nimet luetaan rukouksessa

 
Oulujoen kirkon iltakirkossa la 1.11. kello 18.

Yli-Iin	kirkon	messussa	la	1.11.	kello	10.
Ylikiimingin kirkonmäen sanajumalanpalveluksessa 

la 1.11. klo 18.

Olet lämpimästi tervetullut.

Oulunsalon seurakunnan 
diakoniatyön 

avustuskäytäntö
Jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia/huolia, 

sinun tulee soittaa ja sopia aika 
diakoniatyöntekijän vastaanotolle.

Avustuspäätökset teemme kerran viikossa torstaisin.

Diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p.	044	7453	848,

vs. diakoni Anneli Nieminen, 
p.	044	7453	853

Pyhäinpäivän aaton 
iltamusiikki 

perjantaina	31.10.	klo	20	Oulunsalon	kirkossa.

Musiikkihetkessä esiintyvät naiskuoro Aava ja 
Oulunsalon nuorisokuoro; johtajana Eeva-Maija 

Sorvari sekä seurakunnan Lapsikuoro ja Mieskuoro. 
Ohjelmassa on mm. Vilho Siukosen Kaanaanmaa. 

Puhe Jukka Joensuu. Vapaa pääsy. 

w
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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

Pateniemen 
ja Herukan 

diakoniapiiri 
to	30.10.	klo	10.30,	

Palokan 
palvelukeskus. 

Jumalanpalvelukset  
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu	 to	 30.10.	 klo	 13,	 Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Aino-Liisa Ilk-
ko ja Irma-Elina Mukari, kant-
torina Anu Arvola-Greus.
Saksankielinen jumalanpal-
velus	to	30.10.	klo	18,	Tuiran	
kirkko. Toimittaa Hans-Chris-
tian Beutel, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu pe	 31.10.	 klo	
10,	 Pyhän	 Tuomaan	 kirk-
ko. Toimittaa Jonne Pirkola, 
avustavat Sami Riipinen ja 
diakoniatyöntekijät, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Dia-
konianpäivän messu.
Messu la	 1.11.	 klo	 10,	 Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hele-
na Paalanne, saarna Jaakko 
Syynimaa, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen, Marja Mane-
lius ja Pekka Jarkko, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Kuo-
ro Pihisijät. 
Messu	la	1.11.	klo	10,	Pyhän	
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Messu la 1.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonne Pirkola, avustaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Kirkkokahvit.
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 1.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu	su	2.11.	klo	10,	Tuiran	
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Anu Ojala, kant-
torina Tommi Hekkala. Kirk-
kokahvit.
Neulekirkko	 su	2.11.	klo	10,	
Pyhän Luukkaan kappeli.   
Ks. ilmoitus.
Jazzmessu su 2.11. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko.  
Ks. ilmoitus.
Messu su 2.11. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Katri 
Sippola.
Iltamessu su 2.11. klo 18, 
Tuiran kirkko.  Toimittaa Nii-
lo Pesonen, saarna Raimo 
Mäkelä, avustaa Saija Tim-
lin, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Käytössä alkoholiton eh-
toollisviini.
Viikkomessu ja kasteen 
muistaminen ke 5.11. klo 
19,	 Tuiran	kirkko.	 Toimittaa	
Lauri Kujala, kanttorina Kat-
ri Sippola.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to	30.10.	ja	6.11.	klo	12.30,	
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to	30.10.	klo	19,	Pyhän	
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe	31.10.	klo	18,	Py-
hän Tuomaan kirkko.
Miestenpiiri ti 4.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jonne Pirkola 
alustaa aiheesta Elämmekö 
armosta?
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
5.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin	 klo	 9–11,	 p.	 044	 3161	

412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria	 to	30.10.	
ja	6.11.	klo	12–13,	Pyhän	
Luukkaan kappe-
li. Diakonian va-
paaehtoisten 
valmistama 
kotiruokalou-
nas 2 €. 
Työttömien ja 
vähävaraisten 
ateria	 to	 30.10.	
ja 6.11. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntako-
ti. Ateria 2 €. 
Käsityökerho	 pe	 31.10.	 klo	
9.30–11.30,	 Pyhän	Tuomaan	
kirkko, Ystävänkammari.
Diakonian päivä	 pe	 31.10.	
klo	10,	Pyhän	Tuomaan	kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
3.11.	klo	10,	Rajakylän	seura-
kuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
5.11.	klo	10,	Tuiran	kirkko.	
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
5.11.	klo	10,	Koskelan	seura-
kuntakoti.  

Lähetys
Puutyökerho	ma	3.11.	klo	9,	
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Koskelan käsityökahvila ti 
4.11. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila	to	30.10.	klo	10-
12, Tuiran kirkko, käynti ta-
kaa Telakan ovesta. Tällä ker-
taa poikkeuksellisesti nuori-
sotilassa. 
Iltaperhekerho	to	30.10.	klo	
18–19.30,	 Pyhän	 Luukkaan	
kappeli. Aloitamme yhtei-
sellä hiljentymisellä, tänään 
laulamme lasten kauneimpia 

Diakonian päivä 
perjantaina	31.10.	klo	10	Pyhän	Tuomaan	kirkossa.	
Messu, ilmainen ateria ja vaate- sekä taloustavaran 
jakoa. Päivän aikana myös ilmainen hiustenleikkuu, 
ajanvaraukset	Saila	Luukkonen,	p.	040	5747	092.	

MIESTEN LAUANTAI
8.11. klo 9 Tuiran kirkolla

"Pojan polku – miehen tie"

hengellisiä lauluja, syömme 
yhdessä iltapuuron.
Lasten kauneimmat hen-
gelliset laulut to	30.10.	 klo	

18.30,	 Pyhän	 Luuk-
kaan kappelissa. 

Mitä laulaisin 
lapselle? Tu-
le mukaan 
laulamaan, 
leikkimään 
ja opettele-

maan yhdessä 
lasten hengel-

lisiä lauluja. Lau-
luhetki kestää puoli 

tuntia. Mukana Anu-kantto-
ri ja Anu lapsityöstä.
Nallekahvila	to	6.11.	klo	10–
12, Tuiran kirkko, käynti Tela-
kan ovesta kirkon takaa. 
Päiväkerhot, puuhakerhot, 
perhekerhot, pyhäkoulut, 
varhaiskasvatuksen musiik-
kiryhmät ja nuorten kerhot 
löytyvät  osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri/lapset ja lapsiperheet.

Nuoret
Nuorten Avarit ke 5.11. klo 
18–21,	 Tuiran	 kirkon	 nuori-
sotila. Nuorten vapaamuo-
toinen oleskeluilta nuorisoti-
lassa, jossa voi pelaillaja näh-
dä kavereita. Tarjoilua. 

Seniorit
Eläkeläisten viikkomessu 
to	30.10.	klo	13,	Tuiran	kirk-
ko. Linja-autoreitti ja aika-
taulu: 11.45 Pyhän Luukkaan 
kappeli - Kaitoväylä - Raito-
tie, 11.55 Pateniemen kirkko, 
12.05	Palokan	palvelukeskus,	
12.15 Rajakylän seurakunta-
koti,	 12.20	 Koskelan	 seura-
kuntakodin pysäkki, 12.25 
Metsolan	kartano,	12.30	Py-
hän Tuomaan kirkko, 12.35 
Alppilan pysäkki, ajaa Kaar-
natietä,	 12.40	Tuiran	palve-
lukeskus, Tuiran kirkko. Mes-
sun jälkeen on yhteinen kah-
vihetki. Paluukuljetus lähtee 
klo 14.45 Tuiran kirkolta.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho	 to	 30.10.	
klo	 13.30,	 Palokan	 palvelu-

keskus. Paikalla pastori Jon-
ne Pirkola, diakoni Heli Mat-
tila ja kanttori Katri Sippo-
la. Kerhoon voivat osallistua 
myös palvelukeskuksen ulko-
puoliset henkilöt. 
Eläkeläisten kerho to 6.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. 
Seniorien laulupiiri to 6.11. 
klo	 14.30,	 Rajakylän	 seu-
rakuntakoti. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana Sami ja Katri. 

Muut menot
Juttutupa	 ma	 3.11.	 klo	 10,	
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Diakonian aamukahvilla har-
taus ja ajankohtaisia aiheita. 
Koskelan Juttutupa ma 3.11. 
Vierailemme Luukkaan Jut-
tutuvassa. Lähtö Koskelan pi-
halta	omilla	autoilla	klo	10.15.
Käsityökerho ma 3.11. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä hyvään seuraan. 
Ota mukaan oma kahvimu-
ki, lankaa ja virkkuukoukku.

Jazzmessu 
sunnuntaina 2.11. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Helena Paalanne, avustavat Niilo Pesonen, 
Jonne Pirkola ja Kauko Timlin, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Oulun kirkkomusiikkiviikoilla Pyhän Tuo-
maan kirkossa vietetään jazzmessua. Sen runkona 
on Bob Chilcottin säveltämä A Little Jazz Mass, jon-
ka lisäksi vanhat virret ovat saaneet uusia sovituksia 
jazzin hengessä. Messun musiikista vastaavat Cap-
pella pro Vocale, jonka kanssa musisoi bändi: Har-
ri Laakkonen, piano, Ari Kivelä, kontrabasso ja Outi 
Kiiveri, viulu. Messun jälkeen jatsikahvit.

Neulekirkko 
sunnuntaina	2.11.	klo	10	
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Messun toimittaa Jonna Piirainen yhdessä käsityön 
ystävien kanssa, saarna Lea Pesonen. Tervetuloa mes-
suun käsityön kanssa. Kolehtiin otetaan vastaan myös 
villalankaa. Kirkkokahveilla esitellään seurakunnan 
kastesukkaprojekti.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus
lauantaina 1.11. klo 18 Tuiran kirkossa.
Toimittaa Niilo Pesonen, puhe Stiven Naatus,
kanttoreina Johanna Fiskaali, Katri Sippola,
Heikki Jämsä ja Tommi Hekkala.

Kuolema ja lohdutus
puhujavieraana Raimo Mäkelä 
sunnuntaina 2.11. Tuiran kirkossa.
Kello 15 Viimeiselle portille. Voiko kuolemaan 
valmistautua?  
Kello 16 Portin tuolla puolen. Mitä kuolema on? 
Kello 18 Iltamessu, toimittaa Niilo Pesonen, 
saarna Raimo Mäkelä

Viikkomessu ja kasteen muistaminen 
keskiviikkona	5.11.	klo	19	Tuiran	kirkossa.	
Toimittaa Lauri Kujala, kanttorina Katri Sippola.

Kivikerho	ti	4.11.	klo	10,	Py-
hän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään koru-
ja. Kerhossa opastetaan al-
kuun. Kokoonnumme kella-
ritiloissa, pääovelta oikealle 
kiertäen löytyy portaat alas.
Nuorten eläkeläisten ryh-
mä ti	4.11.	klo	14.30–16,	Py-
hän Luukkaan kappeli. Olet-
ko jäänyt nuorena tai nuore-
na aikuisena eläkkeelle? Et-
kö vielä tiedä kutsuuko sinua 
työelämä vai työttömyyselä-
ke?	 Oletko	 alle	 40-vuotias?	
Tervetuloa Pyhän Luukkaan 
kappelilla kerran kuukau-
dessa kokoontuvaan nuor-
ten eläkeläisten ryhmään. 
Mikäli kiinnostuit, tule pai-
kan päälle tai kysy lisätie-
toja diakoni Heli Mattilalta,  
p.	040	5747	145.
Käsityökerho ke 5.11. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Käynti parkkipaikan puolel-
ta. Tiedustelut Outi Kumpu-
vaara,	p.	045	2641	209.	
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Menot Oulun seurakunnissa 30.10.–6.11.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 30.10.–6.11.2014

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p.	040	5199	600

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

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p.	040	7430	371	

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p.	040	7430	381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p.	040	7430	382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p.	040	5858	010

Lähetyskalenteri 2015. Hin-
ta	9	€.	Tiedustelut	lähetyssih-
teeri,	p.	040	820	4301.	
Virsihetki	 to	 30.10.	 klo	 14	
Kuurankukassa.
Lankapiiri ma 3.11. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Ehtoollishartaus ke 5.11. klo 
13 Nestorissa.
Syöpäkerho ke 5.11. klo 
12.30	Rantsilan	srk-talossa.	
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 6.11. klo 11 Anna Reeta ja 
Yrjö Rahikkalalla. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Piip-
pola: Veteraanikuoro to klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Kä-
sikellokuoro	ke	5.11.	klo	9.30,	
Stellat to klo 15.15 ja kirkko-
kuoro	to	klo	16.30	srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuo-
ro to klo 12 ja lapsikuoro to 
klo	16.30	pienet	ja	klo	17.30	
isot ja mieskuoro aloittaa 
to	 30.10.	 klo	 19	 srk-talossa.	
Huom. lisää laulajia otetaan 
mieskuoroon! Rantsila: Ve-
teraanikuoro ke klo 11, Stel-
lat ke klo 17 ja kappelikuoro 
30.10.	klo	19	srk-talossa.	
Seurakuntakerho ti 4.11. 
klo 12 Väinölässä, ke 5.11. 
klo	10	Pyhännän,	to	6.11.	klo	
12 Pulkkilan, to 6.11. klo 13 
Rantsilan	 ja	 pe	 7.11.	 klo	 10	
Kestilän srk-kodissa. 
Perhekerho	ma	klo	10	Nup-
pulassa	ja	ke	klo	10	Kestilän	
kerhokodissa,	 ti	 4.11.	 klo	10	
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa. 

Ehtoollishartaus	to	30.10.	
klo 14 Saarenkartanossa.
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 1.11. klo 
10.	 Toimittaa	 Timo	 Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell, kirkko-
kuoro avustaa. Jumalan-
palveluksessa sytytetään 
muistokynttilät. Lähetys 
osoitteessa www.virtu-
aalikirkko.fi.
Iltakirkko toivevirsillä su 
2.11. klo 18. Toimittaa Ti-
mo Juntunen ja kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 
Virsiä voi tulla valitse-
maan	 klo	 17.30	 jälkeen.		

Eläkeliitto ti 4.11. klo 11 srk-
salissa. Vieraana kunnan va-
paa-aikasihteeri Petri Partala.
Kuoron retki Karjasillan 
kirkkoon	 to	 6.11.	 klo	 17.30	
lautalla. 
Isänpäivän musiikkihetki 
Saarenkartanossa	 su	 9.11.	
klo 14. Waldek Komurek 
musisoi ja Rintamaveteraa-
nien Hailuodon osasto tarjo-
aa kahvit.

KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus	pe	31.10.	klo	13,	Tahkokankaan	palve-
lukeskus, juhlasali. 
Keskustelukerho ti 4.11. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KUULOVaMMaiSet 
Pyhäinpäivän ehtoolliskirkko ja kahvitilaisuus	to	30.10.	
klo	15.30,	Palvelukeskus	Runola,	os.	Tuulaakitie	2.
Hyvä tietää -luento	pe	31.10.	klo	9.30	keskustan	srk-ta-
lolla, os. Isokatu 17.

NäKöVaMMaiSet
Eläkeläisten viikkomessu	to	30.10.	klo	13,	Tuiran	kirkko.	
Osallistutaan eläkeläisten Pyhäinpäivän messuun. Mes-
sun jälkeen on tarjolla kahvit. Opasystävät päivystävät 
klo	12.30	alkaen	kirkon	edustalla	ja	toimivat	oppaana	ti-
laisuuden aikana.
Eläkeläisten viikkomessu to	30.10.	klo	13,	Tuiran	kirkko.	
Osallistutaan eläkeläisten Pyhäinpäivän messuun. Messun 
jälkeen	on	tarjolla	kahvit.	Opasystävät	päivystävät	klo	12.30	
alkaen kirkon edustalla ja opastavat tilaisuuden aikana.
Näkövammaisten raamattupiiri	 to	 6.11.	 klo	13–14.30,	
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo	12.30	alkaen	pihalla	pääoven	läheisyydessä.
Näkövammaisten adventtiretki to 27.11. Tervetuloa 
retkelle Pökkylän punaseen tupaan Siikajoen Luohual-
le.	 Lähtö	 klo	 9	 linja-autoaseman	 tilausajolaiturista	 ja	
paluu	 samaan	paikkaan	n.	 klo	15.30.	Retken	hinta	on	
12 € sisältäen kuljetuksen, aterian ja päiväkahvin. Pe-
rillä laulamme joululauluja Seppo Ala-Laurin säestyk-
sellä. Mahdollisuus myös ostoksien tekoon tilan sisus-
tus-ja lankamyymälässä. Ilmoittaudu 13.11. mennes-
sä Pohjois-Pohjanmaan näkövammaisten yhdistykselle  
p.	(08)	3115	653	tai	sähköpostitse	yhdistys@ppnry.net.

päiHDetyö
Naistenryhmä	pe	31.10.	klo	13–15,	Keskustan	seurakun-
tatalon Monitoimisali. 
Retki Rokualle ma	3.11.	klo	8–17.	Naistenryhmän	ja	Ta-
voiteryhmän retkipäivä Rokuan leirikeskukseen. Etukä-
teisilmoittautuminen ryhmissä.

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to	30.10.	 klo	18–20,	Keskustan	 seura-
kuntatalon Monitoimisali. Kokoonnumme Monitoimi-
salissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai muu-
ten reippailemaan. Palattuamme nautimme pientä il-
tapalaa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hyvin 
sekä aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. Jos ei muu-
ten niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen  to 6.11. klo 
14, Karjasillan kirkko, vintti. Vertaistukiryhmä nuorille 
ja	nuorille	aikuisille	(alle	30-v.),	joilla	on	tai	on	ollut	jo-
kin vaikea elämäntilanne, joka koettelee omaa hyvin-
vointia ja jaksamista. Yhteydet ja lisätietoa: diakonia-
työntekijät	Seppo	Meriläinen,	p.	044	788	4035	ja	Nina	
Niemelä,	p.	040	575	2711.
Matalankynnyksen raamis to	6.11.	klo	18–20,	Van-
han pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä mi-
hin kohtaan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Kes-
kustelun ja yhteisen pohdinnan kautta vanhaat teks-
tit tulevat eri tavalla tutuksi ja lähelle. Lisätietoja Jou-
ko	Lankinen	p.	044	3161	577.

JärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta	pe	31.10.	klo	18–
21, Keskustan seurakuntatalo. Pastorin kyselytunti, 
Johannes Häkämies.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 3.11. klo 
18.30,	 Rukoushuone,	 Koulukatu	 41.	 Raili	 Kemppai-
nen, ”Hyvä” kristitty.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 5.11. klo 
18.30,	 Pyhän	 Luukkaan	 kappeli.	 Uskon	ABC,	 Raimo	
Lähteenmaa.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja	ma,	ti,	ke	ja	pe	klo	10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, 
p.	044	3161	720.	Pajassa	tehdään	käsitöitä	ja	askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! Syyskaudella Siipi auki 
lauantaina	8.11.	ja	20.12.	klo	10–14.
Jumala on... tovi Raamatun äärellä	pe	31.10.	klo	12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on ylpeytem-
me.	Ps.	44:9,	Satu	Kreivi-Palosaari.
Medialähetyspäivien kiitosilta	to	30.10.	klo	18,	Karja-
sillan kirkko. Mukana Mervi Viuhko Medialähetys Sa-
nansaattajista.
Marrasmarkkinat la	15.11.	klo	10–14,	Keskustan	seura-
kuntatalo. Värikästä kasvissoppaa ja pannukakkua, lei-
vonnaisia ja käsitöitä. Tuotto Oulun seurakuntien lähe-
tystyön hyväksi.

Englanninkieliset seurat su 2.11. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Saarna myös suomeksi. Kaksikielinen  
pyhäkoulu lapsille.
English Service on Sunday 2nd of November at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Saksankielinen jumalanpalvelus	to	30.10.	klo	18,	Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hans-Christian Beutel, kanttori-
na Tommi Hekkala.

Kansainvälisyys

Eväitä Isyyden Työkalupakkiin

Nykypäivän isyys ja huomisen haasteet 
– Isänä monen tulen välissä
keskiviikkona	5.11.	klo	18–20	Keskustan	
seurakuntatalon	Isossa	seurakuntasalissa	(2.	krs)

Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia järjestää yh-
teistyössä Oulun seurakuntien kanssa avoimen ja mak-
suttoman luentotilaisuuden Oulun alueen miehille, isil-
le ja isoisille. Luennoitsijana toimii kasvatustieteiden 
tohtori, isyystutkija ja kirjailija Jouko Huttunen.
Luennon	 tavoitteena	on	 tukea	 ja	 vahvistaa	 isyyttä	 –
isyys kantaa ja kannattaa aina. Jokainen mies voi löytää 
ilon omasta isyydestään, vaikka kaikki ei menisikään 
aina kuin "Strömsössä". Luennolla käsitellään "normi-
isyyden" ohella myös uusperhe- ja etäisien iloja ja su-
ruja sekä sitä, kuinka aina kannattaa yrittää katsoa asi-
oita uudella tavalla. 
Ilmoittautumiset 4.11. mennessä www.nuortenystavat.
fi.	Kahvitarjoilu	klo	17.30	alkaen.	Lisätietoja	Riitta	Ala-
talo,	p.	044	7341	643,	riitta.alatalo@nuortenystavat.fi.

SEURAKUNTA- 
VAALIEN  

ENNAKKO- 
ÄÄNESTYS 

ma–pe	27.–31.10.	
klo	9–18	srk-salissa.
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Kirkkoherranvirasto
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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
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Päiväkerho	 ti	 klo	 10	 ja	 to	
6.11. klo 12 Nuppulassa se-
kä	 ti	 klo	10	Kestilän	kerho-
kodissa,	pe	klo	10	Pulkkilan	
srk-talon kerhohuoneessa ja 
pe	7.11.	klo	10	Pyhännän	srk-
talon kerhotilassa.
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 13.15 Pulkkilan srk-talon 
kerhohuoneessa, ti klo 13.15 
Kestilän kerhokodissa, ti klo 
14.30	 Pyhännän	 srk-talon	

Jumalanpalvelukset
Messu Pyhäinpäivänä la 1.11. klo 15 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu Pyhäinpäivänä la 1.11. klo 15 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Unto Määttä, 
avustaa kirkkokuoro.
Messu	Pyhäinpäivänä	la	1.11.	klo	19	Kestilän	kirkossa.	
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Unto Määttä, 
avustaa kirkkokuoro.
Messu Pyhäinpäivänä	la	1.11.	klo	19	Pyhännän	kirkossa.	
Toimittaa Sulo Kautto. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro.
Messu	Pyhäinpäivänä	la	1.11.	klo	19	Rantsilan	
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa lapsikuoro Stellat. Messun 
jälkeen seurakuntatalolla teetarjoilu. Mahdollisuus 
yhdessäoloon ja keskusteluun.
Sanajumalanpalvelus su	2.11.	klo	10	Mankilan	
rukoushuoneella. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit.
Messu su 2.11. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jorma 
Manninen, kanttorina Unto Määttä. Kirkkokahvit ja 
seurat srk-kodissa, Pekka Tölli ja Raimo Tornberg.

Pyhäinpäivän messussa luetaan vuoden aikana 
poisnukkuneiden nimet ja sytytetään kynttilä heidän 
muistolleen.

Kuollut: 
Leo Iisakki Kylmänen 81 
(Rantsila),	
Aimo Olavi Kansanoja 76 
(Pulkkila),
Anna Eliisabet Junttila e. 
Punkeri	85	(Rantsila)	

Messu	su	2.11.	klo	10	Lu-
milyhdyssä. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkko-
nen. 

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja	Siljalta	p.	044	7750	
601.
Perhekerho	 to	 30.10	klo	10	
srk-talossa. To 6.11. aloitte-
lemme kerhon pikkukirkolla 
kirkon puolella.
Lapsiparkki ke 12.11. klo 
12.30–14.30.	Paikka	hoitoon	
varataan etukäteen Siljalta 
p.	044	7750	601.
Lähetysilta	 to	 30.10.	 klo	
18.30	srk-talossa,	kuulumisia	
pakolaistyöstä, Liisa Kingma. 
Kahviraha nimikkoläheteille. 

Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 5.11. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 5.11. 
klo	18.30–20	srk-talossa.	
Pikkukirkko	 to	 6.11.	 klo	 10	
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki. 
Raamattupiiri	to	6.11.	klo	19	
srk-talossa,	Apt.10.
Diakonia: Lämmin kiitos kai-
kille Operaatio joulun lapsi 
-keräykseen osallistuneille! 
Olette olleet suureksi avuksi! 
Rauhanyhdistys:	 Pe	 31.10.	
klo	 19	 raamattuluokka	 pie-
net N&J Oksalla ja isot Niko-
lalla. Su 2.11. klo 12 pyhäkou-
lu I K&T Vanhalalla II Tervolla 
III Takkulalla ja klo 17 seurat 
ry:llä.	Ma	3.11.	klo	10	puuro-
kerho	Hyryllä	ja	klo	19	sisar-
piiri ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ti,	ke	ja	to	klo	17–18.30.

SEURAKUNTAVAALIT 2014 
 
VIELÄ EHTII 
ÄÄNESTÄÄ ENNAKKOON:
 
Kestilä
Ma–pe	27.–31.10.	klo	9–18	
seurakuntakoti, Kestilänraitti 4D
 
Piippola
Ma–pe	27.–31.10.	klo	9–18	
kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6
 
Pulkkila
To	30.10.	klo	9–18	
seurakuntatoimisto, Pulkkilantie 11
Pe	31.10.	klo	10–13	
Siikalatvan lukio, Turulantie 3
 
Pyhäntä
To	30.10.	klo	9–18	
seurakuntatoimisto, Kirkkotie 4
 
Rantsila
To	30.10.	klo	9–18	
seurakuntatoimisto,	Rantsilanraitti	10

Seurakuntavaaleista lisää 
www.siikalatvanseurakunta.fi ja 
seurakuntavaali.fi -sivuilta.

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 
sunnuntaina	9.11.
klo	11–13	Rantsilan	kirkko
klo	14–17	Pulkkilan	kirkko
klo	18–20	Pyhännän	kirkko

Vaalikuljetus Pulkkilaan 
- klo 14 Kestilän kirkon parkkipaikka
-	 klo	14.30	Piippolan	kirkon	parkkipaikka
Paluu äänestyksen jälkeen.

Rantsilan kappelineuvoston järjestämä 

JOULUINEN RETKI 
ranttisille la 22.11. Rovaniemelle. 
Käymme joulupukin kotiluolassa Santa Parkissa, 
Joulupukin Pajakylässä Napapiirillä ja Arktikumissa. 
Retken hinta 35 € / henkilö. Ruokailu omakustanteises-
ti. Lähtö klo 7 Rantsilan seurakuntatalolta. 
Ilmoittautumiset viimeistään ma 17.11. 
kirkkoherranvirastoon,	p.	040	5528	989.

Viikoittaiset kerhot
Viisastenkerho	Saarenkartanossa	keskiviikkoisin	klo	10.	
Laulamme, jutustelemme ja visailemme yhdessä. Tulkaa 
mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho	 keskiviikkoisin	 klo	 12.30–14.30	
srk-salissa ja kerhohuoneessa. 
Kaikenikäisten kaverikerho	torstaisin	klo	10	kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa.

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina	31.10.	klo	7.30–9.30	

seurakuntasalissa.
Jatkamme yhteisten aamiaisten nauttimisia 

joka toinen perjantai. A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Seurakuntavaalien
VAALIPANEELI 
perjantaina	31.10.

klo	9.15–9.55	
Siikalatvan lukiolla, 

Turulantie 3, Pulkkila.

Operaatio 
Joulun lapsi 

 
Lämmin kiitos 

kaikille keräykseen 
osallistuneille! 

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Ompeluseurat 
keskiviikkona 5.11. klo 18 
Kyllikki ja Seppo Viitaluomalla, 
Länsivainiontie 25. 

Kahvitus ja arvontaa 
kummikohteemme 
Mafingan orpokodin hyväksi. 
Arvottavaa voi tuoda mukanaan.

Lähde mukaan kokemuksien 
Kuopijoon!
Nuorten retki 14.–15.11.

Ohjelmassa mm. yhteistä 
ruokailua ja illanviettoa. 
Lauantaina on varattu myös 
aikaa vaikkapa jouluostoksille.
Matka on tarkoitettu rippikou-
luikäisille ja sitä vanhemmille. Hinta 35 euroa 
sis. matkat, majoituksen, perjantain ruokailun 
ja aamiaisen. Ilmoittautuminen 6.11. mennessä 
Sirkulle,	p.	040	7427	669.

kerhotilassa, ti klo 15 Hovin 
koululla,	ke	klo	16.30	Piippo-
lan	srk-talossa	ja	to	klo	15.30	
Tavastkengän koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15 ja poika-
kerho	to	6.11.	klo	15.30	Nup-
pulassa.
Nuortenilta	ti	4.11.	klo	16.30	
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa ja ke 5.11. klo 17 Nup-
pulassa, Rantsilan srk-talos-
sa. Rippikoululaiset saavat 

merkinnän. Isoset mukaan! 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Julkaisuesittely ja seurat su 
2.11. klo 12 ja toimintamyy-
jäiset	 pe	 7.11.	 klo	 19	 ry:llä.		
Pulkkila: Ompeluseurat pe 
7.11.	 klo	19	Hilkka	 ja	Kauko	

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus 
lauantaina 1.11. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro. 
Muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita.

Kämäräisellä. Pyhäntä: Seu-
rat ja julkaisuilta su 2.11. klo 
16 ja opistomyyjäiset ke 5.11. 
klo	 18.30	 ry:llä.	 	 Rantsila: 
Seurat su 2.11. klo 17 ja klo 
18.30	srk-talossa.	Julkaisuilta	
pe	7.11.	klo	19	ry:llä.
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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.	044	752	1220
fax.	(08)	562	1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900	Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p.	044	7521	227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p.	044	7521	226
Marika Kamps 
p.	044	7521	243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p.	(08)	5614	500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440	Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti	ja	pe	klo	9–15,	
ke	klo	9–14,	to	klo	9–17
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p.	040	7790	644

taloustoimisto
p.	040	7790	279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Nuortenilta	to	30.10.	klo	18	
–20	Nuorisonurkassa.
Tukihenkilöilta	to	30.10.	klo	
18–19.30	Pappilan	yläkerran	
kahviossa. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Aamupuuron 2015 suunnit-
telukokous pe	31.10.	klo	12	
Lähetysvintillä. Jos olet kiin-
nostunut tulemaan vapaeh-
toiseksi aamupuurolle, tu-
le mukaan suunnittelemaan 
toimintaa tai ota yhteyttä 
Marika Kampsiin.
Pyhäinpäivän lauluilta pe 
31.10.	klo	18	kirkossa.	Järjes-
täjinä seurakunta ja rauhan-
yhdistys.
Esikoislestadiolaisten syys-
seurat pe	 31.10.	 klo	 18.30	
seurakuntatalolla.

Pyhäinpäivän messu 
la	 1.11.	 klo	 10	 Rantaky-
län kappelilla. Toimittaa 
Kimmo Helomaa ja Mika 
Kotkaranta, Kirkkolaula-
jat avustaa.
Pyhäinpäivän iltakirk-
ko la	1.11.	klo	19	kirkos-
sa. Toimittaa Marja-Liisa 
Hautamäki ja Mika Kot-
karanta.
Jumalanpalvelus su 2.11. 
klo 12 Alatemmeksen Ky-
lätalolla. Toimittaa Aino 
Pieskä.
Perhekirkko su 2.11. klo 
15 seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hau-
tamäki ja Ari Natunen.
Iltamessu su 2.11. klo 18 
kirkossa. 

Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 3.11. klo 12 Lähetys-
vintillä.
Perhekerho ti 4.11. 
klo	9.30–11	 seura-
kuntatalolla. Lo-
ruttelua.
Hyvänmie-
len päiväkah-
vit ti	4.11.	klo	12–
13.30	 Lähetysvin-
tillä. Mielenterveys-
kuntoutujien vertaistuki-
ryhmässä nyyttikestit syksyn 
sadosta. Mukana diakonissa 
Marika Kamps ja esh Maire 
Taiki-Aho,	p.	050	430	2023.	
Perhekerho	ke	5.11.	klo	9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Maisa-pappi mukana.
Kierrätyspisteen 2. suun-
nittelukokous	ke	5.11.	klo	10	
Lähetysvintillä. Tule mukaan 
suunnittelemaan seurakun-
nan kierrätyspistettä! Muka-
na diakonissa Marika Kamps.
Seurakuntakerho ke 5.11. 
klo 12 srk-talolla. Aiheena 
Isä. Mukana isiä kertomas-
sa tarinaansa ja kohokohtia 
elämässä. 
Isko – uudet isot ke 5.11. klo 
16.30–18.30	 Vanamon	 Olo-

huoneessa. Isoskoulutusta uu-
sille isosille. Huomaa paikka! 

Kuorot ke 5.11.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 

kirkossa, Tähdet-
kuoro klo 17 seu-
rakuntatalolla, 
Kirkkolaulajat 
klo	 18.30	 seura-

kuntatalolla.
Neulekahvila ke 

5.11.	 klo	 17.30	 Lähe-
tysvintillä 

Jumalanpalvelusryhmien 
yhteinen palaveri ke 5.11. 
klo	18.30	Pappilan	salissa.
Nuortenilta	 to	6.11.	klo	18–	
20	Vanamon	Olohuoneessa.	
Partio:	 to	 30.10.	 Samoajail-
ta. Pe 7.11. Päivystys Partio-
toimistolla	 klo	 15–17.	 Uu-
sia partiolaisia otetaan vielä 
mukaan toimintaan. Ota yh-
teyttä Markku ”Make” Kor-
hoseen,	p.	044	752	1223	 tai	
markku.korhonen@evl.fi	Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Virsilau-
luilta	pe	31.10.	klo	18	Limin-
gan kirkossa ja Oulun seudun 
nuorten	lauluilta	klo	19	Tyr-
nävän kirkossa.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.

Pyhäinpäivän messu la 
1.11.	klo	10	Pyhän	Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, avus-
taa Teemu Riihimäki, dia-
koni Minna Sorvala, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.
Pyhäinpäivän iltakirkko 
la 1.11. klo 18 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Vesa Äärelä, kant-
tori Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Maarit Karppelin, 
viulu, Aino Koivisto, laulu. 
Sytytämme tuohuksen jo-
kaiselle poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle.
Perhemessu su 2.11. klo 
10	 Pyhän	 Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, avustaa Ol-
li Seikkula, diakoni Ma-
tias Jurmu, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Musiik-
kiavustus Sofia Haapa-
la, laulu. Taiteilija Arvidi 
Baltzarin taulunjulkista-
mistilaisuus kirkon aulas-
sa messun jälkeen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri	 to	 30.10.	 klo	 18.30	
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet	pe	31.10.	klo	18	Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 2.11. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-rukousryhmä ti 4.11. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ti	 4.11.	klo	18.30	Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 5.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 5.11. klo 
18.30	Kokkokankaan	srk-kes-
kuksessa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 5.11. 
klo	 19	 Kokkokankaan	 srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 6.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 6.11. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na	ti,	to	pe	klo	14–17.
Aamukahvila	ma	klo	10	Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: kerhot: 
www.kempeleenseurakunta.
fi/koululaiset. Varhaisnuor-
ten	avoimet	ovet	1.–3.-lk		to	
klo	13–15	Kokkokankaan	srk-
keskuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19	Vanhassa	pappilassa.	
Kastetut: Elena Aurora Kar-
jalainen, Joona Kristian Koi-

vukangas, Valtteri Henrik 
Raudasoja, Adele Alva Elmii-
na Pulkkinen.
Vihitty: Ossi Kaarlo Ilmari Pa-
loheimo ja Jaana Maarit Koski.
Kuollut: Esko Johannes Räi-
nä 64.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Rippikoulun kodinilta to 
30.10.	 klo	 18.30	 ry:llä.	 Raa-
mattuluokka	pe	31.10.	klo	18	
4-5-lk Pulkkinen M ja J, Ee-
ronpolku 5. 6-8 lk Pyörälä, 
Kuovikuja 3. Oulun seudun 
nuorten	 lauluilta	 pe	 31.10.	
klo	 19	 Tyrnävän	 kirkko.	 Py-
häinpäiväseurat la 1.11. klo 
13 ja klo 18 ry:llä. Pyhäinpäi-
väseurat jatkuvat su 2.11. klo 
13 ry:llä ja klo 18 iltamessu 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Veli-ilta ti 4.11. klo 
18.30	 ry:llä.	 Alustus:	 jaksa-
minen. Hampurilaisiltapala. 
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikoulun kodinilta to 
30.10.	 klo	18.30	Kempeleen	
ry:llä. Pyhäinpäivän lauluilta 
pe	31.10.	klo	19	Tyrnävän	kir-
kossa. Kempeleen pyhäinpäi-
väseurat la 1.11. klo 13 ja 18  
Kempeleen ry:llä. Seurat su 
2.11. klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Aada Anni Emilia Granlund, Topias Oskari Koponen, 
Akseli Lauri Matias Määttä, Oskari Benjamin Romppai-
nen, Janni Sini Amanda Sipola, Elsa Magda Lilian Syri

Kuollut: 
Saara	Annikki	Tolvanen,	94

Barokkisonaatteja 
viululle	(Osmo	Leponiemi)	ja	
pianolle	(Hannu	Hirvelä)	

sunnuntaina 2.11. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa

Isovanhempi-lapsenlapsi
-leiripäivä 

lauantaina	15.11.	klo	9–16	
Luurinmutkan leirikeskuksessa.

Leiripäivän	hinta:	10	euroa	/	isovanhempi	ja	
5 euroa / lapsenlapsi. Hinta sisältää kuljetukset, 

ruokailut ja päivän ohjelman. 
Ilmoittautumiset 7.11. mennessä

www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 

Isänpäivälounas 
sunnuntaina	9.11.	klo	11.30–13.30	
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Tulot lähetystyön hyväksi. Ruokalippuja (12 € aikuiset / 
6	euroa	7–12-v.)	on	rajoitetusti,	osta	omasi	ennakkoon:
Messun jälkeen kirkossa 2.11. tai kirkkoherranvirastos-
ta. Myynnissä myös sponsorilippuja, jotka jaetaan dia-

koniatyön kautta vähävaraisiin perheisiin.
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Pizzaa ja  
parisuhdetta

perjantaina	14.11.	klo	18.30	
Zeppeliinin Rossossa 
Ilmoittaudu	9.11.	

mennessä 
www.kempeleen-

seurakunta.fi/aikuiset

SEURAKUNTAVAALIT • Usko hyvän tekemiseen 

27.–31.10. ENNAKKOÄÄNESTYS 
• Kirkkoherranvirastossa, Tiilitie 1 

joka	päivä	klo	9–18
•	Zeppelinissä	30.–31.10.	klo	12–18

9.11. VARSINAINEN ÄÄNESTYS
Pyhän	Kolminaisuuden	kirkossa	klo	11–20

27.–31.10. ENNAKKOÄÄNESTYS
  • Kirkkoherranvirastossa 

joka	päivä	klo	9–18
• Tupoksen Vanamossa 
30.–31.10.	klo	12–19

9.11. VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 
jolloin	äänestys	kirkossa	klo	11–20.

Pyhäinpäivän lauluilta 
perjantaina	31.10.	klo	18	Limingan	kirkossa.	

Tervetuloa!
Järjestävät Limingan ry ja seurakunta

SEURAKUNTAVAALIT • Usko hyvän tekemiseen 

PERJANTAI- 
PULLA 

perjantaina	31.10.	klo	14–17	
tai niin kauan kuin tavaraa riittää S-Marketin aulassa. 

TULOSSA:
Isänpäivälounas 
su	9.11.	srk-talolla	

messun 
jälkeen
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe	klo	9–13
ja	ke	myös	klo	16–17
p.	08	5331	284.	
fax.	08	5332	887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500	Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p.	040	5525	810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500	Muhos
p.	08	5331	174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

avassa 
lehdessä.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri	 to	30.10.	klo	11	kappe-
lissa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki.
Hartaus ja ehtoollinen to 
30.10.	klo	13	Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus	to	30.10.	klo	14	Hel-
minkodissa, Tarja Pyy. 
Lähetyslauluilta	 to	 30.10.	
klo	 18.30	 Sirkka	 Pelkosella,	
Rantaholapantie	4	D	10,	Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
31.10.	klo	13	Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Ompeluseurat ma 3.11. klo 
18 srk-talon kappelihuo-
neessa lähetys- ja diakonia-

Pyhäinpäivän iltames-
su la 1.11. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, saarnaa Tar-
ja Pyy, kanttorina Timo 
Ustjugov, soololaulua 
Anne Ranta. Muistetaan 
kuluneen vuoden aikana 
poisnukkuneita seura-
kunnan jäseniä sekä Mu-
hokselle haudattuja ni-
min ja kynttilöin.
Messu	su	2.11.	klo	10	kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Tapio Holma, kanttorina 
Ossi Kajava. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä. 
Vauva- ja vekarakirkko 
ti	4.11.	klo	9.30	kirkossa.	
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, lastenohjaajat.

työn hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 4.11. klo 12 rukoushuoneel-
la, Ossi Kajava musisoi.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
5.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 5.11. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 5.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 6.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Naisten ilta to 6.11. klo 18 
Montan leirintäalueella. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Lähetyslauluilta to 6.11. klo 
18.30	 seurakuntatalossa,	 Si-
mo Pekka Pekkala, Ossi Ka-
java.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin	klo	15–17	 (tai	niin	
kauan	 kuin	 kasseja	 riittää)	
srk-talon alakerrassa nuori-
sotilassa. Toimintaan tarvi-
taan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm.	Leena	p.	040	547	0785	ja	
Hanna	p.	040	547	0784.
Kuorot: Ke 5.11. klo 17 lapsi-
kuoro	ja	klo	18.30	kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot	 tiistaisin	 klo	 9.30–11.30	
srk-talossa	ja	klo	10–12	Päivä-
rinteen srk-salissa, keskiviik-
koisin	klo	12.30–14.30	Päivä-
rinteen srk-salissa ja torstai-
sin	klo	10–12	Laitasaaren	ru-
koushuoneella. Perhepyhä-
koulu	pe	31.10.	klo	9.15–9.45	
Päivärinteen srk-salissa ja su 
2.11.	 klo	11.30–12.30	 srk-ta-
lon alakerrassa. 
Nuoret/rippikoulut: kls:n 
akustinen konsertti / nuor-
ten	iltakirkko	pe	31.10.	klo	19	
kirkossa. Koulupastoripäivys-
tys	 to	6.11.	klo	11–12.15	ylä-
koululla ja lukiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo	6.30.	To	30.10.	ei	perhe-
kerhoa	(huom!	muutos).	Seu-
rakuntapiiri ti 4.11. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To	30.10.	klo	18.30	ompelu-
seurat Tuula ja Juhani Vää-
räniemellä ja Anna-Riitta ja 
Reima Mertaniemellä. Py-

Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 1.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa ja 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Luetaan vuoden aika-
na poisnukkuneiden ni-
met ja kunnioitetaan hei-
dän muistoaan.
Messu su	2.11.	klo	10	Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Avus-
taa Lakeuden Laulumie-
het. Reserviläisten kirkko-
pyhä.

Herättäjän seurat to	30.10.	
klo 18 Seija ja Juhani Tolosel-
la, Nestorintie 11.
Hartaus	pe	31.10.	klo	11	Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sellä	ja	klo	13.30	Lepolassa.
Diakoniatyön päivystys ma 
3.11.	klo	9–10.30	Temmeksen	
srk-talon entisessä virastossa. 
Hartaus ma 3.11. klo 14 Ko-
tolassa.

Seurakuntakerho ti 4.11. klo 
12.30	 Tyrnävän	 srk-talolla.	
Vieraana Sari Holappa seni-
orineuvolasta.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen	 ti	4.11.	klo	15.30	Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 5.11. klo 
10.30	Murron	kerhotilassa.
Hartaus to 6.11. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 6.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin	klo	9–10.30	Tyrnävän	srk-
talon takkahuoneessa.
Nuortenilta	pe	31.10.	klo	18	
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pyhäinpäivän kirkkolauluilta 
pe	31.10.	klo	19	Tyrnävän	kir-
kossa, iltapala ja puheenvuo-
ro ry:llä. Seurat su 2.11. klo 
16 ry:llä.

häinpäiväseurat: La 1.11. klo 
12 ruokailu, klo 13 ja klo 18 
seurat	 ry:llä.	 Su	2.11.	 klo	10	
messu Muhoksen kirkossa, 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-
rat ry:llä. Ma 3.11. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys:	 Pe	31.10.	klo	19	 toimin-
tailta	ry:llä.	La	1.11.	klo	10	päi-
väkerho ry:llä. Su 2.11. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Hannula, 
Laitasaari Hintsala, Huovila 
Korkala. Klo 17 seurat ry:llä. 

Kauneimmat 
hengelliset laulut 

keskiviikkona 12.11. 
klo	19	kirkossa.

Tilaisuuteen voi lähettää 
ennakkoon laulutoiveita 

sähköpostilla 
ossi.kajava@evl.fi	tai	

muhoksen.seurakunta@
evl.fi tai 

soittamalla Ossi Kajavalle, 
p.	040	5470	786.	

Mukana laulamassa 
lapsikuoro ja kirkkokuoro. 

Yhteislaulua. 

Kuulemme akustista livemusiikkia, joka sopii 
tunnelmalliseen pyhäinpäivän aattoon.

Tilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy. 

kls. konsertoi nuorten iltakirkossa 
perjantaina	31.10.	klo	19	kirkossa.

Opiskelija-avustus
Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia kristillises-
sä oppilaitoksessa ja kirkon virkaan opiskeleville Tyrnä-
vän	seurakunnan	jäsenille.	Avustuksen	määrä	on	150	eu-
roa. Hakemukset tulee toimittaa 7.11. mennessä seura-
kuntaan ja ne käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. 
Osoite	Tyrnävän	seurakunta,	Mankilantie	1,	91800	Tyrnä-
vä. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä opiskelija-
todistus ja kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

 27.–31.10. ENNAKKOÄÄNESTYS
• Kirkkoherranvirasto, Mankilantie 1, 
	 27.–31.10.	klo	9–18
•	Murron	koulu	(ruokasali),	Simontaival	6–8,		
	 30.10.	klo	16–20
•	 S-Market	Ykkönen,	Vanhatie,	31.10.	klo	10–18

9.11. VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
•	 Tyrnävän	kirkossa	isänpäivänä	klo	11–20

Tervetuloa äidit, isät ja sisaruk-
set, isovanhemmat, kummit tai 

kaverit perhekerhosta. 
Vauvakirkon jälkeen isänpäivän 
kakkukahvit seurakuntatalolla.  

VAUVA- ja VEKARAKIRKKO 
tiistaina	4.11.	klo	9.30

Sinä olet tähti – 
taivaallinen ilta naisille!

torstaina 6.11. klo 18 
Montan	leirintäalueella	(Kieksintie	209)	

Tähtitaivaan alla ulkoillaan, saunotaan ja 
paljuillaan sekä paistetaan makkaraa! 

Vapaa pääsy!
Tervetuloa toivottavat

Muhoksen seurakunnan perhetyön naiset

Murron rauhanyhdistys: 
Rippikoulun kodinilta to 
30.10.	 klo	18.30	Kempeleen	
ry:llä. Pyhäinpäivän kirkko-
lauluilta	pe	31.10.	klo	19	Tyr-
nävän kirkossa.
Kuollut: Eila Tervo s. Parviai-
nen 82.

SEURAKUNTAVAALIT • Usko hyvän tekemiseen 

NUORTEN VAALI-ILTA
pe	7.11.	klo	18–20	
Tyrnävän srk-talon 

kerhotilassa.
Iltaan on erityisesti kut-
suttu	16–17-vuotiaat	seu-
rakuntalaiset, nuoret (alle 
30-vuotiaat)	ehdokkaat	ja	
muutama aiemmin luot-

tamustehtävissä toiminut. 
Vaali-illassa etsitään toi-
minnan ja keskustelun 

kautta vastauksia muun 
muassa seuraaviin kysy-

myksiin: miksi äänestäisin, 
minkälaisiin asioihin voin 
äänestämällä vaikuttaa ja 

kuinka sekä missä voi 
äänestää. 

Ilmoittautumiset ma 3.11. 
mennessä:	Johanna	044	

737 2632, johanna.ranta-
la@evl.fi.	Ilmoittautumis-
ten perusteella varaudu-

taan tarjoiluun.

Isänpäivälounas
sunnuntaina	9.11.	klo	11.30–13.30	Tyrnävän	srk-talolla.

Tarjolla lihamureke, jälkiruokana täytekakkukahvit.
Hinta 8 euroa aikusilta, 4 euroa lapsilta. Alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. Ruokailutilassa on myös leikkinurkkaus.
Lounaan yhteydessä voi ihailla tyrnäväläisten lasten ja 
nuorten piirustuksia, jotka osallistuivat 125-vuotiaan seu-
rakunnan juhlavuoden kunniaksi järjestettyyn kilpailuun.
 Lounaan aikana on takkahuoneessa 
tavattavissa tasatunnein seurakunnan 
nimikkolähetti	Pia	Marttila	(kuvassa).	
Hän on työskennellyt Thaimaassa Al-
liance	Anti	Traffic	(AAT)	-järjestön	va-
rainhankinnan neuvonantajana. 
 AAT-järjestö työskentelee Kaakkois-
Aasiassa muun muassa naisten ja tyttöjen ihmiskaupan 
torjunnan hyväksi. Pia Marttila kertoo työstään ja AAT-
järjestöstä, jolle tuotto osoitetaan Suomen Lähetysseu-
ran kautta.

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

•	Kirkkoherranvirasto,	ma–pe	27.–31.10.	klo	9–18.
•	Kylmälänkylän	kappeli,	to	30.10.	klo	9–10.
•	Laitasaaren	rukoushuone,	to	30.10.	klo	11–13.
•	Mäntyrannan	liikuntasali,	to	30.10.	klo	14–16.

Kaikille avoin seurakuntatalon uudishankkeen 
esittelytilaisuus torstaina 6.11. klo 18 Tyrnävän srk-talol-
la.  Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksista 
sekä muista tärkeistä yhteisistä asioista!

Toivevirsi-ilta 
torstaina 13.11. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. Tervetuloa lau-
lamaan rakkaimpia virsiä yhdessä. Voit lähettää virsitoi-
veesi 11.11. mennessä Pentti Korkiakoskelle tekstiviestinä 
044	7372	613	tai	sähköpostilla	pentti.korkiakoski@evl.fi.
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Vähissä 
välittäjät?

Iltauutisissa kerrottiin viime viikolla norjalaisesta 
lääkäristä, joka aikoo lähteä pahimmalle ebola-
alueelle hoitotyöhön tiedostaen täysin riskit, joita 
hän ottaa matkustamalla Länsi-Afrikkaan.
Lääkäri perusteli ratkaisuaan toteamalla rauhal-

lisesti, että taudin leviämiseen on puututtava kai-
kin voimin: miksi jonkun muu olisi lähdettävä mut-
ta hänen ei?

Torstain Kotimaassa kirjailija Jari Tervo totesi, 
että ennen vanhaan ihmiset kyselivät, onko elämää 
kuoleman jälkeen. Nyt minäminä-ajassa ihmetel-
lään, onko elämää itseni ulkopuolella.

Viikonlopun Helsingin Sanomat jatkoi samasta ai-
hepiiristä. Toimittaja kehotti lukemaan kirjoja, jotta 
nykypäivään kuuluva pinnallisuus ja täydellinen vä-
linpitämättömyys vähenisivät. 

Onko norjalaislääkäri vain poikkeus muutamien 
muiden joukossa itsekeskeisessä maailmassa?

Viime sunnuntaina Pyhän Luukkaan kappelin 
jumalanpalveluksessa sitee-
rattiin runoa, joka sopi poh-
diskeluihini.

Saarnassa puhuttiin seu-
rakuntalaisten – keskenään 
erilaisten ihmisten – välisis-
tä suhteista, pyrkimyksestä 
noudattaa Jeesuksen neuvoa 
rakastaa lähimmäistä samalla tarmolla kuin itseä. 

Englantilaisen Tessimond-nimisen runoilijan 
tekstissä ei kuvailla ylenpalttiseksi meidän tavallis-
ten ihmisten kykyä rakastaa. Välittämisemme on pi-
kemminkin perin himmeällä kirjoitettua, kuten ru-
non kirjoittaja sanoo.

Mutta samalla kun yritämme vajavaisestikin ha-
puilla toisiamme kohti, huomaamme ”että yhdessä 
voimme kävellä vakaammin läpi pimeiden ja ahtai-
den paikkojen”.

Värikkään elämän elänyt brittirunoilija saattaa 
olla itse kokenut, että painajaiset on helpompi sel-
vittää, kun ei jätetä yksin.

Tessimond jatkaa:
”Tarvitsemme tienvarteen majataloja, 
mereen saaria, 
seisakkeita, joilla jakaa löytöjä,
tarkistaa karttoja, 
verrata muistiinpanoja; 
jokainen tarvitsee välillä 
toista niin kuin puhumiseen 
tarvitaan kurkku ja kieli.”

RIITTA HIRVONEN

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

Muista yhteystietosi!
Mikäli haluat tekstisi leh-
teen, muista laittaa mu-
kaan myös oma nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä jul-
kaistaan poikkeustapauk-
sissa nimimerkillä, mutta 
tuolloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksel-
le voi antaa palautetta ni-
mettömästi nettisivujem-
me kautta www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute.

Omaishoitajien tapaamisessa Ritvan paikka  
on yllättäen tyhjä. 
– Mitä, kuinka? kyselemme.

– Ei vielä pitänyt olla hänen vuoronsa.
Aurinkoinen, huumorintajuinen ystävä on poissa,
sisar nyt vailla omaisen huolenpitoa.
Velvollisuudentuntoinen Ritva otti asian omakseen
– "Laitoshoitoa vähennettävä"… 
– "Jokaisen saatava kuolla kotonaan"…
Nämä nykyohjeet Ritva otti täydestä,
paitsi että se olikin Ritva, joka sai kuolla kotonaan
– sai tai joutui..?
Uskollinen kuolemaan asti,
Sellainen Ritva oli.
Kevyet mullat Sinulle, Ritva! 

HELLI TIENSuu
Oulu

Seurankuntavaalit ovat 
käsillä. Vaaleissa seura-
kuntalaisille tarjotaan 
mahdollisuus äänestää 

niin ennakkoon kuin varsinai-
sena vaalipäivänäkin sunnun-
taina 9.11. Raahen seurakun-
nassa ennakkoäänestyspaikko-
ja on eri puolilla. Vaalipäivä-
nä äänestää voi kuitenkin vain 
Raahen kirkossa.

 Ennakkoäänestysmahdolli-
suudesta huolimatta moni ha-
luaisi äänestää varsinaisena 
vaalipäivänä. Kirkossa käynnin 
yhteydessä se olisi luontevaa, ja 
moni olettaakin, että vaalipäi-
vänä voi äänestää omassa koti-
kirkossa. 

Tieto siitä, että esimerkiksi 
Paavolassa, Siikajoenkylällä tai 
Vihannissa ei voi vaalipäivänä 
jumalanpalveluksen jälkeen ää-
nestää, tuntuu tulevan monelle 
yllätyksenä. Montakohan ään-
tä jää tämän vuoksi antamatta?

Siikajokisille tilanne on vai-
kea, vihantilaiset ovat samassa 
veneessä. 

Ennen seurakuntien yhdis-
tymistä äänestäminen on ollut 
mahdollista omassa kirkossa, 
mutta ei ole enää. Syynä tähän 
tuntuu olevan vain yhden vaa-

toteutuuko tasavertaisuus seurakuntavaaleissa?

liluettelon olemassaolo. 
Kuitenkin Siikasalon seura-

kunnan aikana äänestämään 
pystyi muissakin kuin vain yh-
dessä kirkossa. Jostakin syys-
tä sama menettelytapa ei nyt 
isommalta seurakunnalta on-
nistu. Myös ennakkoäänestys-
paikkoja on karsittu.

Vaalipäivän äänestyksen jär-
jestäminen pelkästään Raahes-
sa asettaa muiden paikkakun-
tien ja kylien ihmiset eriarvoi-
seen asemaan.

Miten voidaan olettaa, et-
tä esimerkiksi kaikki vanhuk-
set pystyvät lähtemään paikoin 
reilusti yli 50 kilometrin mit-
taiselle matkalle vaalipäivänä? 

Pitkään matkaan kuluu paljon 
aikaa, rahaa ja voimia. Seura-
kunnan palveluita he kuitenkin 
käyttävät ja maksavat kirkollis-
veronsa kuten muutkin, joten 
vaikuttamaan pitäisi päästä. 

Tilanne on epäreilu, ja seu-
raavissa vaaleissa siihen on 
saatava muutos. Äänestämisen 
omassa kotikirkossa jumalan-
palveluksen yhteydessä pitää 
olla jokaisen seurakuntalaisen 
oikeus asuinpaikasta riippu-
matta. 

 
HENNA KuPSALA

Siikajoki 
Ihmisen Asialla

Miten voidaan 
olettaa, että 
esimerkiksi 
kaikki vanhukset 
pystyvät lähtemään 
paikoin reilusti 
yli 50 kilometrin 
mittaiselle matkalle 
vaalipäivänä?

ritva on poissa

Onko 
elämää 
itseni 
ulkopuolella?
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