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Pikaluotoista kantautuu koko ajan toinen 
toistaan ikävämpiä uutisia. Ensin keskus-
telussa olivat luottojen huikeat korot. Sen 
jälkeen kävi ilmi, että lainaa voi helposti 
saada tekstiviestillä toisen henkilön ni-
missä ilman vakuuksia ja harkintaa.

Nyt vanhemmat ottavat vippejä lastensa 
nimissä. Seurauksena voi olla maksuhäi-
riömerkintä lapsen luottotietoihin.

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö puut-
tui asiaan kesällä käynnistämällä pika-
luottojen haitoista varoittavan mainos-
kampanjan. Se herätti sekä myönteisiä 
että kielteisiä reaktioita.

Etenkin pikaluottoja kaupittelevat yri-
tykset sanoivat, ettei ole kirkon tehtävä 

puuttua asiaan. Todellisuus puhuu toista. 
Juuri kirkon viestiä tarvitaan.

Pikaluottoja on puolusteltu sillä, että 
ne saattavat tarjota pienen helpotuksen 
taloudelliseen ahdinkoon joutuneelle ih-
miselle.

On kuitenkin selvää, että jos vanhemman 
täytyy sysätä lainan ottamisesta koituva 
riski lapsen harteille heti tämän täytettyä 
kahdeksantoista vuotta, perheen talous on 
ajautunut vakavaan kriisiin. Menoja on sil-
loin enemmän kuin tuloja eivätkä korkean 
koron pikaluotot tätä epätasapainoa kor-
jaa vaan ainoastaan pahentavat.

Pikaluotoilla eläminen ei ole välttämättä 
vielä yhden ihmisen kohdalla katastrofi, 

e rään aamun sanomalehti kertoi, 
että ihmiset hakevat yhä enem-
män apua vaihtoehtoisesta lääke-

tieteestä. He tuntevat, että ”sillä puo-
lella” lääketiedettä hoitohenkilökun-
nalla on heille aikaa.

Vaihtoehtoisen hoidon antaja uskal-
taa myös koskea, sitä pidettiin hyvänä 
ja tärkeänä. 

Kyse on siis ihmisen kohtelusta; 
hänen kohtaamisestaan, kuuntelemi-
sestaan ja koskettamisestaan.

Miten seurakunnan työntekijät 
pärjäävät erilaisten ammattiauttajien 
tarjonnan runsaudessa?

Lehden kertoman perusteella on 
selvää, että ihmiset tarvitsevat paran-
tuakseen auttajaa, jolla on aikaa.

Liian usein seurakunnan työnteki-
jöiden kalanterit näyttävät järkyttävän 
täysiltä. Erästä pappia säikäytti seura-
kuntalaisen huomio: teillä taitaa olla 
aina kiire. Tahtomatta annettu viesti 
oli mennyt perille.

Toisen ihmisen ”löytäminen” vaa-
tii paljon aikaa, tai oikeastaan aikaa 
enemmän kysymys on läsnäolosta, 
tapaamisen laadukkuudesta. 

Kohtaamisille on oltava myös tila. 
Hengelliset kysymykset, kömpelöstikin 
asetetut, ovat niin suuria ja vaikeita, 
että ympäristön täytyy ruokkia niiden 
käsittelyä väreillä, tuoksuilla 
ja esineillä.

Monia ihmisiä ei kosketa 
kukaan. Kun näin on, voitai-
siinko jumalanpalveluksen 
jälkeen reilusti halata eikä 
vain toivottaa ovilla kädestä 
pitäen siunausta.

Eivät ihmiset ilman syytä 
jonota äiti Amman luokse 

saamaan halausta. 
Kyllä äitiammoja pitäisi löytyä lä-

hempääkin, kotiseurakunnasta.
Entä jos joku torjuu halauksen? 

Vaikea tietää, kun niitä ei ole ollut 
toistaiseksi tarjollakaan.

Seurakunnan työntekijöillä ei pitäisi 
olla hätää, jos ajatellaan, että he kil-
pailevat tarjonnallaan monien muiden 
ammattiauttajien rinnalla. 

Kirkon työntekijä pystyy tarjoamaan 
ihmiselle ainutlaatuisen perspektiivin 
elämään. Sukupolvet toisensa jälkeen 
ovat veisanneet samojen virsien huo-
kauksia: ”Herra, tuskani on suuri, 
vaikea on ahdinko.” 

Isien usko lohduttaa kummallisella 
tavalla. Esi-isämmekin ovat päässeet 
perille, kuka mitenkin, mutta yksikään 
heistä ei ole kuollut tyhjyyteen. Heitä 
on oltu vastassa.

Toivottavasti kirkon työntekijöillä 
on kerrottavana apua hakeville myös 
omakohtainen kokemus armosta. Sii-
tä, että jokainen tulee hyväksytyksi 
ja nähdyksi hyvine ja pahoine puo-
lineen. Pahan saa anteeksi, hyvässä 
voi kasvaa.

Hyväksytyksi tuleminen on kes-
keinen kristillisen jumalasuhteen 
kokemus.

Kertooko kukaan muu auttaja sai-
rastuneelle ja särkyneelle, 
että ihminen on aidosti 
Jumalan kuva. Ihmisen 
syvin identiteetti on py-
hä ja kaunis. Gregorius 
Nyssalainen on sanonut: 
”Ihmisen sisälle on luotu 
avaruus, että Jumala voi 
siellä asua ja liikkua.”
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Teologisessa aikakauskirjassa 5/2006 Val-
demar Kallunki, Heikki Pesonen ja Anne 
Birgitta Yeung kertovat haastattelutulok-
sista, joiden mukaan kuntien tehtäviä on 
valumassa seurakuntien hoidettavaksi.

 – Yksi keskeisistä haastatteluissa esiin 
tulevista seurakunnan ja kunnan kans-
sa tehtävän yhteistyön ongelmista onkin 
se, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
kunta pyrkii sysäämään toimintojansa ja 
asiakkaitansa joko osittain tai yksinomaan 
seurakunnan hoidettavaksi.

Kyseinen ongelma on noteerattu myös 
laajemmin kirkon piirissä. Kirkon viimei-
simmässä nelivuotiskertomuksessa varoitel-
laan, että kirkon on suhtauduttava kriittisesti 
viranomaisten pyrkimyksiin siirtää esimer-
kiksi hyvinvointipalvelujen tuottamiseen 
liittyviä tehtäviä kirkolle.

Myös seurakuntatasolla tapahtuvan yh-
teistyön lisääntyminen varsinkin kunnan 
sosiaalitoimen kanssa on herättänyt kritiik-
kiä ja keskustelua. Erityisesti ruokapankki-
toiminnan yhteydessä kuntien on katsottu 
väistävän velvollisuuksiaan, kun ne ovat 
ohjanneet asiakkaitaan seurakuntien jaka-
man ruoka-avun piiriin.

Kirkko ja kaupunki -lehdessä 25.10. Seppo 
Simola perustelee, miksi on yhteisen edun 

mukaista, että kirkko huolehtii omaisuu-
destaan.

– Kirkko on rikas ja ahne. Sillä on rahaa 
niin, että ranteita pakottaa, ja se haalii vaan 
lisää. Tämäntapaisia lausahduksia saa kuulla 
ja lukea ehtimiseen.

Ei kirkko rutiköyhä olekaan. Omaisuutta 
on karttunut vuosisatojen myötä. Osittain 
se on peräisin kauan sitten tehdyistä lahjoi-
tuksista. Esimerkiksi Helsingissä Lehtisaaren 
maat on lahjoitettu kirkolle jo 1500-luvulla. 
Osittain säästöön on jäänyt rahaa silloin, 
kun on ollut lihavia vuosia, viimeksi 1990-
luvun lopulla.

Mitä kertyneelle omaisuudelle pitäisi teh-
dä. Pannako sileäksi? Rakentaa hulppeita 
kirkkoja tai myydä kaikki ja jakaa köyhille. 
Entä sen jälkeen?

Kirkon omaisuudesta puhuttaessa unohde-
taan yleensä kirkon velvoitteet. Esimerkiksi 
se, että kirkon on huolehdittava työnteki-
jöidensä eläkkeistä ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden rakennustensa kunnosta. 
Vastuutonta olisi olla varautumatta näihin 
ja ajautua tilanteeseen, jossa velvoitteista ei 
pystytä huolehtimaan.

Helsingissä on lähdetty siitä, että on pa-
rempi pitää säästöjä, panna ne tuottamaan 
ja käyttää tuottoa seurakuntien tekemään 
hyvään ja tärkeään työhön.

aatoksia

ajan antaminen
parantaa

Pikaluotot muuttavat perinnöt perinnäksi
mutta jos lapset joutuvat vanhempiensa 
vastuuttomuudesta kärsimään, on jotain 
pahasti pielessä. Vaikka maksut tulisivat-
kin myöhemmin hoidetuiksi, eivät lapsen 
maksuhäiriömerkinnät heti katoa. Tämä 
voi rikkoa perheitä ja olla elinikäisen kat-
keruuden aihe.

Pikaluotot saattavat muodostaa joillekin 
mielikuvan, että laina on vain yksi kätevä 
päivittäinen tulonlähde muiden joukossa. 
Tätä mielikuvaa tulisi välttää.

Lainanottamisella on ylipäätään liian 
myönteinen ja huoleton maine. Säästämi-
sen käsite ei ole lainkaan muodissa.

Siksi kirkon velkakierteen vaaroista varoit-
tava kampanja on edelleen hyödyllinen.
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Seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden ta-
louden perustan muodostaa itsenäinen verotusoikeus. 
Seurakunnat ovat kuitenkin viimekädessä opetusyhtei-
söjä, joiden toiminta tähtää ensisijaisesti Jumalan sanan 
levittämiseen ja seurakuntalaisten hengellisten tarpeiden 
tyydyttämiseen. Ei voi myöskään unohtaa niiden mer-
kittävää panosta lasten, nuorten, perheiden, vanhusten 
ja monien muiden ahdingossa elävien tai huonosti voi-
vien tahojen auttamisessa.

Seurakuntien taloudesta päättävät seurakuntavaaleilla 
kirkkovaltuustoihin valitut seurakuntalaiset. Seurakun-
tayhtymissä talousarviosta päättää yhteinen kirkkoval-
tuusto. Sanomattakin on selvää, että seurakuntien talou-
denhoito ei ole pikkuasia. Seurakunnilla on omaisuutta 
ja henkilökuntaa. Suurimmat menoerät muodostuvat 
henkilö- ja kiinteistökuluista. Kirkkovaltuustojen vas-
tuu on siis suuri.

Seurakuntien omaisuus koostuu kirkko- ja kappeli-
rakennuksista, seurakuntataloista, asuinkiinteistöistä 

ja osakkeista, leiri- ja kurssikeskuksista sekä maaomai-
suudesta. Kiinteistöomaisuuden hoito vaatii erityisosaa-
mista, jota ei välttämättä kaikilta muuten kelvollisilta 
kirkkovaltuustojen jäseniltäkään löydy.

Maailma ympärillämme muuttuu. Myös seurakun-
nissa tulisi uskaltaa muuttaa totuttuja tapoja. Kiinteis-
töomaisuuden yhtiöittäminen ja omaisuuden tuoton 
lisäämispyrkimykset eivät ole kirkollisessakaan yhtei-
sössä tuomittavia toimintatapoja, turvaavathan ne ope-
tuksellisen toiminnan ja sanan levityksen jatkuvuuden. 
Kustannukset seurakunnissa nousevat, investointeja on 
tehtävä, kiinteistöjä on ylläpidettävä ja hoidettava. Tai-
tava omaisuuden hoito koituu loppupelissä kuitenkin 
seurakuntalaisten hyödyksi.

LYLY raJaLa
oULUn tUoMioKirKKoSeUraKUnnan JäSen 

KaUPUnGinvaLtUUtettU 
KanSanedUStaJa

Seurakunnat herran haltuun? Postia 
mielipidepalstalle
Keskustelua-palstalla julkaistaan lu-
kijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toi-
mittaa joko sähköpostilla (janne.kan-
kaala@rauhantervehdys.suomi.net), 
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai 
faxilla puh. (08) 5626 444. Kirjoitta-
jan yhteystiedot on liitettävä jokai-
seen tekstiin. Kirjoittajan nimi jää 
toimituksen tietoon. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 

r akennettu ympäristö on 
arvovalintojen tulosta, ou-
lulainen kirjailija ja ark-
kitehti Anna-Maija Yli-

maula väittää.
Arkkitehtuuri heijastaa hänen 

mukaansa yhteiskunnan arvo-
ja pakottaen ihmiset alistumaan 
talouselämän ja kaupallisuuden 
lakeihin.

Nykyarkkitehtien tulisi etsiä sy-
vää arvoperustaa rakentamiselle. 
Sellaisen voi löytää esimerkiksi 
Raamatusta.

– Pahimmillaan nykyarkkiteh-
tuuri voi olla vallankäyttöä, vaikka 
sen tuloksena tulisi olla rakennus-
taidetta, Ylimaula toteaa.

Hänen mukaansa on aivan ai-
heellista kysyä, onko rakentamises-
ta katoamassa luovuus. Ylimaulan 
mielestä on syytä pohtia myös onko 
rakennettu ympäristö menettänyt 
raamatullisen yhteytensä pyhään.

– Nykyään mikään ei ole pyhää, 
kun kirkkojakin poltetaan, hän 
huomauttaa.

huoneen malli 
raamatusta

Ylimaulan mielestä suurten ja mer-
kityksellisten asioiden luominen 
vaatii tekijöiltään uhrausta. Ny-
kyihmisen on vaikea uhrata. Tämä 
näkyy myös rakentamisessa.

Arkkitehtuuri on Goethen mu-
kaan kiviin kirjoitettua historiaa, 
mutta siinä tulisi olla myös elävä 
henki.

Jokainen rakennus on viesti 
omasta ajastamme tuleville suku-
polville. Raamattu antaa henkisen 
arvoperustan myös rakentamiselle. 
Raamatun ihmiskäsitys on koko-
naisvaltainen, ruumista ja sielua ei 
voi erottaa toisistaan.

Länsimaisen tilakäsityksen malli 
juontaa juurensa Raamatusta. Ker-
tomus Salomonin temppelistä on 
yksi perusteellinen malli, jossa pohja 
oli suorakulmion muotoinen. Tämä 
malli on periytynyt nykyisinkin käy-

tössä oleviin huonetilaratkaisuihin. 
– Puutarhojen esikuvana on edel-
leenkin Eedenin puutarha, jossa 
on nurmikenttää, puita, puro-
ja, lammikoita, eläimiä ja ym-
pärillä muuri, Ylimaula sanoo. 
Suurimman kritiikkinsä Ylimaula 
kohdistaa 1980-90-lukujen julki-
seen rakentamiseen. Nykyään on 
selkeää paranemista havaittavissa. 
Toki raha ratkaisee yhä rakentami-
sessa paljon.

rakentamisen tulisi olla muuta 
kuin vallankäyttöä

arkkitehti ja kirjailija anna-Maija Ylimaula kaipaa nykyarkkitehtuuriin 
kauneutta.

– Kauniin ja hyvän rakentaminen ei 
ole kuitenkaan sen kalliimpaa kuin 
ruman ja epäkäytännöllisen.

tornit rikkovat yhteyden 
luontoon

Oulun seudulla Ylimaulalta saa 
kiitosta esimerkiksi Oulun Toppi-
lansaaren asuntomessualue. Kaa-
vallisesti alueella ei kyetty hyö-
dyntämään maksimaalisesti me-
rellisyyttä, mutta itse rakennuk-
set ovat kauniita.

– Rannan lepikkoa olisi saanut rai-
vata niin, että jokaisesta talosta olisi 
ollut edes näköyhteys merelle.

Ongelmallisena esimerkkinä Yli-
maula mainitsee Kaakkurissa sijait-
sevan tornimaisen kerrostalon.

– Yksinäinen ylikorkea kerrostalo 
rikkoo tasaisen peltomaisen hori-
sontin rumasti. Talossa on onneksi 
erittäin hienot pohjaratkaisut, mut-
ta pilvenpiirtäjärakennukset eivät 
istu meille.

Hänen mielestään jättikokoiset 
liikekeskukset ja tornit voitaisiin 
näillä leveyksillä jättää rakentamat-
ta. Rakentamisessa tulisi säilyttää 
ihmisen elävä yhteys luontoon. 

Ihmisillä on oikeus kauniiseen 
rakennettuun ympäristöön. Tämä 
luvataan jo rakennuslaissa.

– Kaupunkien ja kuntien viime 
aikoina laatimat arkkitehtuuripo-
liittiset ohjelmat ovat olleet tervetul-
leita. Niissä on päämääränä kaunis 
ja kestävästi rakennettu ympäristö. 
Tavoitteilla on taipumus toteutua, 

siksi on hyvä, että ne punnitaan 
tarkasti, Ylimaula sanoo.

Ylimaula alusti aiheesta Raamattu 
rakentamisen perusteena Kiimin-
gissä sunnuntai-iltana Jäälin seu-
rakuntakodissa pidetyssä sanan ja 
rukouksen illassa.

Päivi MiKKonen
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Mikä on kaunista?
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

toimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa: Pe 
3.11.klo 21 gospelmessu, toi-
mittaa Katariina Pitkänen, 
saarnaa Pekka Asikainen, mu-
siikki gospelryhmä Esa Rättyän 
johdolla. 
La 4.11. klo 10 ordinaatiomes-
su. Papiksivihkiminen piispa 
Samuel Salmi, toimitaa Niilo 
Pesonen, saarna Tuomo Man-
nermaa, Sofia Magdalena-yh-
tye, kanttorina Raimo Paaso, 
urkurina Maija Tynkkynen. 
Kolehti ulkomailla vaikeuksiin 
joutuneille Merimieskirkon 
kautta. Radio Dei.
Su 5.11. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, Anna-Mari Heikkinen, 
urkurina Maija Tynkkynen, 
Gloria-lauluryhmä. Kolehti 
Petroskoin ev.lut.srk:n kirkon 
rakennushankkeeseen (KUA).
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 5.11. klo 12 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina Han-
na Savela.

Kastellin kirkossa la 4.11. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
Hiljaisuuden Ystävät ry:lle. 
Oulugospel.
Su 5.11. klo 10 gospelmessu, 
toimittaa Mirjami Dutton, 
saarnaa Kimmo Kieksi, avus-
tavat Juha Vähäkangas, Riina 
Moilanen, Jukka Moilanen, 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Riitta Piippo, Karjasillan Gos-
pelryhmä. Oulugospel. Kolehti 
ks. Kastelli.
Pyhän Andreaan kirkossa: La 
4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti Hiljaisuuden 
Ystävät ry:lle. Kirkkokahvit.
La 4.11. klo 18 pyhäinpäivän 
messu, toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustavat Satu Saarinen, Petri 
Satomaa, Sirpa Kemppainen, 

Mervi Keskinen, Asta Leino-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Karjasillan kirkkokuoro. Ko-
lehti Hiljaisuuden Ystävät ry:lle. 
Pyhäinpäivästä pyhäinpäivään 
vainajien muistaminen.
Su 5.11. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 5.11. 
klo 12 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, saarnaa Ari Lukkari-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
SLEY:n kirkkopyhä. Kolehti 
ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa: Su 
5.11. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Mieskuoro TervasCanto. 
Kolehti ks. Kastelli
Su 5.11. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran kirkossa: La 4.11. klo 
10 messu, toimittaa Helana 
Paalanne, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen. Tuiran gospelryhmä. 
Kolehti koulujen rakentami-
seen Etelä-Sudaniin palaavien 
pakolaisperheiden lapsille KUA:
n kautta.
La 4.11. klo 18 Pyhäinpäivästä 
pyhäinpäivään iltajumalan-
palvelus, toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Tuiran seurakunnan 
Nuortenkuoro.
Su 5.11. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Petroskoin ev.lut. 
seurakunnan kirkkohankkeelle.
Su 5.11. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kirkkolaulajat. 
Kolehti Aids aisoihin Gambiassa 
-projektiin Suomen NMKY:
n kautta.
Ke 8.11. klo 20 messu, toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti nimik-
kolähettityölle Evankeliumiyh-
distyksen kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 

La 4.11. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. P.Tuomas.
Su 5.11. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Tuomaan kirkossa: La 
4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti oman seura-
kunnan nimikkolähettien työlle 
SLS:n kautta.
Su 5.11. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti ks. Tuira. 
Kirkkokahvit.
Rajakylän seurakuntakodissa 
la 4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. P.Tuomas.
Pateniemen kirkossa su 5.11. 
klo 12 messu, toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Juha Huhtala, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira. Pateniemen 
Rauhanyhdistyksen kirkkopy-
hä, kirkkokahvit.

Oulujoen kirkossa la 4.11. 
klo 10 pyhäinpäivän messu, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Antti Leskelä, kantto-
rina Annukka Palola, avustaa 
kirkkokuoro.
Su 5.11. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit Myl-
lyojan seurakuntatalolla.
Myllyojan seurakuntatalo 
la 4.11. klo 12 pyhäinpäivän 
messu, toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Annukka Palola, 
avustaa projektikuoro, kyntti-
löiden sytytys. Kirkkokahvit.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 5.11. klo 12 perhemes-
su, toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Kirkkokahvit.

hartauselämä
Pyhäinpäivän hartaus la 4.11. 
klo 15, Intiön iso sali. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala
Aamurukous ke 8.11. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ompeluseurat to 2.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 3.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän vesper la 4.11. 
klo 17, Oulun tuomiokirk-
ko. Tuomiokirkkokuoro joht. 
Hanna Savela, Martti Pennanen 
puhe, Veli-Matti Rautakoski 
yksinlaulu, Maija Tynkkynen 
urut. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 4.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 5.11. 
klo 17, Keskustan seurakunta-
talo. Pastori Martti Heinonen, 
ylistyslauluja, rukouspalvelua, 
esirukousta, johon voi jättää 
kirjoitetut rukouspyynnöt.
Kaatuneitten Omaiset ma 
6.11. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Seurat ti 7.11. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Matti Pennanen.
Aamurukous ke 8.11. klo 8.30, 

Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 8.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 8.11. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Ilkka Tornberg.
Kristillinen miestenpiiri ke 
8.11. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkepapit ja puolisot to 9.11. 
klo 13, Keskustan seurakunta-
talo. Kuorosalissa.
Raamattupiirit:
To 2.11. ja 9.11. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.

karjasillan seurakunta

Raamattuopetusta la 4.11. klo 
16–20.30, Kaukovainion kap-
peli. Uskon ja koettelemusten 
suhdetta pohditaan pyhäinpäi-
vänä. Järj. myös Kellonkartanon 
Ystävät.
Raamattupiirit:
Ti 7.11. klo 12–13, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille. 
Ke 8.11. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Miesten raamat-
tupiiri. 
Ke 8.11. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Raamattu- ja 
keskustelupiiri. 
To 9.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 2.11. ja 9.11. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 2.11. ja 9.11. klo 18.30, Pyhän 

Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 3.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.

tuiran seurakunta

Miesten piiri ti 7.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Yrjö Leinonen 
alustaa aiheesta Israel.
Raamattupiirit:
Ke 8.11. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 9.11. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävän kamari. Muka-
na Pasi Kurikka.
To 9.11. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.11. klo 19–20, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Seuroissa 
puhuvat Stiven Naatus ja Mark-
ku Kangasniemi.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 3.11. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 2.11. 
ja 9.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Musiikki
Oulugospel 3.–5.11. Katso 
www.oulunseurakunnat.fi/ou-
lugospel

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

W.A. Mozart Requiem la 4.11. 
klo 19 ja 22, Oulun tuomio-
kirkko. Oulun katedraalikuoro, 
kamariorkesteri, Anna-Maria 
Jurvelin sopraano, Sirkka Rau-
takoski altto, Eero Hartikainen 
tenori ja Ari Rautakoski basso. 
Johtaa Raimo Paaso. Ohjelma 
10 e.

tuiran seurakunta

Pyhäinpäivän aaton iltamu-
siikki pe 3.11. klo 19.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tuiran seura-
kunnan nuortenkuoro laulaa 
pyhäinpäivä-aiheisia lauluja.

diakonia
Miesten talkooryhmä to 12.10. 
Tarjoamme apuaan kodin pie-
nissä pulmissa, jotka hoituvat 
tavallisen miehen taidoin. Uusia 
miehiä mahtuu mukaan! Kysy 
Heikki Kaikkoselta, p. 040 502 
5010.

karjasillan seurakunta

Kaukovainon seurakunta-
kerho to 2.11. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 7.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. Keskustelua kahvittelun ja 
hiljentymisen lomassa.
Seurakuntakerho to 9.11. 

klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 6.11. klo 12–13.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Maikkulan diakoniapiiri ke 
8.11. klo 15. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvit ti 
7.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 7.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiirit: 
Ti 7.11. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Ti 7.11. klo 14, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
To 9.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko.
Seurakuntakerho to 9.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti.  

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri to 
2.11. klo 12, Petäjäkankaalla. 
Sanginsuun seurakuntapiiri 
ma 6.11. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Huonesuon kuntopiiri ma 
6.11. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 7.11. klo 12.30, 
Väliaikaistilat. 
Oulun ev.-lut seurakuntien 
vapaaehtoisväen koulutus su 
19.11. klo 14, Myllyojan seura-

kuntatalo. Aluksi perhekirkko, 
jonka jälkeen kirkkokahvit 
ja perheterapeutti Tuula de 
Bruijnin alustus Ilo lapsesta. 
Ilmoittaudu 15.11. mennessä 
p. 531 3513.

Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 3.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 6.11. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 7.11. klo 
13–14, Öbergin talo. 
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 7.11. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Keskustelukerho ti 7.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
KUULOVAMMAISET:
Eläkeläisten päiväpiiri ke 8.11. 
klo 12, Öbergin talo. Vieraana 
kansainvälisen työn pastori 
Arpad Kovacs.
NÄKÖVAMMAISET:
Kerho ke 8.11. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 9.11. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
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sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.
ennakkoäänestys 30.10.–3.11.

Lähetys
Lähetyssoppi to 2.11. ja 9.11. 
klo 10–14, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Uusi lähetystyöstä kiinnostu-
nut vapaaehtoinen tule tutus-
tumaan Lähetyssoppeen to 9.11. 
klo 12, Keskustan seurakuntata-
lo, alasali. Lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret kertoo toiminnasta 
ja eri tehtävistä.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 8.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Väinö Simojoki (1.Kor.7).

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 7.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Vieraana diakonia-
työntekijä Nina Niemelä.

OulujOen seurakunta

Lähetyslounas, terveisiä Tan-
saniasta su 5.11. Myllyojan 
seurakuntatalo. Kappalainen 
Pentti Kortesluoma kertoo ja 
näyttää kuvia kevään Tansanian 
matkalta. Musiikki kanttori 
Annukka Palola ja seurakunnan 
Missioklubin nuoret.
Raamattu-ja lähetyspiiri ma 
6.11. klo 18.30, Hintan seura-
kuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari, 
väliaikaistilat. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.11. klo 18.30, Oulujoen kirk-
ko, sakasti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
8.11. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi p. 5316197. 

Lapset ja 
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu:
Su 5.11. klo 12. Myllytullissa, 
Makasiininkatu 6, kerhohuo-
ne.
Päiväkerho:
Ma 6.11. klo 12–15, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 8.11. klo 10–11.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
To 9.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulut:
To 2.11. klo14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. IP-pyhäkoulu. 
Su 5.11. klo 12, Maikkulan 
kapppeli. 
Su 5.11. klo 12, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. 
Su 5.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Su 5.11. klo15, Tenavalinnan 
päiväkoti.
Ke 8.11. klo 9.15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pyhäkoulu perhe-
päivähoitajien kanssa. 
Perhekerhot:
Ma 6.11. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 8.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali.
Ke 8.11. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Ke 8.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 8.11. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 5.11. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 

Su 5.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Su 5.11. klo 12, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 5.11. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Su 5.11. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu.
Perhekerhot:
To 2.11.  ja 9.11. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Ti 7.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 8.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 8.11. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 8.11. klo 9.30, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus. 
Ke 8.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 8.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 8.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila ti 
7.11. klo 9.30–11, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotilat. 
Pyhäkoulut:
su 5.11. klo 12. Hintan seura-
kuntatalo.
Su 5.11. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Su 5.11. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 8.11. klo 9.30, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti, 
Hintan Väliaikaistilat, Myllyo-
jan seurakuntatalo, Saarelan 
seurakuntakoti ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
lisätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
10+ toimintailta ti 7.11. klo 
17.10–20, Öbergin talo. Luo-
misen ja oivaltamisen iloa 10 ja 
+ vuotiaille. Lisätietoja: maire.
kuoppala@evl.fi tai sirpa.karja-
lainen@evl.fi.
Perheretki kouluikäisten lasten 
perheille su 26.11. klo 12–16, 
Virpiniemen liikuntaopis-
to. Hyvän retkievään lisäksi 
tarjoamme perheille mah-
dollisuuden toiminnalliseen 
yhdessäoloon ulkona ja sisällä. 
Hinta 5 e/hlö ja max. 20 e/per-
he. Ilmoittaudu netissä tai p. 
3161 340.

nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
8.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Uso tai älä Mihin lupaukseen 
uskon ja mihin en, entäpä 
sinä? 

karjasillan seurakunta

Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 7.11. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuortenilta Maikkulassa ti 
7.11. klo 18–19.30, Maikkulan 
kappeli. 
Sporttikerho to 9.11. klo 
17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa
Nuorten Taivasklubi pe 10.11. 
klo 19–23.30, Kastellin kirkko. 

tuiran seurakunta

Nuorten gospelryhmä  ke 
8.11. klo 18, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja Kaisu Boutellier p. 
040 510 4529

OulujOen seurakunta

Avarit (Avoimet ovet) ma 6.11. 
klo 20. Nuorten vapaata yhdes-
säoloa kahvin ja teen ääressä.

nuoret aikuiset
Uusheräyksen ilta to 2.11. klo 
19, Koulukatu 41. Ainako Alli-
kosta?, Mervi Kokkonen.
Cross Cafe pe 3.11. ja la 4.11. klo 
19–0.30, Isokatu 11A. Vapaaeh-

toisten pyörittämä kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila.
OPKOn ilta la 4.11. klo 19, 
Öbergin talo. Kolminaisuus 
vai yksinäisyys - mitä väliä?, 
Ville Typpö.
Messu su 5.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 5.11. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 6.11. klo 
18.30, Torikatu 9A 32. Kristityn 
kasvu - lähetystyö Japanissa, 
Tapio ja Säde Pokka.
Körttiopiskelijoiden seurat 
ma 6.11. klo 19, Tikanmäet, 
Peltolantie 14 as 12. 
Lutukan raamattupiiri ti 7.11. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ti 7.11. klo 16.30–18, Öbergin 
talo. Myös uudet laulajat ter-
vetuloa!
Talvitiistai ti 7.11. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukana Ari 
Savuoja.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 8.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Veijo Koi-
vula: Palvonta. Illan päätteeksi 
viikkomessu. 
Rauhan Sanan ilta to 9.11. 
klo 19, Koulukatu 10C. Pahat 
henget, Vesa Pöyhtäri.
ALFA-kristinuskon peruskurssi 
to 2.11. ja 9.11. klo 18–21, Iso-
katu 11 A. 
Ison kirjan ilta to 2.11. ja 9.11. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkon Ystävänkamari.
Crossroads-ilta pe. 10.11. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, mu-
siikkia ja rukous. Pastori Nanna 
Helaakoski puhuu aiheesta 
naiset Raamatussa. Rentoa yh-
dessäoloa teekupposen ääressä.  
Tervetuloa!

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 2.11. ja 9.11. klo 10.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 2.11. ja 9.11. 
klo 12. Kajaanintie 1.
Hopealanka ma 6.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo.

karjasillan seurakunta

Kastellin seurakuntakerho to 
2.11. ja 9.11. klo 13–14.30, Kas-
tellin kirkko. Hartaus, ohjelmaa 
ja päiväkahvit.
Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 6.11. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappelin takkahuone. 
Vanhuslinja ke 8.11. klo 9–11, 
Kaukovainion kappeli, p. 336 
080. Vanhuksille suunnattu 
puhelinpäivystys.

tuiran seurakunta

Pyhäinpäivän ehtoollismessu 
ikäihmisille to 2.11. klo 13, Py-
hän Tuomaan kirkko. Mukana 
pastorit Juha Huhtala ja Harri 
Fagerholm sekä diakoniatyön-
tekijät Riku-Matti Järvi ja Päivi 
Moilanen. Kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit. Ilmaisen 
linja-autokuljetuksen reitit. 
Auto1: Mäntykoti klo 12,05; 
Tuiran palvelukeskus, Kangastie 
klo 12.10; Tuiran kirkko klo 
12.20; Alppila, Kaarnatien py-
säkki klo 12.30; Pyhän Tuomaan 
kirkko klo 12.40. Auto2: Pyhän 
Luukkaan kappelin pysäkki klo 
11.50; Kaitoväylä, Kuivasjärvi, 
Teron pysäkki klo 12.00; Pate-
niemen kirkko klo 12.10; Pa-
lokan palvelukeskus klo 12.20; 
ajaa Haukiputaan tietä ja ottaa 
pysäkeiltä, ajaa Emäpuuntietä, 
Koskelan palvelukeskus klo 
12.40; Pyhän Tuomaan kirkko 
klo 12.50. Paluukuljetus lähtee 
n. klo 14.30. 
Eläkeläisten kerho to 9.11. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 2.11. klo 14, Laanila, Hoi-

kantien palvelutalo. 
Ma 6.11. klo 10, Hintan Väli-
aikaistilat. 
Ti 7.11. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 9.11. klo 12, Sanginjoen 
seurakuntapiiri, Perälässä. 
To 9.11. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 9.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

Leirit ja retket
Isoskoulutusleiri 24.–26.11. 
Rokuan leirikeskus, vanha 
puoli. HOX! ilmoittaudu 9.11. 
mennessä. Lisätietoja Paula 
Rosbacka 040 574 7147, Jukka 
Kärkkäinen 040 574 7183 ja 
Juha Vähäkangas 040 574 7158. 
Järjestää Karjasillan seurakunta 
ja Tuomiokirkkoseurakunta. 
Nuorten aikuisten Kaamoslei-
ri 24.–26.11. Vasamon leirikes-
kus. Tervetuloa rentoutumaan 
ja nauttimaan iltojen hämä-
ryydestä. Hinta 30 e (matka, 
täysihoito sekä ohjelma) Ilmoit-
taudu netissä 8.11. mennessä. 
Lisätietoa Kimmo Kieksi 050 
310 5001.

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri 17.–19.11. Roku-
an leirikeskus. Leirillä lauletaan, 
askarrellaan ja ulkoillaan. Lähtö 
pe linja-autoaseman vieraslai-
turilta klo 17 ja paluu su  klo 
18.30. Hinta aikuinen 41 e, lap-
set 4–8 v 27e, alle 4 v ilmaiseksi. 
Ilmoittaudu Virpi Sillapää-
Posiolle 8.11. mennessä p. 040 
556 7840 (etusijalla Karjasillan 
seurakuntalaiset). 
Perheretki SantaParkiin ja 
Joulupukin Pajakylään Rova-
niemelle la 25.11. klo 8–20. 
Hinta aikuiset 35 e, lapset 4–12 
v 29 e ja alle 3 v omalla paikalla 
9 e, sylissä 0 e. Alle 10-v aikuisen 
seurassa. Hinta sis. bussikyydin, 
ruokailun, sisäänpääsyn ja 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille tapaturmavakuutuksen. 
Lisätietoja Katja Ylitalo p. 040 
8315932 tai Mirjami Dutton 
p. 050 4620759. Ilmoittaudu 
10.11. mennessä p. 316 1340 .

OulujOen seurakunta

Joululeiri 1–6-luokkalaisille 
pe 8.–10.12. Rokuan leirikes-
kus. Yhdessäoloa, ulkoilua ja 
mäenlaskua, herkullista ruo-
kaa, joulun sanoman äärellä 
olemista, joululahjavalvojaiset. 
Hinta 27 e sis. täysihoidon, oh-
jelman, matkat ja vakuutuksen. 
Ilmoittaudu pe 10.11. mennessä 
p. 531 3513. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaajilta.

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron har-
joitus to 2.11. ja 9.11. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 2.11. ja 9.11. klo 16, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Projektikuoro to 2.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kastellin kirkkokuoro ma 6.11. 
klo 18.30, Kastellin kirkko.
Oulun seudun virsikuoro ma 

6.11. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoro ke 
8.11. klo 18, Kastellin kirkko.
Maikkulan tenavakuoro to 
9.11. klo 16.30, Maikkulan 
kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 9.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoroharjoitus ke 8.11. 
klo 18, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Muut menot
Naisten ilta ma 6.11. klo 18, 
Öbergin talo. Yhteislaulua, 
saunomista ja iltahartaus. 
Tuomasmessun suunnittelu to 
9.11. klo 17, Öbergin talo. Tuo-
masmessu (25.11.) kaipaa teki-
jöitä, laulajia, soittajia,lukijoita, 
alttarin rakentajia, teenkeittäjiä 
yms. Yhteyshenkilö Katariina 
Pitkänen p. 050 386 8677.
Papinpuolisoiden kokoon-
tuminen ti 14.11. klo 18, 
Palosaarella, Metsäniementie 
3, Kiiminki. Runo- ja musiik-
kituokio. Kolehti Ilembulan 
orpojen hyväksi. Ilmoittaudu 
10.11. mennessä Satu Kreivi-
Palosaarelle p. 050 347 8144. 
Jos tarvitset kyydin, ilmoita 
Marja Karvosenojalle p. 040 
511 2907.
Lähde toteuttamaan seura-
kunnan yhteistä kiitosjuhlaa 
- messua ti 7.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. Seurakuntalainen voi 
toimia ristikulkueessa, tekstin-
lukijana, kolehdin keräämisessä 
jne. Illassa mukana viestintä-
pastori Merja Laaksamo, joka 
puhuu äänenkäytöstä ja Virpi 
Sillanpää-Posio, Liisa Karkuleh-
to, Satu Saarinen ja Ilkka Järviö. 
Kahvitarjoilu. 
Myyjäiset to 9.11. klo 11–15, 
Kaukovainion kappeli. Herättä-
jäjuhlien hyväksi. Alkuhartaus. 
Myytävänä hernekeittoa ja 
pannaria (myös omaan astiaan). 
Lisäksi riisipuuroa ja soppaa, 
sekä leivonnaisia ja käsitöitä. 
Lahjoituksia otetaan vastaan ke 
8.11. klo 14-16 Kaukovainion 
kappelilla.
Kirjallisuuspiiri ke 22.11. klo 
18, Kaukovainion kappeli. Nyt 
on naiskirjailijoitten vuoro! 
Jouluaskarteluilta ke 29.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Kaikille avoin. Tehdään mm. 
joulukortteja ja huovutetaan. 
Kaikenikäisille sopivaa teke-
mistä. Tarjolla riisipuuroa, glö-
giä ja pipareita. Vapaaehtoinen 
puuromaksu kerätään Maik-
kulan kummilapsikohteelle 
Barinasin lukutaitoluokalle 
Venezuelassa. Ilmoittaudu to 
23.11. mennessä tekstiviestillä 
p. 040 7304118. 
Puuhakerho ma 6.11. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huol-
torakennus. Kerhossa tehdään 
puutöitä. 
Korukivikerho ti 7.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Fransupiiri ti 7.11. klo 14, 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
PARISUHDE:
Sylikkäin-iltapäivä parisuh-
teelle su 19.11. klo 16–19, 
Raatin nuorisotalo. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen 14.11. 
mennessä johanna.kerola@evl.
fi tai p. 3161 340.

Kansainvälisyys
English Service su 5.11. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Jumalanpalvelus arabiaksi
su 5.11. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Matti Samuli Kolehmainen ja 
Saara Johanna Raappana.
Tuira: Janne Antero Haverinen 
ja Marja Tuulikki Ylikulju, 
Hannu Matti Koistinen ja 
Heidi Pauliina Ollikainen, Matti 
Samuli Säkkinen ja Pirkko Or-
vokki Pudas.
Oulujoki: Markus Antero Kvist 
ja Päivi Hannele Laitinen.

Karjasilta: Tatu Kasper Olavi 
Hepola, Mette Eveliina Jaanu, 
Pieta Vanamo Kuusisalo, Olivia 
Mila Erika Mikkola, Peppiina 
Aada Olivia Poikela, Nella Iida 
Maria Rautio, Joona Iiro Santeri 
Seppänen, Eino Tapani Sutinen, 
Joel Kristian Petäjäjärvi, Emma 
Aada Sofia Rajanen. 
Tuira: Kiia Elli Matilda Halo-
nen, Vilma Aino Olivia Heik-
kilä, Kim Erik Henner, Svante 
Kalevi Hietanen, Veikko Petri 
Johannes Mäki-Petäys, Luka 
Aapo Adiel Ronkainen, Mimosa 
Maaria Ofelia Sassi, Lauri Tapa-
ni Uusitalo, Tomi Elias Väänä-
nen, Iiris Tuula Orvokki Similä, 
Veeti Johannes Huovinen, Seeti 
Saku Sebastian Korkatti.
Oulujoki: Leevi Ukko Ilmari 
Sivonen, Selina Maria Aurora 
Hanhela, Seemi Kustavi Leskelä. 
Hilja Emilia Matala, Niko Veeti 
Waltteri Meriläinen, Venla Su-
sanna Leviäkangas. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Aino Inkeri Westerholm s. Daa-
vittila 79 v, Arvo Adolf Vainio 
83 v, Jaakko Sakari Näsänen 71 
v, Keijo Tapio Juntti 46 v, Laila 
Helena Siltala 79 v.
Karjasilta: Aili Emilia Niini-
salo s. Tarkka 88 v, Eila Helena 
Jauhiainen 55 v, Juha Pekka 
Kytöaho 42 v, Kari Tapio Tik-
kanen 49 v. 
Tuira: Aini Ilona Solange Vää-
nänen s. Hautala 62 v, Heikki 
Kalle Ilmari Tuomainen 65 v, 
Kauno Lauri Alamehtä 78 v.
Oulujoki: Martta Kaarina 
Saukkonen s. Pietilä 84 v, Salli 
Ilona Nyman s. Ottavainen 
75 v.

Pyhän 
Tuomaan 

Lapsikuoron 
15-vuotis-

juhla

su 19.11. 
Pyhän Tuomaan 

kirkossa.
Tervetuloa!
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La 4.11. pyhäinpäivänä klo 10 ordinaatiomessu tuomiokirkosta, toimittaa Niilo Pesonen, 
saarnaa Tuomo Mannermaa, papiksivihkimisen toimittaa piispa Samuel Salmi, kanttori-
na Raimo Paaso, urkurina Maija Tynkkynen, Sofia Magdalena-yhtye avustaa.
Su 5.11. klo 10 messu.
Su 5.11. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää puhuu pyhäinpäivästä.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 8.11. klo 16.15 kolumnistina Oulun NNKY:n toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi.
To 9.11. klo 16.15 Viime pyhän kirkkoteksteissä puhuttiin uskonpuhdistuksesta ja kirkon uudistuksesta. En-
tä kuinka Oulussa käynnistetty Kirkon Ulkomaanavun Changemakers-nuorten toiminta haluaa tuulettaa ny-
kykirkkoa? Pastori Helena Paalanne Marja Blomsterin vieraana.

Su 5.11. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää puhuu pyhäinpäivästä.
La 4.11. pyhäinpäivän messu Ylivieskan kirkosta.
Su 5.11. klo 10 messu Raahen kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelman uusinta, henkilökuvassa vasta valittu Vuoden pappi, Tuiran seu-
rakunnan kappalainen Tarja Korpela. Marja Blomster haastattelee.

Ma 6.11. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa lähetyssihteeri Markus Päivärinta Kalajoelta.
Ma 30.10. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Henkilökuvassa vasta valittu Vuoden pappi, Tuiran seurakunnan kap-
palainen Tarja Korpela. Marja Blomster haastattelee.

r a d i o - o h J e L M at

KUULUTUS

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, Tuiran, Oulujoen ja 
Ylikiimingin seurakunnissa toimitetaan 12.–13.11.2006 seurakuntavaalit, 
joissa valitaan vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi jäsenet 
Oulun ev.-lut. seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä seurakun-
taneuvostoihin seuraavasti: Tuomiokirkkoseurakunnasta valtuustoon 
8, seurakuntaneuvostoon 14, Karjasillan seurakunnasta valtuustoon 
15, seurakuntaneuvostoon 16, Tuiran seurakunnasta valtuustoon 18, 
seurakuntaneuvostoon 16, Oulujoen seurakunnasta valtuustoon 10, 
seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä.

Seurakuntien yhdistymisestä johtuen Oulujoen seurakunta järjestää vaalit 
sekä Oulujoen seurakunnassa että Ylikiimingin seurakunnassa.
 
Äänioikeus on sillä, joka on merkitty kyseisen seurakunnan läsnä olevaksi jä-
seneksi 15.8.2006, ja joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 12.11.2006. 

Vaalit aloitetaan Oulun tuomiokirkossa, Kaukovainion kappelissa, Tuiran, 
Oulujoen ja Ylikiimingin kirkoissa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntai-
na 12.11.2006. Äänestys jatkuu tuomiokirkossa, Kaukovainion kappelissa, 
Tuiran ja Oulujoen kirkoissa sunnuntaina klo 20 asti sekä maanantaina 
13.11. klo 9–18. Ylikiimingissä vaali jatkuu maanantaina 13.11. klo 9–18 
seurakuntatalossa, Harjutie 5. 
 
Äänestyspaikat ovat seuraavat: Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 
tuomiokirkko, Karjasillan seurakunnassa Kaukovainion kappeli, Tuiran 
seurakunnassa Tuiran kirkko sekä Oulujoen seurakunnassa Oulujoen 
kirkko sekä Ylikiimingin seurakunnassa Ylikiimingin kirkko (maanantaina 
Ylikiimingin seurakuntatalo). 

Oulussa lokakuun 2. päivänä 2006

Vaalilautakuntien puheenjohtajat

Tuomiokirkkoseurakunta  Jouko Arranto  
Karjasillan seurakunta Petri Satomaa  
Tuiran seurakunta   Pekka Lahdenperä 
Oulujoen seurakunta  Pasi Karjalainen

anna heikkilän 
ja anna-Maria 

Jurvelinin 
konsertti

Oululainen klarinetisti Anna Heik-
kilä konsertoi yhdessä sopraano 
Anna-Maria Jurvelinin ja pianisti 
Sanna Smolanderin kanssa Ou-
lun ammattikorkeakoulun kon-
serttisalissa, Kotkantie 1, tiistai-
na 7.11. kello 19. 

Konsertissa kuullaan Franz 
Schubertin Der Hirt auf dem 
Felsen, Paimen vuorella, Op. 
129, joka esitetään pitkästä aikaa 
Oulussa. Saksalaisen romantiikan 
ystäville on luvassa Robert Schu-
mannin Kolme romanssia Op. 94. 
Vauhtia ja taituruutta konserttiin 
tuovat Francis Poulencin Sonaatti 
klarinetille ja pianolle sekä Igor 
Stravinskyn Kolme kappaletta 
sooloklarinetille.

Noin tunnin mittaiseen kon-
serttiin on vapaa pääsy.

Musiikkia pyhäinpäivän alla
Pyhäinpäiväaaton iltamusiikkia kuullaan Pyhän Tuomaan kir-
kossa, Mielikintie 3, pe 3.11. klo 20. Tuiran seurakunnan nuor-
tenkuoro johtajanaan kanttori Lauri-Kalle Kallunki esittää py-
häinpäivä-aiheista musiikkia. Urkurina on Sibelius-Akatemi-
assa kirkkomusiikkia opiskeleva Vesa Kajava. 

Illassa kuullaan mm. Oulujoen seurakunnan kanttorin Lauri 
Nurkkalan säveltämä Koraalifantasia Vanhurskaat iloon kan-
netaan. Teos on sävelletty sekakuorolle ja uruille. Lisäksi ohjel-
massa kuullaan Lauri-Kalle Kallungin sovittamia kuorolauluja. 
Sokerina pohjalla on Johanna Ruusuvuoren sellosoolo sekä 
Vesa Kajavan esittämät urkusoolot.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 2 e.

Kuusi 
henkilöä hakee 

tuomiorovastiksi
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherran eli tuomiorovastin 
avoinna olevaan virkaan lähetet-
tiin kuusi hakemusta.

Hakijat ovat Oulun yhteisen 
seurakuntapalvelun johtaja, TT 
Matti Pikkarainen Oulusta, pasto-
ri, PhD, FM Päivi Jussila Oulusta, 
kirkkoherra, TT, FM Pauli Niemelä 
Kiimingistä, kappalainen, FL, TM, 
VTM Pekka Rehumäki Oulusta, 
kirkkoherra, TT Timo Määttä 
Ylivieskasta ja yliopistopastori, 
TL Ari Savuoja Oulusta.Sielunmessussa 

muistetaan vainajia
Pyhäinpäivänä on tapana muistaa edesmenneitä rakkaita. Yk-
si tapa muistaa vainajia on käydä kirkossa kuuntelemassa re-
quiemiä eli sielunmessua.

Oulun tuomiokirkossa esitetään Mozartin Requiem pyhäin-
päivänä 4.11. klo 19 ja 22. Teos esitetään myös Iin kirkossa 
perjantaina 3.11. klo 19.

Teoksen toteuttavat noin 50-henkinen Oulun katedraalikuoro 
ja 20-henkinen Con Sonora -orkesteri. Teoksen solisteina lau-
lavat sopraano Anna-Maria Jurvelin, altto Sirkka Rautakoski, 
tenori Eero Hartikainen ja basso Ari Rautakoski. Teoksen joh-
taa Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Raimo Paaso.

Esityksen ohjelma maksaa 10 euroa. Ohjelmia voi ostaa kir-
kon ovelta tuntia ennen konserttien alkua.

Alkujaan sielunmessu on ollut katolisen kirkon hautajais-
jumalanpalvelus, jossa rukoillaan edesmenneelle iankaikkista 
lepoa ja rauhaa. Säveltäjät alkoivat käyttää messun muotoa 
sävellyksissään 1400-luvulta alkaen, mutta yleiseen tietoisuu-
teen itsenäisenä sävellysmuotona requiem tuli 1700-luvulla. 
Lukuisat säveltäjät ovat säveltäneet requiemin, mutta tunne-
tuin sielunmessu on Mozartin säveltämä.

Seurakuntavaali-
paneeli oulussa 

Keskustan seurakuntatalolla, Iso-
katu 17, järjestetään seurakunta-
vaaleihin liittyen paneelikeskus-
telu la 4.11. klo 12.

Paikalle on kutsuttu Oulun ev. 
-lut. seurakuntien uusia ja vanho-
ja ehdokkaita. Heitä haastattelee 
tuomiokirkkoseurakunnan pastori 
Juha Valppu. 

Tilaisuuden tavoitteena on tu-
tustuttaa seurakuntalaiset ehdok-
kaisiin ja löytää mahdollisia eroja 
eri valitsijayhdistysten välillä. 

Tervetuloa paneeliin, jossa 
kysytään, millaista seurakuntaa 
ehdokkaat ovat päätöksillään ra-
kentamassa Ouluun.
 

Oulun hautausmaalla on 
tällä hetkellä noin 200 
hautaa, joiden hallinta-
aika on päättynyt.

– Haudalla on hallinta-aika. Kirk-
kolain mukaan määräaika voi olla 
enintään 50 vuotta, mutta sitä voi-
daan jatkaa.

– Oulun hautausmaalla on 
suoritettu viime vuosina hallinta-
ajaltaan päättyneiden hautojen 
kuulutuksia. Käytännössä kuu-
lutus näkyy valkoisina lappuina 
haudalla, puistopäällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi sanoo. 

Tällä hetkellä kuulutetut hau-
dat sijaitsevat kortteleissa 17 ja 18. 
Tämä alue sijaitsee lähellä hauta-
usmaan huoltotukikohtaa Intiön 
puoleisessa päässä lähellä punaista 
varastorakennusta. 

Kuulutusaika on yksi vuosi 
(2.10.2006–2.10.2007). Tänä aikana 
omainen voi ottaa yhteyttä Oulun 
seurakuntayhtymän hautauspal-
veluun, jossa annetaan neuvoja 

jatkotoimenpiteistä. Yhteystiedot 
ovat kuulutustekstissä. 

Aikoinaan seurakuntalaisille luo-
vutettiin myös ns. ainaishautoja. 
Niitä ei ole kuulutettu.

Kirjanpito ajan tasalle

– Mikäli omainen huomaa haudal-
la kyseisen ilmoituksen, on tärke-
ää ottaa yhteyttä Oulun seurakun-
tayhtymän hautauspalveluun. Sen 
hautakirjanpidossa ei ole välttämät-
tä mainintaa hautapaikan haltijas-
ta, osoitekin voi olla vuosikymme-
niä vanha tai hautapaikan haltija 
on jo kuollut.

– Omaisten tulisi keskenään so-
pia hautapaikan haltijasta, mikäli 
sellaista ei ole. 

– Hallinta-aika voi olla monille 
haudalla kävijälle outo tai unohtu-
nut asia. Usein on myös niin, että 
hautaan on viimeksi haudattu iso-
vanhempia vuosikymmeniä sitten. 
Nyt haudalla kävijöille mahdollinen 
hallinta-ajan päättyminen voi olla 
hyvinkin yllättävää tai tiedostama-
ton asia, Vuontisjärvi arvelee. 

Mikäli yhteydenottoja ei vuo-
den kestävän kuulutusajan aika-
na tule, yhteinen kirkkoneuvosto 
tekee päätöksen, että hauta siirtyy 
seurakuntayhtymälle. Käytännössä 
tästä päätöksestä odotetaan vielä 
yksi vuosi. 

Sen jälkeen seurakuntayhtymälle 
palautuneita hautoja aletaan ottaa 
uudelleen käyttöön, kuitenkin niin 
että ensimmäisessä vaiheessa käyt-
töön tulevat ne haudat joilla ei ole 
muistomerkkiä. Muistomerkkejäkään 
ei hävitetä, mikäli sellainen hauta 
otetaan uudelleen käyttöön, vaan 
muistomerkki sijoitetaan sopivaan 
paikkaan kyseiselle korttelille. 

PP

haudalla on 
hallinta-aika

Kuulutettavia hautoja on yhteensä 207. alue, jolla on kuulutushautoja 
on merkitty karttaan.
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h istoria, luonto, elämäker-
rat. Oulujokisen Elsa Ko-
lehmaisen makuun sopivat 

monenlaiset kirjat ja kirjailijat. Hän 
on lukenut Laila Hietamiestä, Rai-
ja Orasta ja Enni Mustosta.

– Tsaariperheen kohtalo oli su-
rullinen, 82-vuotias kirjojen ystävä 
kommentoi lukemaansa.

Viime viikon keskiviikkona hän-
tä odotti iso pino uusia kirjoja. 
Itse hän ei käynyt niitä Myllyojan 
kirjastosta lainaamassa, kirjat tu-
livat kotiin kuten jo monta kertaa 
aiemmin viime vuodesta lähtien. 
Elsa Kolehmainen on kirjaston 
kotipalveluasiakas. 

Lisää 
asiakkaita

Kirjaston kotipalvelutoiminta alkoi 
Oulussa vuonna 1984 ja muuttui 
vakinaiseksi vuonna 1991. Aluk-
si palvelun piiriin kuului noin 20 
asiakasta, jotka sosiaalivirasto va-
litsi. Tällä hetkellä kirjaston koti-
palveluasiakkaita on 55.

Elsa Kolehmainen pääsi asiak-
kaaksi ikänsä vuoksi. Miehensä 
omaishoitajana hänen ei myös-
kään ole helppo asioida kodin ul-
kopuolella.

– Ikääntyneiden määrä kasvaa, ja 
kirjastokin tuntee vastuuta heidän 
hyvinvoinnistaan. Olemme valmiita 
lisäämään asiakkaiden määrää ny-
kyisestä kaksinkertaiseksi, Ikäänty-
neiden omatoimiset kirjastopalvelut 
(IKI) -projektin työntekijä Eeva-
Liisa Rantala kertoo.

Oulun kaupunginkirjaston koti-
palvelu on tarkoitettu oululaisille, 
jotka korkean iän, sairauden, vam-
man tai muun syyn vuoksi eivät voi 
itse asioida kirjastossa. 

Asiakkaan kirjallisuusmieltymyk-
set kartoitetaan, häneltä pyydetään 
lupa hoitaa hänen kirjastoasioitaan 
ja säilyttää lainatietoja kirjaston tie-
tokannasta. Samaa aineistoa ei siis 
viedä hänelle moneen kertaan.

Kirja on vanhuksen ystävä

r t / ta U S ta a

IKI-projekti kuuluu valtakunnalliseen VIPS-2 -hankkee-
seen Ikääntyneiden hyvinvointi tietoyhteiskunnassa.

Keväällä 2006 käynnistynyttä hanketta rahoittaa Te-
kes.

Kuuluu FinnWell -teknologiaohjelmaan.

Hanketta koordinoi TietoEnator.

Hankkeessa ovat mukana myös Oulun kaupunginkir-
jasto-maakuntakirjasto, Oulun kaupungin vanhustyö, 
Yrjö ja Hanna -säätiö, Audio Riders Oy sekä muuta-
mat verkostojäsenet.

Pysyvä palvelu

– Mitenkähän kauan tämä kestää, 
Elsa Kolehmainen aprikoi. Hän on 
ollut tyytyväinen sekä palveluun et-
tä saamiinsa kirjoihin. Eeva-Liisa 
Rantala lupaa, ettei Myllyojan kir-
jaston tyttöjen palvelu lakkaa.

Kolehmaiselle lukeminen tuottaa 
suurta iloa ja virkistystä. – Ilman 
kirjoja en taitaisi jaksaa omaishoi-
tajan työtä, hän arvelee.

Tosipohjainen tarina vaatii 
enemmän ajatustyötä ja lukeminen 
edistyy hitaammin kuin muiden 
kirjojen. Ja kun käteen osuu oi-
kein mielenkiintoinen kirja, Elsa 
Kolehmainen saattaa valvoa sen 
parissa aamuyölle.

PirKKo PaaKKi
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eskolan teos 
on vuoden 
kristillinen 

kirja 
Vuoden kristillinen kirja 
2006 -kilpailun voittaja on 
selvinnyt. Rovasti, ooppe-
ralaulaja Esa Ruuttunen on 
valinnut 10 loppukilpailuun 
selvinneen teoksen joukosta 
voittajaksi Edita Publishing 
Oy:n kustantaman teoksen 
Historian kuolema ja kult-
tuurien taistelu. 

Professori Seikko Eskola 
kirjoittaa esseissään histori-
asta eri näkökulmista. Mitkä 
tekijät liikuttavat maailma-
historiaa ja mitä niistä seu-
raa nykypäivään? Mitä on 
ajateltu edistyksestä? Onko 
yksilöllä vaikutusta historian 
kulkuun?

– Seikko Eskolan kirjan 
äärellä koin suurimmat 
elämykset niissä uusissa nä-
kökulmissa, joita hän avaa 
enemmän tai vähemmän 
tuttuihin historian tapahtu-
miin ja niiden merkitykseen 
omalle ajallemme.

– Mielenkiintoinen, kiih-
koton kerronta, vahva tukeu-
tuminen lähteisiin, uskonto-
jen ja erityisesti kristillisen 
uskon henkilökohtainen 
tuntemus vakuuttavat ja an-
tavat luotettavan kuvan niistä 
rohkeista johtopäätöksistä, 
joihin kirjoittaja lukijansa 
vie, Esa Ruuttunen perus-
telee valintaansa.

Historian kuolema ja kult-
tuurien taistelu ei ole har-
tauskirja, mutta se haastaa 
elämänkatsomukselliseen 
sekä kristillisen uskon ja 
oman henkilökohtaisen us-
kon merkityksen pohdintaan. 
Kirjan perussävy on tulevai-
suuteen luottava.

Erityisesti Euroopan yhden-
tymistä koskevissa keskuste-
luissa usein korostuu ajatus 
kristinuskon merkityksestä 
yhteiselle eurooppalaiselle 
kulttuurillemme. Kirja antaa 
tälle selkeän perustelun.  

radio dei saa 
jatkaa

Yhdeksän vuoden aikana Ra-
dio Dei on kasvanut Helsin-
gin paikallisesta radioasemas-
ta lähes koko Suomen kat-
tavaksi osavaltakunnallisek-
si radioksi. Se sai tiukassa 
hakukierroksessa toimilu-
van ensi vuodeksi, ja kuu-
luvuusalue kasvaa neljällä 
taajuudelle. 

Vuoden 2007 alussa Radio 
Deitä voi kuunnella 18 taa-
juudella. Ohjelmasiirrosta ja 
lähetyksestä vastaa Digita Oy, 
jonka laskelmien mukaan Ra-
dio Dein kuuluvuusalueella 
asuu silloin yli 4 miljoonaa 
ihmistä.

Radio Dei tavoittaa taval-
lisia ihmisiä klo 7-17 välillä 
nykyaikaisella lähetysvirralla 
jonka musiikissa on sano-
maa ja juonnoissa merki-
tystä elämään. Kristillisten 
yhteisöjen ja seurakuntien 
kustantamaa ohjelmaa ja 
perinteisempää hengellistä 
musiikkia kuullaan iltaisin 
ja viikonloppuisin. 

Seurakuntavaaliehdokkaat 
ovat täytelleet ahkerasti tie-

tojaan vaalikoneisiin muual-
la paitsi Helsingissä. Siellä vain 
hieman yli 60% ehdokkaista on 
vastannut koneen esittämiin ky-
symyksiin.

Muissa suurissa seurakun-
tayhtymissä tilanne on parempi. 
Espoossa ja Lahdessa osallistu-
misaste on hieman yli kahdeksan-
kymmentä prosenttia. Vantaalla 
luku on yli 90% ja Turussa 95% 
eli lähes kaikki ehdokkaat ovat 
vaalikoneen tiedostoissa.

Oulun seurakuntayhtymän 
vaalikoneeseen on kirjautunut 
yli 82% ehdokkaista.

Helsingin ehdokkaiden lais-
kuudelle ei keksitä tyhjentävää 
selitystä. Tiedottaja Erja Piippo-
sen mukaan yksi syy saattaa olla 
seurakuntayhtymän suuri koko. 
Ehdokkaita on siellä 763.

Vaalikoneen käyttäminen ei 
näytä olevan kiinni ehdokkaan 
iästä.

– Katselin ehdokkaiden vaali-
sivuistoja. Monilla keski-ikäisillä 

helsingin vaalikone ei innostanut ehdokkaita
ne näyttivät olevan erittäin perus-
teellisia. Verkon hyödyntäminen 
ei ole pelkästään nuorten asia, 
vaikka he ovat sitä tottuneet käyt-
tämään, Piipponen sanoo.

– Joidenkin mielestä tietojen 
syöttämiseen ei ollut riittävästi 
aikaa ja kysymykset olivat liian 
vaikeita. Jotkut ehdokkaat puo-
lestaan näyttävät olevan hieman 
sammutetuin lyhdyin liikkeellä. 
Pitäisi uskaltaa ottaa kantaa. Siksi-
hän heitä äänestetään, Piipponen 
muistuttaa.

Lahdessa ehdokkaat ovat olleet 
tyytyväisiä vaalikoneeseen.

– Monet ovat kokeneet kysy-
mysten pohtimisen haastavaksi. 
Tosin muutamien mielestä ky-
symykset olivat väärin muotoil-
tuja, viestintäpäällikkö Markku 
Jalava kertoo.

– Vanhemmilla ehdokkailla 
on ollut keskenään jonkinlaista 
yhteistoimintaa koneen käytössä. 
Myös yhden poliittisen puolueen 
paikallisosasto on ollut apuna.

Janne KanKaaLa

eeva-Liisa rantala (vas.) tutki kiinnostuneena elsa Kolehmaisen luettaviksi tuotuja teoksia.
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K U U L U T U S   

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa jumalanpalveluksen 
jälkeen sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilölli-
syytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntai 12.11.2006  kello 11.30 – 20.00 Pyhän Kolminaisuuden kirkko
2. maanantai 13.11.2006  kello 9.00 – 10.00 Terveyskeskussairaala
3. maanantai 13.11.2006  kello 11.00 – 14.00 Kauppakeskus Zeppelin
4. maanantai 13.11.2006  kello 15.00 – 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskus
     
Kempele  02.10.2006 

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Taavi Jarva

K U U L U T U S   

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Lumijoen kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006 kello  11.00. 

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa . Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilölli-
syytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:
1. sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.00 – 12.00 kirkko, 
2. sunnuntaina 12.11.2006 kello 13.00 – 20.00 Lumijoen seurakuntatalo
3. maanantaina 13.11.2006 kello 9.00 – 11.00 Lumilyhty sekä
4. maanantaina 13.11.2006 kello 12.00 – 18 .00 Lumijoen seurakuntatalo

Lumijoki 02.10.2006. 

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Markku Tölli

K U U L U T U S  

Kiimingin seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Kiimingin kirkossa klo 10.00 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen 
sunnuntaina 12.11.2006.

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa / äänioikeutetulle lähetetyssä ilmoituksessa maini-
tussa oman äänestysalueensa  äänestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä to-
distaa henkilöllisyytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntaina 12.11.2006 kello 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen –15.00       
 kirkko, 
2. sunnuntaina 12.11.2006 kello 16 – 20 Jäälin seurakuntakoti,
3. maanantaina 13.11.2006 kello 12 – 18 kirkko,

Kiiminki 02.10.2006.

Kiimingin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja L. Mikkonen

K U U L U T U S

Limingan seurakunnassa suoritetaan 12.–13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa va-
litaan vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuus-
toon. Vaalit aloitetaan Limingan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntai-
na 12.11.2006 klo 11.00

Äänioikeutettu 15.8.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa.

Äänestysajat ja – paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntaina 12.11.2006 klo 11.00 – 15.00 kirkko
2. sunnuntaina 12.11.2006 klo 15.30 – 20.00 Vanamon toimintakeskus, Tupos

1. maanantaina 13.11.2006 klo 10.00 – 11.00 Niittypirtin palvelukeskus
2. maanantaina 13.11.2006 klo 12.00 – 13.00 Alatemmeksen vanhainkoti
3. maanantaina 13.11.2006 klo 14.00 – 15.00 terveyskeskuksen sairaala
4. maanantaina 13.11.2006 klo 16.00 – 18.00 seurakuntatalo

Liminka 2.10.2006

Vaalilautakunta

K U U L U T U S   

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, jois-
sa valitaan vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkoval-
tuustoon. 

Vaalit aloitetaan seurakuntakodissa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006 kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilölli-
syytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:
1.  sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30 – 20.00 seurakuntakoti 
2. maanantaina 13.11.2006 kello 9 – 18.00 seurakuntakoti

Pudasjärvi 02.10.2006. 

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Oskari Holmström

K U U L U T U S    

Rantsilan seurakunnassa toimitetaan 12.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon. Vaa-
lit aloitetaan Rantsilan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 12.11.2006 
kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuotta 
viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää seurakunnan ää-
nestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat: 
Sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30-20.00 Rantsilan kirkko.

Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävänä olosta julkaistaan Rantsilan seurakunnan 
ilmoitustaululla 16.11.-15.12.2006.

Rantsila 02.10.2006. 

Rantsilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Raimo Karpakka

Seurakuntavaalit 2006
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K U U L U T U S  

Siikajoen seurakunnassa suoritetaan 12.11.-13.11.2006 seurakuntavaalit,
joissa valitaan vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15
jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Siikajoen kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen su 12.11.2006 klo 
13.00.

Äänioikeutettu 31.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja
18 vuotta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa
äänestää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:
1. sunnuntaina 12.11.2006 klo 13.00 – 20.00 Siikajoen seurakunnan kirkko
2. maanantaina 13.11.2006 klo 9.00 – 11.00 Karinkannan Nuorisoseura
    Karinkanta
3. maanantaina 13.11.2006 klo 12.00 – 15.00 Puistola Keskikylä
4. maanantaina 13.11.2006 klo 15.30 – 20.00 Siikajoen seurakunnan kirkko

Siikajoki 02.10.2006 

Siikajoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Reino Tanjunen

K U U L U T U S
     

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Tyrnävän kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006  kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.8.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa 
seurakunnan äänestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilölli-
syytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30 – 16.00 Tyrnävän kirkko
2. sunnuntaina 12.11.2006 kello 17.00 – 20.00 Murron koulu
3. maanantaina 13.11.2006 kello 10.00 – 13.00 Temmeksen seurakuntatalo
4. maanantaina 13.11.2006 kello 14.00 – 18.00 Tyrnävän seurakuntatalo

Tyrnävä 2.10.2006.

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Leila Ikonen

K U U L U T U S   

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

Vaalit aloitetaan Muhoksen kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006  kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.8.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa. Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilöl-
lisyytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30 – 16.00 kirkko,
2. sunnuntaina 12.11.2006 kello 17.00 – 20.00 Päivärinteen seurakuntasali,
3. maanantaina 13.11.2006 kello 9.00 – 11.00 Kylmälänkylän kappeli sekä
4. maanantaina 13.11.2006 kello 12.00 – 18.00 Seurakuntatalo.

Muhos  2.10.2006. 

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

K U U L U T U S   

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, jois-
sa valitaan vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

Vaalit aloitetaan Haukiputaan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006 kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa.  Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa henki-
löllisyytensä.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. sunnuntaina 12.11.2006 kello 11.30 – 20.00 kirkko,
2. maanantaina 13.11.2006 kello 9.00 – 18.00  kirkko.

Haukipudas 02.10.2006. 

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Jaakko Kaltakari

K U U L U T U S
 
Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 12.11.2006 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 11 jäsentä kirkkovaltuustoon.
 
Vaalit toimitetaan Hailuodon kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 
12.11.2006 kello 11.30 – 20.00, jolloin vaalit päättyvät Hailuodon seurakunnassa. 

Äänioikeutettu, 15.08.2006 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 18 vuot-
ta viimeistään 12.11.2006 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää. Äänestäjän tu-
lee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.
 
Hailuoto 02.10.2006.
 
Vaalilautakunnan puolesta:

 
Puheenjohtaja Jorma Sipilä

Sihteeri Matti Keskinen

vaalivalvojaiset 
radio Pookissa

Seurakuntavaalien tuloksia ja taustaa 
suorana lähetyksenä radio Pookissa 

maanantaina 13.11. klo 17.00 alkaen koko illan.
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S eurakuntavaalien ennakkoäänestys 
Linnanmaan marketeissa sai ilah-
tuneen vastaanoton. Äänestyspai-
kan auetessa kahdelta maanantai-

iltapäivänä äänestäjiä oli jonoksi asti.
Puolitoista tuntia myöhemmin äänestys-

kopit markettien sisäntuloaulassa olivat yhä 
ahkerassa käytössä.

Yksi kopista tulija oli Upe Teirikko. Hän 
oli lukaissut sanomalehdestä, että tällainen-
kin äänestysmahdollisuus oli. 

Muille haastatelluille äänestäjille postin 
tuoma äänioikeusilmoitus oli ollut tärkein 
tiedonlähde. Kotiin tullut lappu oli havah-
duttanut vaikututtamaan seurakunnan 
asioihin.

Upe Teirikolta äänestys ei vienyt paljon 
aikaa, koska oma ehdokas oli jo selvillä. 

– Tuttua ihmistä äänestin. Ei hän ole 
varsinaisesti tuttava, mutta tiedän hänen 
linjansa, Teirikko sanoi.

Kysymys muutostoiveista kirkossa ja 
seurakunnissa saa hänet monenlaisiin poh-
dintoihin. Vaikka Teirikon parrassa on har-
maata, hän lähettää päättäjille nuorekkaat 
terveiset.

– Kirkon tulee seurata aikaansa. Olen siis 
naispappeuden kannattaja. Jumalanpalve-
luskäytäntöjen uudistuksia pitäisi edelleen 
jatkaa. Paljon hyvää on jo tehtykin, kuten 
virsiuudistus ja Tuomasmessut. Mutta jo-
kin siinä on, ettei kirkko vedä nuoria eikä 
keski-ikäisikään. Lapsiakin tuppaa hauko-
tuttamaan, totesi Teirikko.

Hänen mielestään puisevuudesta ja kaava-
maisuudesta pitäisi päästä eroon. Huumori 
ja spontaanisuus ovat toivottuja.

– Pappi saisi ottaa myös kantaa, Teirik-
ko painotti.

Marketeissa äänestettiin 
tuttuja järki-ihmisiä 

internetistä 
huonosti tietoa

Oulussa opiskelevan Anni Mäkisen ehdo-
kasvalintaa hankaloitti se, ettei hän juuri 
tunne paikallisia ihmisiä.

– Yritin katsoa aamulla nopeasti netistä, 

mutta en löytänyt kirkon sivuilta linkkiä si-
vulle missä olisi esitelty oman seurakunnan 
ehdokkaat, Mäkinen sanoi.

– Lopulta listasta löytyi tuttu nimi. En 
tiennyt, että tämä henkilö on ehdokkaana, 
mutta meillä on sama tausta. Hän pitää 
varmasti perheen asiaa tärkeänä niin kuin 
minäkin, vaikkei minulla vielä olekaan per-
hettä, Mäkinen kertoo. 

Pirkko ja Eero Mattila olivat pariskuntana 
liikkeellä. Pirkolla oli selkeä kanta siihen, 
millainen on hyvä ehdokas.

– Hän on järkevä, aktiivisessa iässä ja aktii-
vinen omassa seurakunnassaan. Poliittisella 
karriäärillä ei pidä ratsastaa. Seurakunnassa 
toimimiseen pitää olla muu motiivi kuin 
poliittinen.

Pirkko Mattila kertoi nähneensä vaivaa 
selvittääkseen ehdokkaiden taustat. Tietyt 
asiat hän halusi sulkea pois. Lopulta sopiva 
ehdokas löytyi harrastusryhmästä. 

– Vaimo suositteli minullekin, että äänestä 
häntä, Eero Mattila naureskeli.

– Vaimon sana painoi tällä kertaa enemmän 
kuin ehdokkaan sukupuoli, hän totesi.

Kontakti ja hautapaikat 
kynnyskysymyksiä

Eero Mattila toivoi seurakunnalta enem-
män suoraa kontaktinottoa seurakuntalai-
siin. Silloin kynnys lähteä mukaan alenisi 
niiltäkin, jotka eivät tunne seurakuntansa 

ennakkoäänestys 

jatkuu seurakunnissa 

3.11. saakka.

toimijoita ennestään.
– Minä olisin itsekin otollista maape-

rää, jos älyäisi kysyä mukaan! Eero Mattila 
vinkkaa.

Pirkko luottaa siihen, että hyvät päättäjät 
tekevät hyviä päätöksiä. Seurakunnan rahan-
käyttö vaatii asiantuntijuutta ja perehtymistä. 
Lapsi- ja vanhustyö ovat alueita, joita pitäisi 
erityisesti painottaa.

Eero haluaisi nostaa esiin kysymyksen 
hautapaikkojen maksullisuudesta.

– Äitini osti 60-luvulla kalliin ainaishau-
tapaikan ja nämä rahat seurakunta sijoitti 
kannattavasti. Kun on kerran tehty sopimus, 
sen pitäisi pitää. 

Mattilan terveiset hautapaikka-asiassa 
ovat jyrkät.

– Jos tuleva valtuusto päättää tehdä hau-
tapaikat maksullisiksi, kyllä minä silloin 
mietin kannattaako kirkkoon kuulua. Vai 
laitanko veroäyrit mieluummin haudan-
hoitosopimukseen.

Pelkkä tuttuus ei vielä riitä

Jaana Pajala-Mäkivierikko saapui äänestä-
mään miehensä ja Ronja-vauvansa kanssa.

– Jos Ronja osaisi toivoa, hän varmaan 
toivoisi, että Jylkynkankaalle tai sinne lähis-
tölle saataisiin kerhotalo tai seurakuntakoti. 
Siellä olisi sitten helppo käydä, Pajala-Mä-
kivierikko sanoi. 

Kysymys ehdokkaan valinnasta sai hänet 
nauramaan.

– Oma mies sattuu olemaan ehdokkaana, 
ja tuttuahan sitä mielellään äänestää, Paja-
la-Mäkivierikko tunnusti. Mutta en äänes-
täisi häntä, jos en tietäisi mitä hän asioista 
ajattelee!

Puoluetausta on Pajala-Mäkivierikolle 
tärkeää, ja häntä harmitti, etteivät puolueet 
näkyneet listoissa.

– Olisi selkeämpää, että olisi vain yksi lis-
ta, ettei tarvitsisi muistaa kahta numeroa, 
hän toivoi.

riiKKa vUoriJärvi

Upe teirikko

Pirkko ja eero Mattila

anni Mäkinen

Jaana Pajala-Mäkivierikko ja ronja-tytär
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Nelikymppisiä 
gospelsoittajia 
harmittaa, että 
gospelilla on nuoriso-
musiikin leima ja imago.
Laulujentekijä ja soittaja 
Jukka Jyrä soittaisi 
mielellään myös keski-
ikäisille.

e nsi viikonvaihteessa (3.-
5.11.) Oulussa järjestettävä 
Oulugospel ei ole vain nuo-
risotapahtuma. Soittolaval-

la esiintyy useampi nelikymppinen. 
He soittavat mielellään myös hie-
man vanhemmalle yleisölle.

Oulugospelissa sunnuntaina 
esiintyvä järvenpääläinen muusikko 
Jukka Jyrä ei osaa ajatella, että hän 
tekisi tietynlaista musiikkia nuorille 
ja toisenlaisia sävelmiä ja sanoituk-
sia kolmi-nelikymppisille. 

Hänen biisilistansa keikoilla on 
suurin piirtein sama olipa yleisön 
keski-ikä sitten 15 vuotta tai 30 
vuotta. Jos näin ei olisi, hän pitäisi 
sitä nuorison aliarvioimisena.

Jyrä ajattelee, että ihmisten suuret 
kysymykset ovat lähtökohdiltaan 
samoja ikään katsomatta. 

– Ahdistus pysyy, sen aiheet vain 
muuttuvat. 

Jyrälle itselleen tärkeitä kysymyk-
siä ovat: Elänkö niin, että ympäril-
läni olevien ihmisten on hyvä olla? 
Kohtelenko heitä oikein? Olenko 
elämäntavoissani oikeamielinen?

– Siinä on ihmisenä olemisen jut-
tu. Näitä samoja asioita pohdimme 
kukin tavallamme ja joudumme 
tekemään jatkuvaa parannusta 
suhteestamme toisiin ihmisiin, 
Jyrä miettii.

Gospelkonsertit eivät
mahdu aikatauluihin

Jukka Jyrällä on selkeä ajatus siitä, 
miksi gospelkonserttien yleisö on 
pääosin nuorisoa.

– Monenkaan nuoren aikuisen 
elämäntilanne ei ole sellainen, että 
heillä olisi mahdollisuus kierrellä 
gospelkonserteissa. He elävät arke-
aan paljolti lasten ehdoilla. Se on 
varma tosiasia.

Jyrä lempeästi moitiskelee kirkon 
työntekijöitä siitä, että gospel on 
saanut nuorisomusiikin leiman.

– Enpä ole kohdannut keikoillani 
montakaan kanttoria. Gospelilla ei 
ole jalansijaa muissa työmuodoissa 
kuin nuorisotyössä. Se ei ole saanut 
kirkkomusiikin asemaa.

Jyrä kyselee, miksi hengellisen 
nuorisomusiikin konserttia eivät 
voisi olla järjestämässä diakonia-
työntekijät.

Gospellaulujen teksteissä on Jyrän 
mielestä tarttumapintaa vanhem-
millekin kuuntelijoille. Sanoituk-
sissa ei ole siinä mielessä mitään 
”vikaa”. Ne eivät sulje keski-ikäisiä 
pois gospeltilaisuuksista.

ammattimaisesti 
tuotettua
musiikkia

Jyrä pitää nykygospelia laadukkaana 
ja ammattimaisena. Toisin oli gos-
pelvillityksen alkuvuosina esimer-
kiksi 70-luvulla. Silloin tärkeintä 
tuntui olevan, että lauluissa puhut-

Gospel on muutakin kuin 
nuorisomusiikkia

tiin Jumalasta ja Jeesuksesta.
– Kokonaisuudet ovat nykyisin 

paljon paremmin tuotettuja, alan 
ammattilainen, 25 vuotta gospelia 
soittanut mies arvioi.

Jyrä muistuttaa, että vaikka noin 
nelikymppistä väkeä näkee vähem-
mistönä gospelkonserteissa, silti 
juuri he ovat ostaneet listasuosikkina 
ollutta Tilkkutäkkiä levyä.

Vanhoja rippikoulubiisejä on 
kuunneltu kuulokkeet korvilla sen 

jälkeen, kun ”kersat ovat menneet 
nukkumaan”, Jyrä kuvailee.

Hän soisi mielellään, että radion 
soittolistoilla olisi myös gospellauluja. 
Suuri yleisö ei tunne kuin häthätää 
Jaakko Löytyn musiikin. 

Miksi radiossa ei esitellä gospe-
luutuuksia siinä kuin Kari Tapion 
uutta levyä?, miettii mies, jonka 
omaa musiikkia kuvaillaan hänen 
kotisivuillaan matalan profiilin 
gospeliksi, joka ei esitä vaatimuk-

ainakin varttuneet gospelin soittajat haluaisivat kuulijoikseen nuorten 
lisäksi myös aikuisia.

sia, ei tuomitse eikä anna valmiita 
ratkaisuja. 

Gospel on sallinut
kasvamisen aikuiseksi

Oululaislähtöinen, Mustarastas-
yhtyeen 41-vuotias basisti Timo 
Rohkimainen kuvailee itseään äi-
jäksi, joka on saanut kasvaa aikui-
seksi gospelmusiikin äärellä. 

Hän ymmärtää, että gospelkon-
serttiin eksynyt keski-ikäinen miettii 
helposti yleisöä katsoessaan, onko 
hän tullut väärään paikkaan. Kuun-
telijoiden keski-ikä ei yllä yleensä 
korkealle.

Kovaääninen soitto voi Rohkimaisen 
mielestä karkottaa varttuneempaa 

väkeä gospeltilaisuuksista.
– Ehkä he haluavat jo liikkua 

rauhallisimmilla vesillä.
Rohkimainen ei häpeä varhaisem-

pien vuosien esiintymistään, mutta 
myöntää, että nuoruuteen kuuluva 
mustavalkoisuus näkyi aikoinaan 
myös laulujen teksteissä. 

Lauantai-iltana Oulugospelissa 
soittava Mustarastas esittää aikuis-
musiikkia. Nyt laulujen sanoista 
voi tunnistaa muun muassa Eino 
Leinon runojen sävyjä.

riitta hirvonen

Oulugospelin ohjelma on Oulun 
seurakuntien kotisivulla www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulugospel

Muusikko Jukka Jyrä uskoo, että nuorille ja aikuisille voi soittaa paljon 
samoja lauluja.
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Surematta jäänyt 
menetys voi koteloitua 
ihmisen sisälle. Kotelon 
ylläpitäminen vaatii 
paljon voimia. Sen 
kantaminen vuodesta 
toiseen väsyttää.

P sykologi, psykoterapeutti 
Henna Merikivi varoo sa-
nomasta kenellekään, mi-
ten elämää pitäisi elää. Ei 

ole olemassa kaikille sopivaa mallia, 
miten selvitä eteenpäin, kun omal-
le kohdalle tulee menetys: läheinen 
kuolee, terveys heikkenee, elämä ei 
ollutkaan sellaista kuin sen ajatte-
li olevan eikä itsekään ollut sellai-
nen kuin luuli olevansa

Surun tunteminen on rankkaa, 
mutta työlästä on myös kantaa ja 
ylläpitää surematonta surua.

Merikivi ajattelee, että jokainen 
tekee menetyksen hetkellä juuri 
sen, mihin sillä hetkellä pystyy. 
Jos pienten lasten äidin puoliso 
kuolee, lasten hoitaminen, velko-
jen maksaminen ja kaikkinainen 
arjen pyörittäminen saattaa pa-
kottaa surevan kokoamaan itsensä 
nopeasti menetyksen jälkeen. Siinä 
elämäntilanteessa hän ei muuhun 
kykene.

– Silloin surun työstämisen aika 
saattaa olla myöhemmin, Meriki-
vi toteaa ja sanoo: – Kaikkeen voi 
palata myöhemmin. Koskaan ole 
liian myöhäistä surra.

Suru ei ole
vain kyyneleitä

Henna Merikivi pohtii kysymys-
tä, missä suru on ihmisessä. Pääs-
sä vai rinnassa, jonne viittomakieli-
nen surun viittoo puristavana tun-
teena. Merikivi ajattelee, että suru 
näkyy silmissä. Sen huomaa, vaik-
ka kyyneleitä ei olisi. 

Kätketty, koteloinut suru, niin 
kuin kaikki muutkin tunteet, tun-
tuvat koko ruumiissa. 

– Jos surun läpikäyminen jää 
mielen tasolla kesken, käsittelemät-
tömät asiat etsivät itselleen fyysisen 
kanavan. Elämä kapeutuu, arjesta 
katoavat iloiset värit, suru jähmettyy 
masennukseksi. Ihminen sairastuu 
helposti, kun hän on väsynyt, eikä 
hänellä ole vastustuskykyä, Meri-
kivi puhuu.

Silloin suru on joka paikassa 
ihmisessä.

Merikivi miettii, mikä saa omai-
sen ottamaan rauhoittavia lääkkeitä, 
kun hän lähtee sukulaisensa hauta-
jaisiin. Eikö hautajaisissa saakaan 
näyttää tunteita?

Ehkä ihminen pelkää romahdus-
taan, tunteiden hallintansa menet-
tämistä. Jos sen kerran menettää, 
mitä jos siltä tieltä ei olekaan pa-
luuta. Masentuminen on pelotta-
vaa. Monet säilyttävät mieluimmin 
toimeliaisuutensa, vaikka sitten 
lääkkeiden avulla.

Tunteiden tukahduttamisen 
takana voi olla myös se, että per-
heissä ja suvuissa on erilaisia kult-
tuureja, kuinka surun näyttäminen 
sallitaan.

Menetykseen on 
mahdollisuus palata

omat tunteet
voivat pelästyttää

Henna Merikivi tietää, että joiden-
kin on helppo näyttää ilonsa ja on-
nensa, mutta vihan osoittaminen 
on vaikeaa. Toisilla helpot ja vaike-
at asiat ovat juuri toisinpäin.

Joillekin tunteiden tunnistaminen 
on vaikeaa. Toinen taas tunnistaa 
ne, mutta ei osaa jakaa kokemaan-
sa. Jos lapsella ei ole ollut aikuista, 
jonka kanssa hän on voinut tur-
vallisesti tuntea, häntä pelottavat 
vielä aikuisenakin omat tunteensa. 
Tunteiden herääminen voi synnyt-
tää kaaoksen ja kauhua.

Merikivi sanoo, että jokainen 

suojelee omalla tavallaan eheyt-
tään. Osa kantaa hautaan saakka 
koteloituneen surunsa, he suos-
tuvat ottamaan ”kivensä” osaksi 
elämäänsä. 

Ketään ei saa pakottaa tunteiden 
käsittelemiseen. Sen aika on sitten 
kun on. Uusi menetys voi johtaa 
vanhan surun käsittelemiseen.

Kokenut psykodraamaohjaaja 
on nähnyt, että monet haluavat 
elämänsä keski-iän inventaariossa 
palata siihen, mitä ovat esimerkiksi 
lapsuudessaan kokeneet.

Psykodraamassa se tarkoittaa, et-
tä ihmiselle rakennetaan tila, jossa 
hän voi turvallisessa ympäristössä 
tutkia uudelleen menneitä tilan-
teita, kokea ja ilmaista sitä, mikä 

aikanaan on jäänyt tunnistamatta 
tai ilmaisematta.

– Kyky surra sitä, mitä itselle 
on tapahtunut tai mitä vaille on 
jäänyt, auttaa näkemään tämän 
päivän mahdollisuuksia, Meriki-
vi sanoo.

Surevasta on
huolehdittava

Vaikka surun tunteminen on ras-
kasta, Henna Merikivi puhuu su-
rusta sinänsä kauniisti.

– Kun suremme, olemme jo pit-
källä. Suru on hiljaista ja lämmintä 
irtipäästämistä. Sureva tarvitsee 
huolenpitoa.

– Surun tunteminen kertoo siitä, 
että ihmisellä on ollut elämässään 
jotakin merkittävää, josta hän on 
joutunut luopumaan. Sama asia on 
kääntäen, että jos ei sure mitään, 
millään ei ole ollut myöskään mi-
tään merkitystä. 

Merikivi maistelee mielessään 
sanoja, jotka moni on kuullut: Älä 
itke, älä siinä märise!

Miksi niin sanotaan?
– Ehkä niin sanovaa ei itseään ole 

lohdutettu. Siksi hänkään ei osaa 
vuorostaan lohduttaa.

Merikivi uskoo vanhaan sanon-
taan itku puhdistaa sielun. Itku 
vapauttaa.

riitta hirvonen

Suru viitotaan viittoma-
kielessä kuin puristava 
möykky rinnassa. Kuvassa 
viittomakielen tulkki 
Ulla-Maija aaltomaa.

Kätketty suru muuttuu rinnassa kiven painoiseksi.
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Ulosveisuulla 
tarkoitetaan vainajan 
kotona pidettyä 
hartaushetkeä, johon 
omaiset, ystävät ja 
kyläläiset osallistuvat. 
Oulun seudulla tapa 
ei enää juurikaan 
ole käytössä, mutta 
Keski-Pohjanmaan 
kansanmusiikkipitäjässä 
Kaustisella ulosveisuu 
on vielä voimissaan.

 

r aili Bodbacka Kaustisen 
kukka- ja hautaustoimis-
tosta kertoo, että veisuu-
hetki voidaan pitää kirk-

komaalla, jos vainaja on elänyt vii-
meiset vuotensa esimerkiksi van-
hainkodissa, eikä varsinaista omaa 
kotia enää ole.

– Kesäisin ulosveisuu järjestetään 
usein kodin pihalla, mutta talvella 
arkku viedään aina sisälle asti. Poik-
keuksia ovat talot, joihin arkkua ei 
saada kannettua hankalien kulmien 
tai ahtaiden tilojen takia.

Kaustislaisessa ulosveisuussa 
arkku yleensä avataan. Joskus pide-
tään lyhyitä puheita ja rukoillaan, 
mutta aina veisataan virsiä. Kesti-
tyksestä ulosveisuutilaisuudessa on 
lähestulkoon jokaisella Kaustisen 
kylällä luovuttu.

– Köyhäjoen kylällä voi olla kah-
vitarjoilu ulosveisuun päätteeksi. 
Silloin vain pieni porukka lähtee 
saattamaan vainajaa ruumishuo-
neelle, Bodbacka sanoo.

”ei voi sanua, etten tuu”

– Joskus on erikseen tahdottu, et-
tä tulisin paikalle veisaamaan, ei-
kä siitä hommasta voi kieltäytyä. Ei 
voi sanoa, että ei ehdi, kun on töitä, 
toteaa Kaustisen seurakunnan en-
tinen suntio Erkki Puumala. 

Hän korostaa ulosveisaajan vi-
ran olevan epävirallinen ja kieltää 
itse olevansa mikään erikoinen 
laulumies.

– Voisi sanoa, että laulan ”omalla 
äänellä” ja kykyjeni mukaan. Toki 
minä pidän laulamisesta, Puumala 
huomauttaa.

Ulosveisaus on kulkenut perin-
tönä Puumaloiden suvussa. Aikoi-
naan hänen isänsä kävi Kaustisen 
eri kylissä ulosveisaamassa, ja myös 
Erkin veljet ovat olleet veisuumie-
hinä tilaisuuksissa.

– Ulosveisuussa lauletaan omaisten 
toivomia virsiä. Joskus, kun omaisil-
la ei ole ollut erityisiä toiveita, niin 
olen kotona jo katsellut valmiiksi 
vainajalle sopivat virret.

Ulosveisaaja aloittaa virren, johon 
paikalle tulleet omaiset, ystävät ja 
kyläläiset liittyvät välittömästi lau-
lun alettua. Ulosveisaaja ei ole siis 
välttämättä tilaisuuden johtaja, vaan 
hän huolehtii, että laulu saadaan 
käyntiin ja se pysyy yllä. 

– Miehet laulavat nykyään kau-
hian hiljaa. En tiedä ujostelevatko 
he sitten veisaamista, vaikka osa 
laulaa kuorossakin. Eiväthän ne 
tilaisuudet koskaan helppoja ole 
kenellekään, Puumala miettii.

Hänen mukaansa ulosveisuupe-
rinne ei ole Kaustisella kuihtumassa. 
Etenkin vanhana kuolleille vainajille 
järjestetään aina veisuutilaisuus.

viimeinen lähtö kotoa

– Se on jäähyväisten jättö tärkeälle 
paikalle eli kodille. Siinä koko kylä 
voi kokoontua hyvästelemään vai-
najaa ja osallistua siten hänen vii-
meiseen lähtöönsä kotoa.

vanhan kansan tapa

Pieni soittokierros Oulun seudun 
hautaustoimistoihin paljastaa, et-
tä vainajan kuljetusta kotiin ennen 
hautaamista tapahtuu korkeintaan 
muutamia kertoja vuodessa.

Myös tavat hyvästellä kotipaik-
ka ovat erilaiset kuin Kaustisella. 
Oulun alueella vainajaa ei viedä 
taloon sisälle, vaan saattohartaus 
toimitetaan pihalla. Yleensä piha-
maalle on koristeltu kuusenoksil-
la erityinen paikka arkulle. Joskus 
vainajaa varten on tehty jopa kuu-
simaja. Ulosveisatut vainajat ovat 
yleensä vanhoja ihmisiä, joiden 
suvussa on ollut tapana saattoti-
laisuus järjestää.

Ulosveisuun juuret ovat 
katolilaisuudessa

Vuokko Kedon Jyväskylän yliopis-
tolle tekemän Vainajan ulosveisuu 
Perhonjokilaaksossa pro gradu -tut-
kielman mukaan ulosveisuun tar-
koitus on tehdä viimeinen palve-
lus vainajalle. Keto löytää tavan 
taustalta pelon siitä, ettei vaina-
ja pääse tuonpuoleiseen turvalli-
sesti, jollei hänelle veisata. Ulos-
veisuun juuret löytyvätkin katoli-
sen kirkon perinteestä, jossa ruu-
mis vihittiin kotona suitsutuksin, 
jotta vainajan olisi ollut helpom-
pi selvitä kiirastulesta.

Alkujaan ulosveisuu pidettiin, 
kun vainaja siirrettiin sisätiloista 
ulkorakennukseen tai haudatta-
vaksi. Tilaisuutta johti aina ulos-
veisaaja, jota on kutsuttu myös 
ruumiinveisaajaksi tai esilaulajaksi. 
Ruumishuoneiden ja sairaalakap-
peleiden yleistyttyä veisuutuokiot 
siirtyivät niihin, ja ulosveisaajien 
määrä väheni. Samalla seurakun-
nan työntekijöiden osallistuminen 
ulosveisauksiin lisääntyi.

eMiLia Kotanen

Kaustislaisen 
erkki Puumalan 
suvussa ulosveisaajan 
”virka” on kulkenut 
isältä pojalle.

Ulosveisuu oli yleinen tapa koko Suomessa vielä 1900-luvun alussa.
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mahdollisuus palata
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18 kirkossa. tilaisuudessa luetaan viime 
pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden ja 
haudattujen nimet ja sytytetään kynt-
tilät heidän muistolleen . Tilaisuuden 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.
Messu kirkossa su 5.11. klo 10, Pauli 
Niemelä, saarna Timo Kärkkäinen, 
Marja Ainali. Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkonrakennushankkeelle Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Sanajumalanpalvelus su 5.11. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Pauli 
Niemelä,  Marja Ainali. Kolehti kuten 
yllä. Kirkkokahvit.
Kirkkokuoro to 2.11. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 2.11. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatunlu-
kua ja esirukousta.
Ennakkoäänestys  3.11. kirkkoher-
ranvirastossa klo klo 9-18, S-Market 
Ahti/posti K-Market Jääli klo 10-19.
Rauhan Sanan seurat 4.-5.11. seura-
kuntakeskuksessa, puhujina Roland 
Wälivaara, Ahti Vähäkangas, Timo 
Kontio, Esko Takkula, Raimo Salo-
nen.
Diakoniapiiri ma 6.11. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Omaishoitajien ryhmä ma 6.11. klo 
13 Lähimmäisen tuvalla.
Diakoniapiiri ma 6.11. klo 18 Kola-
mäessä vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 7.11. 
klo 13 Vanhalla koululla, Montin-
salissa.
Kaatuneitten Omaisten ilta ti 7.11. 
klo 17 Moantin-salissa.
Hartaus ke 8.11. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, Marja 
Ainali.
Vapaaehtoisen retki la 11.11. Tyrnä-
välle. Lähtö kunnanvirastolta klo 11, 
Jääli Kehätie klo 11.10. Paluu noin klo 
16. Hinta 10 euroa. Ilmoittautumiset  
3.11. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 8161 003 tai 040 584 4406.
Rantapohjan seurakuntien omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 26.11.Haukipu-
taalla, alkaen klo 10 messulla kirkossa. 
Ilmoittautumiset Kiimingin kirkko-
herranvirastoon 15.11. mennessä, p. 
040 584 4406 tai 8161 003 tai Eeva 
Mertaniemelle, p. 040 579 3248. Kul-
jetus järjestetään. Osallistujille retki 
on maksuton. 
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
Kirkkopirtillä ti klo 9.30.-11. ja Jäälin 
seurakuntakodilla to klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30  ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30. Syyslomaviikolla 43 ei ole 
perhekahviloita ja -kerhoja.
Virtaa välillämme -parisuhdekurs-
sille etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. 
Jos olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään, p. 040 
560 9678.

esiintyvät. Mukavia kuoro- ja soitin-
esityksiä, vapaa pääsy, kolehti lasten 
kuorotoiminnalle. Pullakahvit.
Kirkkovaltuuston kokous ti 14.11. 
klo 18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika 
16.11.-18.12. klo 9-15 kirkkoherran-
virastossa ja kotisivuilla www.evl.
fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Tulossa: Että jaksaisin ensi viikkoon 
-messu su 19.11. klo 17 vanhassa kir-
kossa (HPE). Markku Korpela laulaa 
lähtölaulut.
Isä-lapsiretki Rokuan kuntokeskuk-
seen 1.-2.12. Lähtö keskustan seura-
kuntatalolta (Tiilitie 1) pe klo 18 ja 
paluu la klo 19. Ota lapsesi tai lapset 
mukaan viettämään mukavaa yhteistä 
aikaa Rokuan kauniisiin maisemiin! 
Luvassa uintia, pelailua, ulkoilua, syö-
mistä ym. Yöpyminen oman perheen 
kanssa hotellihuoneessa. Osallistu-
mismaksu 20 e aikuiselta ja 5 e/lapsi. 
Ilmoittautuminen 17.11. mennessä 
Jaakko Tuiskulle, p. 040 770 3819 tai 
sähköpostilla jaakko.tuisku@evl.fi.
Perheretki Rovaniemelle pe 8.12. 
Lähtö keskustan seurakuntatalolta 
(Tiilitie 1) klo 8 ja paluu noin klo 20. 
Luvassa mm. käynti napapiirillä ja 
Arktikumissa. Osallistumismaksu 10 
e/ aikuinen ja 5 e/ lapsi. Ilmoittau-
tumiset viim. 29.11. Soile Pakkaselle 
040 779 0367 tai Marjukka Tuiskulle 
040 779 0375.
Varhaisnuorten kerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: maanan-
taisin klo 17.30-18.30 Toimintakerho 
7-10 -vuotiaille tytöille ja pojille, 
tiistaisin klo 16.30-17.30 Sekakerho 
9-12 -vuotiaille, keskiviikkoisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 8-11 -
vuotiaille tytöille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 -vuotiaille, 
perjantaisin klo 16-17.30 Koirakerho 
9-13 -vuotiaille. Vanha pappila: tiis-
taisin klo 17-18 Monitoimikerho 8-11 
-vuotiaille pojille ja tytöille, keskiviik-
koisin klo 16.30-18 sekakerho 10-12 -
vuotiaille. Keskustan seurakuntatalo: 
maanantaisin klo 18-19.30 Monitoi-
mikerho 3-6 -luokkalaisille tytöille ja 
pojille, keskiviikkoisin klo 17.30-19 
Sekakerho 7-10 -vuotiaille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 2.11. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten lähe-
tystiimi ke 8.11. klo 18.30-20 Vanhassa 
pappilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten pelivuoro 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 18-
19.30. Oulugospel 3.-5.11. ja Maata 
Näkyvissä -festarit 17.-19.11. Turussa. 
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys:  To 2.11. 
klo19  kotiseurat länsipuolella Kaarina 
ja Olavi Myllylällä, Niittyrannantie 
154. Pe  3.11. klo 19  Pyhäinpäivän 
lauluilta Tyrnävän kirkossa. La  4.11. 
klo 13  Pyhäinpäiväseurat ry:llä,  klo 
18 Pyhäinpäiväseurat ry:llä, Su  5.11. 
klo 13 seurat ry:llä,  klo 18 HPE, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kastetut: Nuppu Vilina Pulkkinen, 
Maiju Ainuli Keränen, Elinda Carolina 
Koivula, Saku Ilmari Kestilä, Antti 
Juhani Routola, Iida-Sofia Matilda 
Niemelä, Mikael Antti Eerik Ellilä.
Vihitty: Mika Petteri Koivula ja Mira 
Carolina Harkamo.
Kuollut: Jorma Kalevi Ollikainen, 
56 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  
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Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(PeKKa SiMoJoKi 1984, anna-Mari KaSKinen 1984. 
virSiKirJaan 1986.)

Erityisnuorisotyönohjaaja Marko Väyrynen Pudasjärveltä 
muistaa, kuinka 1980-luvun lopulla isoskoulutuksessa virsi 
513 tuntui osuvalta.

-Vieläkin virsi tuo mieleen oman isoskoulutuksen, ja sen 
iltahartauden, jossa virttä veisattiin. Pidän muutenkin Simo-
joen-Kaskisen tuotannosta. Tässä virressä sanat kuvaavat hie-
nolla tavalla nuoren etsintää, ja siihen liittyvää perusasjatusta: 
Epäilläkin saa. 

Jeesus, sinä huomaat meistä jokaisen. Epäilevät tuomaat tunnet 
parhaiten. Ei aina usko kestä. Herra rukoilen: Uupumasta estä. 
Yksin jaksa en

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

Saarenkartanon eh-
toollishartaus to 2.11. 
klo 14.30.
Raamattu- ja rukous-
ilta to 2.11. klo 18.30 
Eila Ranta-Suomelalla, 
Pölläntie 38.
Kirkkokuoro to 2.11. klo 18.30.
Pyhäinpäivän messu la 4.11. klo 10, 
Matti Keskinen. Kirkkokuoro avus-
taa. Messussa viime Pyhäinpäivän 
jälkeen kuolleiden hailuotolaisten 
muistaminen. 
Sanajumalanpalvelus su 5.11. klo 10, 
Matti Keskinen.
Eläkeliitto ti 7.11. klo 11.
Musiikkikerho ke 8.11. klo 14.45.
Perhekerho to 9.11. klo 9.30.
Rauhanyhdistys: seurat kirkossa su 
5.11. klo 17, Pentti Kinnunen.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 5.11. 
klo 10, liturgia Vähä-
kangas, saarna Hei-
nonen, kanttorina 
Pohjola. Jumalan-
palveluksen jälkeen 
kirkkokahvit sekä infotilaisuus syksyllä 
rippikoulunsa aloittavien nuorille ja 
heidän vanhemmilleen srk-keskuk-
sessa.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 5.11. klo12, Siljander, 
kanttorina Niemelä. 
Messu kirkossa la 4.11. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Vähäkangas, kanttorina 
Niemelä.
Iltakirkko kirkossa pyhäinpäivänä 
4.11. klo 18. liturgia Heinonen, saarna 
Kaltakari, kanttorina Niemelä ja Poh-
jola, Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu. 
Tilaisuudessa muistetaan nimeltä 
mainiten edellisen pyhäinpäivän jäl-
keen poisnukkuneita seurakuntamme 
jäseniä.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuo-
ron harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 2.11.  klo 17. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset srk-
keskuksessa tänään to 2.11. klo 18.30. 
Kuorosta kiinnostunut, ota yhteyttä 
kanttori Hannu Niemelään, p. 040 5471 
660, e-mail: hannu.niemela@evl.fi.  
Seurakuntakerho Jokivarren vanhus-
tentalolla ma 6.11. klo 13 sekä Kellon 
srk-kodissa ke 8.11. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 8.11. klo 18.30 
(Jaakob 3. luku).
Nuori - tule suunnittelemaan nuorten 
palveluryhmän toimintaa kahvittelun 
merkeissä Wirkkulaan to 9.11. klo 
15.30.

Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 9.11. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Terveydenhoitaja mittaamassa ve-
renpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 
10.11. klo 18.30, Heinonen.
Isänpäivälounas srk-keskuksessa su 
12.11. klo 13 lähetystyön hyväksi. 
Talkoot lauantaina11.11. klo 8 alkaen 
srk-keskuksen keittiössä.
Perhekerhot Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) tiistaisin klo 9.30-11, Kellon 
srk-kodissa torstaisin klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30, Jokelan vanhalla koululla 
torstaisin klo 10-11.30 ja  Martin-
niemen srk-kodissa perjantaisin klo 
9.30-11.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (12-15 v.) srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 7.11. klo 17-18. 
6-luokkalaisten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 15-17, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 15-17. 
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 18-20 sekä Mar-
tinniemen srk-kodissa torstaisin klo 
18-20. Nuorten raamis Wirkkulassa 
tiistaisin klo 18. 
Työnhakijoiden retki Eedeniin to 
16.11. Lähtö Linkin pihasta klo 10 
(Herralantie1). Ilmoittautumiset, eri-
tyisruokavaliot ja retkimaksu aikuiset 
5 e ja lapset 2 e (sis. kylpylälipun ja 
lounaan) to 9.11. mennessä Linkin 
kirppikselle. Lisätietoja antaa Aira 
Hannus, p. 044 536 7719. Järj. Hauki-
putaan työnhakijat ja seurakunta.
Rauhanyhdistys: päiväkerholaisten, 
pyhäkoululaisten ja raamattuluok-
kalaisten pyhäinpäiväiltakirkko 
Haukiputaan kirkossa pe 3.11. klo 18 
(halutessaan lapset voivat laskea kynt-
tilän sankarihaudalle), Isäinpäiväil-
lallinen ja alustus ry:llä pe 10.11. klo 
18.30 (huomaa ajankohta!), aiheena 
Parisuhteen vaaliminen ja hoitaminen. 
Ilmoittautumiset 5.11. mennessä ry:n 
seinällä olevaan listaan tai, puh. 040 554 
8828, Kello: pyhäinpäiväseurat ry:lla 
la 4.11. klo 13 ja klo 18 Pekka Tervo, 
Juhani Pitkälä ja su 5.11. ry:llä klo 13 
Pekka Kinnunen, Juhani Pitkälä sekä 
klo 18 Kellon srk-kodissa HPE, Pekka 
Kinnunen, Juhani Pitkälä, eläkeläisten 
piiri ry:llä ti 7.11. klo 13, Jokikylä: 
pyhäkoulu su 5.11. klo 12: Asemakylä 
etel. Seppo Ketola, Asemakylä pohj. 
Sami Littow, keskikylä Juha Hartikka, 
Taipaleenkylä Sampo Saarijärvi, Vänt-
tilänperä Jukka Vänttilä, päiväkerhot 
ry:llä to 2.11, ke 8.11. ja to 9.11. klo 
17.30-19.
Kuollut: Taina Kyllikki Leppänen 81 v.

Kastettu: Sanni Sisko Tellervo Komo-
nen, Alissa Madeline Vänttilä.

Pyhäinpäivän messu 
la 4.11. klo 10 kirkossa. 
Toim. Riihimäki, avust. 
Tuisku, kantt. Jääske-
läinen. Kirkkokuoro 
avustaa. Kolehti lähe-
tystyöhön suomensu-
kuisten kansojen parissa Venäjällä.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 4.11. 
klo 18 kirkossa. Toim. Tuisku, kantt. 
Savolainen. Sytytämme kynttilät kulu-
neen vuoden aikana poisnukkuneille 
seurakuntalaisille.
Sanajumalanpalvelus su 5.11. klo 
10 kirkossa. Toim. Liikanen, kantt. 
Jääskeläinen. Kolehti Petroskoin 
kirkonrakennushankkeelle Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Pohjois-Pohjanmaan partiolaisten 
hengellisten laulujen ilta su 5.11. klo 
18 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Lauletaan punaisen laulukirjan 
lauluja. Säestäjänä nuorten bändi.
Rauhanyhdistyksen iltamessu su 5.11. 
klo 18 kirkossa.
Ystäväpalveluilta to 2.11. klo 18 
kirkonkylän seurakuntatalon koko-
ushuoneessa. Vieraana Maija Koskela 
Suomen Sydänliitosta. Illan aiheena 
Vapaaehtoisen sydämen asia.
Naisten piiri to 2.11. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa. 
Miesten piiri to 2.11. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jaakko Tuisku.
Kirkkokuoron myyjäiset pe 3.11. klo 
11-14 kirkonkylän seurakuntakodis-
sa. Myytävänä lohikeittoa, pitkoja, 
kakkuja, pikkuleipiä, leipää, mauste-
limppuja, lanttulaatikkoa, sämpylöitä 
ja arvontaa. Osa tuotosta menee Girin 
kristilliselle lastenkodille Intiaan.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 8.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Vieraana diabeteshoitaja 
Pirkko Loukkola terv.keskuksesta. 
Seurakuntapiiri to 9.11. klo 13 kir-
konkylän seurakuntakeskuksessa. Seu-
rakuntapiirin ja Päiväpiirin yhteinen 
retki Vaalaan ti 14.11. Lähtö kirkonky-
län srk-talolta klo 8.30, Kokkokangas 
klo 8.40 ja Honkasen monitoimitalo 
klo 8.50. Retken hinta 10 e, tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 10.11.mennessä 
Marjalle, puh. 040 770 7431.
Oma hetki -omaishoitajaryhmä to 
9.11. klo 12.30-14 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. vieraana Minna 
Hannula Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:stä, Ajankohtaista 
omaishoidossa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 8.11. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 
16.30-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja perjantaisin klo 15-16 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Syyskauden sururyhmä alkaa to 9.11. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset Jaakko 
Tuisku, p. 040 770 3819 tai Soile Pak-
kanen, p. 040 779 0367.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
otolle ajanvaraus: kirkonkylän dia-
koniatoimisto ma ja to klo 9-10 Marja 
Posio, puh. 5614541 tai 040 770 7431 
ja Leena Hintsala, puh. 5614540 tai 
040 779 0365. Kokkokankaan dia-
koniatoimisto ma ja ke klo 9-10 Sirkku 
Määttä, puh. 5614643 tai 040 779 0368 
ja Soile Pakkanen, puh. 5614642 tai 
040 779 0367.
Isänpäivän aaton iltamusiikki la 
11.11. klo 18 kirkossa. Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro ja Kempeleen 
seurakunnan varhaisnuortenkuoro 

Pyhäinpäivän messu  
kirkossa  4.11. klo 10, 
Raimo Salonen, saarna 
Roland Wälivaara, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti oman seura-
kunnan diakoniarahastolle. Kul-
jetuspyynnöt kirkkoherranvirastoon 
pe 3.11. klo 13 mennessä, p. 040 584 
4406 tai 9161 003.
Pyhäinpäivän muistohetki  4.11. klo 
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11. Satunalletuotteet/H. Huhtaniemi.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä maa-
nantaisin klo 12-14. 
Nuoret: Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo15–16.30. 
Avoimet ovet Tupoksen uudessa toimi-
tilassa, Vanamossa (vielä toistaiseksi) 
keskiviikkoisin klo17–19.
Isoset huomio! To 2.11. kokoontumi-
nen Tupoksen Vanamossa klo16.30–18 
on avoin kaikille isosille! Siis sekä 
uudet että vanhat isot mukaan!  Ensi 
viikon kokoontuminen (9.11.) samoin 
yhteinen kaikille isostoiminnassa 
mukana oleville! Su 12.11. vaalike-
räys kirkossa ja Vanamossa. Kaikkien 
isosten osallistuminen välttämätön! 
Oulugospel 3.-5.11. Teemme retken 
Oulugospeliin pe 3.11. Kysy Kirsiltä, 
mahtuuko vielä mukaan! P. 044 752 
1225  Lisätietoa tapahtumasta: www.
oulunseurakunnat.fi/oulugospel
Kirsi on koulussa 13.–15.11., joten ei 
Tupoksen avoimia eikä päivystystä. 
Soitella saa silloinkin!
Sillä viikolla (46) ei ole myöskään 
isostoimintaa, vaan kaikki kynnelle 
kykenevät lähtevät Maata näkyvissä 
-festareille Turkuun 17.–19.11. Retki 
on tarkoitettu kaikille rippikoulun 
käyneille nuorille. Hinta riippuu osal-
listujamäärästä, kuitenkin enintään 
70 e sisältäen majoituksen, matkat, 
ruuat paikan päällä ja liput konserttei-
hin. Ilmoittautumiset huomisaamuun 
3.11. mennessä Kirsille! Retki toteutuu 
vain, jos on riittävästi lähtijöitä! Käy 
tutustumassa nettisivuihin: www.
maatanakyvissa.fi
Partio: Pe 3.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Su 5.11. 
kirkkopalvelussa Pihlajanmarjat. Ke 
8.11. Mafeking 3./06-07 Kotikololla 
klo 18-20. Samat varusteet kuin aikai-
semminkin. Pe 10.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Partiohui-
vikankaat ja huivimerkit myynnissä 
itsenäisyyspäivän lupauksenantoa 
varten. Hinta 6 euroa. 10.-11.11. 
Mowgli-06 sudenpentujen leiri Ris-
tironkkelissa Rantsilassa. Leirikirjeet 
jaossa viikolla 44. Su 12.11. kirkkopal-
velussa Kanervat. Ke 15.11. Eko-aims 
ampumakilpailut erätytöille/-pojille, 
vaeltajille ja johtajille Kotikololla klo 
18-20. Kaikki joukolla mukaan. Pe 
17.11. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16. Partiohuivikankaat 
ja huivimerkit myynnissä itsenäisyys-
päivän lupauksenantoa varten. Hinta 
6 euroa. 17.-18.11. Havas Kaamos 06 
heimoleirit Limingan ympäristössä. 
Leirikirjeet tulossa lähempänä. Su 
19.11. kirkkopalvelussa Variksenmar-
jat. Hyvät partiolaisten vanhemmat!  
Kaipaamme teidän apuanne partio-
kämpän rakentamisessa. Talkoopäivä 
on tiistaisin klo 18 eteenpäin. Ota mu-
kaan työvaatteet, työkäsineet, vasara, 
mittanauha, puukko, akkuporakone, 
kirves yms. mitä sinulla sattuu ole-
maan. Eväät talon puolesta. Tervetuloa 
talkoisiin. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen etukäteen Jukka Raitio, p. 040 736 
0411 tai Seppo Pietilä, p. 050 528 6438. 
Karttoja talkoopaikalle löytyy Kotiko-
lon eteisestä. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi 
, 562 1223 tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 3.11. klo 19 
virsilauluilta Tyrnävän kirkossa. La 
4.11. klo 18 Pyhäinpäiväseurat ry:llä. 
Su 5.11. klo 12 Pyhäinpäiväseurat ry:
llä ja klo 18 iltakirkko HPE Limingan 
kirkossa sekä klo 20 kirkkokahvit ja 
päätösseurat ry:llä. Varttuneiden kerho 
ti 7.11. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Petra Annukka Lepinsalo, 
Inka Tuula Emilia Maijala, Piia Tert-
tu Emilia Manninen ja Miro Einari 
Puoskari.

Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: 
Nuorten ilta to 2.11. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla. Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin klo 
17-20 ja keskiviikkoisin Huttukylän 
nuorisoseuralla keskiviikkoisin klo 
17-20. Ei syyslomaviikolla. Maata 
näkyvissä-festarit 17.-19.11. Turussa. 
Ilmoittautuminen lokakuun loppuun 
mennessä sekä lisätietoja Sepiltä, p. 
040 7431903. Rovastikunnallinen 
nuorten yö 10.-11.11. Iissä. Ilmoit-
tautuminen 3.11. mennessä Sepille, 
p. 040 743 1903.
Rauhanyhdistys: Varttuneiden nuor-
ten ilta pe 27.10. klo 19 rauhanyhdis-
tyksellä. Pyhäkoulua ei ole su 5.11. 
Seurakuntapäivät 4.-5.11. rauhanyh-
distyksellä. La 4.11. klo 16 seurat, Kari 
Kainua, Jouko Haapsaari, Alpo Ojala, 
su 5.11. klo 10 messu , saarna Timo 
Kärkkäinen, klo 13 alustus, Mikko 
Kälkäjä ja seurat klo 18, Alpo Ojala, 
Jouko Haapsaari.
Kastettu: Amanda Mirjami Alakärppä, 
Annamari Helmiina Liias, Elina Tuulia 
Mänty, Elen Saimi Lyydia Ronkainen, 
Tiiu Sara Sofia Penttilä, Jaani Eemil 
Olavi Salmela, Helmi Retriikka Si-
vonen.

Liminka

Lumijoki

M uutama asiakas on jo osannut saa-
pua diakoniatyöntekijän vastaanotol-
le Tupoksen uuteen toimitaloon Va-

namoon.
Diakonissa Maisa Hautamäki asettui taloksi 

muutama viikko sitten, kun työpöytä ja tuolit 
olivat paikoillaan. Viime viikolla Maisa kävi 
valitsemassa huoneeseensa verhot, maton ja 
seinävaatteen. Kun tietoliikenneyhteydet on 
asennettu, kaikki on valmista.

– Tämä on ollut kuin kodin rakentamista. 
Olemme saaneet vaikuttaa omien työtilojem-
me luonteeseen, tehdä niistä omannäköisiä. 
Ehkä lopputulos ei ole viimeisen päälle virta-
viivainen, mutta onhan itse elämäkin rosoista, 
Maisa kuvailee.

Me-muodolla hän tarkoittaa myös nuori-
so- ja lapsityöntekijöitä, joiden työhuone on 
diakoniatoimiston seinän takana.

Paikka 
kohtaamiselle

Vanamon diakoniatoimiston yleissävy on vih-
reä, diakonian väri. Rauhallisen huoneen on 
tarkoitus olla diakonissan ja tuposlaisten koh-
taamispaikka silloin, kun on tarve puhua rau-
hassa tärkeistä asioista.

– Diakoniatyöntekijän puoleen voi kääntyä, 
jos elämässä on kriisi, suru tai muuten mieli 
maassa. Mihin tahansa elämään liittyvään asi-
aan saa pyytää keskusteluapua. Keskustellessa 
omassa mielessä saattaa selkiytyä, mistä perim-
miltään on kyse, Maisa rohkaisee.

Diakoniatyö mielletään usein pelkästään van-
hustyöksi. Sitä se ei ole, Maisankin vastuualu-
eena diakonian saralla on perhetyö.

vanamo 
palvelee 
tuposlaisia

toiveet
tervetulleita

Tupoksessa asuu paljon nuoria aikuisia, osa 
heistä on palannut maailmalta juurilleen, osal-
le paikkakunta on uusi ja outo.

– Millaisia tarpeita heillä on, mitä he seura-
kunnalta toivovat, Maisa kyselee mielessään ja 
toivoo myös vinkkejä tuposlaisilta.

Perhekerho on jo viikottaista toimintaa, joka 
valloittaa kolme kerhohuonetta kerrallaan. Äi-
tiryhmän perustaminen ja perheille suunnatut 
tapahtumat ovat harkinnassa.

– Haluan pitää kalenterissani aukkoja uusia 
ideoita varten. Kaikki toiveet otetaan pohdit-
taviksi, ja niiden toteuttamismahdollisuuksia 
mietitään avoimin mielin.

Diakonissa muistuttaa, etteivät työntekijät 
ole sitä varten, että he tekevät kaiken valmiiksi. 
Seurakuntalaisten osaaminen ja lahjat tarvitaan 
mukaan. Seurakunnan toiminnassa on vain yksi 
osa, joka aina toteutetaan: hartaus. Seurakun-
nan tehtävänä on Jumalan sanan julistaminen, 
rakkaus ja huolenpito.

ensimmäiset
kirkonmenot

Kunnan ja seurakunnan yhteinen toiminta-
keskus Vanamo on noussut kauniita, hentoja 
kukkia kasvaneelle mättäikölle, joka on anta-
nut talolle nimen. Maisa Hautamäki näkee ni-
messä vertauskuvan. Kauneus ja herkkyys on 
myös niissä lapsissa, jotka varttuvat päiväko-
din suojissa ja seurakunnan kerhoissa. 

Nuoretkin varmaan löytävät avoimet ovensa 
talon toisesta kerroksesta.

Diakoniatoimisto on avoinna maanantai-
sin ja torstaisin kello 9-10, ja muina aikoina 
Maisalta voi varata ajan tapaamiseen matka-
puhelimesta.

Vanamo-salissa on tarkoitus pitää jumalanpal-
velus joka kuukauden ensimmäisenä sunnun-
taina kello 15. Ensimmäinen jumalanpalvelus 
on 5. marraskuuta.

PirKKo PaaKKi

Maisa hautamäki valitsi työhuoneensa seinälle kotimaisen seinävaatteen.
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Ikäihmisen kuulo to 
2.11. klo 13  srk-talol-
la. Aiheesta luennoi 
Virpi Miitti. Järjestää 
vanhusneuvosto.
Kuoroharjoitukset:  
To 2.11. klo 16 Tähdet ja klo 18 kirk-
kolaulajat srk-talolla.
Esikoislestadiolaisseurat pe 3.11 klo 
alkaen klo 18.30 Limingan seurakun-
tatalolla. Puhujina Seppo Karhu ja 
Toivo Kärki. 
Messu pyhäinpäivänä la 4.11. klo 10 
Rantakylän kappelilla. (Huom!paikka.) 
Saarna Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Kolehti Nuori aikuinen 
kirkossa-projektin tukemiseen, nuor-
ten aikuisten kirkon jäsenyyden vahvis-
tamiseen Kirkkopalvelujen kautta.
Pyhäinpäivän iltakirkko  la 4.11. klo19 
kirkossa.Vainajain muistoilta. Puhe 
Aino Pieskä.
Sanajumalanpalvelus su 5.11. klo 15 
Tupoksessa Vanamossa. Saarna Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Kolehti Petroskoin evankelisluterilai-
sen seurakunnan kirkonrakennus-
hankkeelle  Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Klo 18 rauhanyhdistyksen 
iltakirkko ja HPE kirkossa.
Pyhäkoulu su 5.11. klo 15 Koti-Pie-
tilässä ja ti 7.11. klo 18 Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Kahvipusseista koreiksi-talkoot ma 
6.11. klo 12-15 srk-talolla. Kahvitar-
joilu.
Niittypirtin kerho ma 6.11. klo 13 
kerhohuoneella. Mukana Sinikka.
Lähetyksen talkoot ma 6.11. klo 18  
lähetysvintillä.
Perheraamattupiiri ti 7.11. klo 18 
Ketosilla Lumijoella, Pietinkuja 28.
Seurakuntakerho ke 8.11. klo 12 srk-
talolla. Aiheena musiikki, mukana 
Mika.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 8.11. klo 18 lähetysvintillä.
Saamelaistytön kasvusta aikuiseksi 
naiseksi -ilta ke 8.11. klo 18.30 srk-ta-
lolla. Rita Kumpulainen kertoo, miten 
minusta tuli minä.  Musiikkia, iltahar-
taus, tarjoilua. Järjestää seurakunta. 
Lakeuden kehitysvammaisten tuki 
ry:n syyskokous to 9.11. klo 19 
Tyrnävällä Peltolassa, Mankilantie 
4. Toivomme nuoria, uusia jäseniä 
paikalle.
Tulossa: Vapaaehtoistoiminnan monet 
mahdollisuudet-ilta ma 20.11. srk-ta-
lolla kaikille seurakunnan vapaaehtois-
työssä eritavoin toimiville aikuisille. 
Mukana Maire Vuoti.
Huom! Tupoksen diakoniatoimisto 
avattu. Diakonissojen vastaanottoajat 
muuttuneet. Ajanvaraus varmimmin 
kirkonkylällä Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9-10, puh. 5621 226 tai 044 
7521 266. Tupoksen Vanamossa Maisa 
Hautamäki ma ja to klo 9-10, puh. 044 
7521 227.
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 7.11. klo 
9.30-11 srk-talolla. Aiheena Isänpäivä. 
Tupoksen Vanamossa ke 8.11. klo 9.30-

To 2.11. klo 10-11.30 
molemmat perheker-
hot srk-talolla. Klo 
14 ehtoollispalvelus 
Alatemmeksen van-
hainkodilla. Klo 14 
kokkikerho kerhohuoneella. Klo 
18 kirkkovaltuuston kokous srk-
talolla.
Pe 3.11.  Klo 18- 19.30 varhaisnuor-
tenilta kerhohuoneella, klo 20 nuor-
tenilta Korsuhovilla.
La 4.11. klo 14 herännäisseurat 
Lumijoen pappilassa, puhujana mm. 

Herättäjän uusi aluesihteeri Jouni 
Riipinen. Klo 18  pyhäinpäivän ilta-
jumalanpalvelus kirkossa, Tölli, kuoro 
avustaa. Muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita seura-
kunnan jäseniä sekä kaikkia Lumijoen 
kirkkomaahan haudattuja. Kolehti 
nimikkolähetin työn tukemiseen. 
Su 5.11. klo 10 messu kirkossa, Töl-
li, kolehti Petroskoin seurakunnan 
kirkonrakennushankkeelle Kirkon 

Ulkomaanavun kautta. Klo 16 matala-
kynnys Korsuhovin kerhohuoneella.
Klo 18 mieskuoro Pohjan Laulun 
konsertti Lumijoen kirkossa. Kuoroa 
johtaa Mihkel Koldits. Konserttiin on 
vapaa pääsy, myöskään ohjelmamak-
sua ei ole. 
Ma 6.11. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(pienten ryhmä). 
Ti 7.11. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuoti-

aiden päiväkerho kerhohuoneella.
Ke 8.11. klo 10-12 5-vuotiaiden 
päiväkerho kerhohuoneella. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
kokkikerho kerhohuoneella.  Klo 19 
(huom.aika!) kirkkokuoron harjoi-
tukset  srk-talolla.
To 9.11. klo 10 perhekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 19 Markku 
Jaakkolan urkukonsertti Lumijoen 



16

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 
to 2.11. klo 9-18 kirkkoherranvirastos-
sa, klo 12-14 Niemitalon Juustolassa, 
klo 15-18 S-Market Koillisväylässä sekä 
pe 3.11. klo 9-18 kirkkoherranvirastos-
sa, klo 12-14 Virtalan koululla ja klo 
15-18 K-Supermarketissa. 
Rauhanyhdistykset: Pyhäinpäiväseu-
rat Kurenalan RY:llä  la 4.11. klo 15  ja 
su 5.11. klo 13 ja klo 17, J Latvala, T 
Tuomisto. Lauluseurat Yli-Livolla Päivi 
ja Juha-Pekka Luokkasella la 4.11. klo 
18, P Lehto. Seurat Sarakylän koululla 
su 5.11. klo 12 ja 19, J Myllyneva, M 
Pätsi.
Avioliittoon vihitty: Lauri Matias Mä-
kitalo ja Anna-Maija Luokkanen.
Kastettu: Helmi Elina Ranua ja Erik 
Juho Antero Luokkanen.
Haudattu:  Väinö Vähäkuopus 72 v. ja 
Kalle Juntunen 86 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p.  882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

Sanajumalanpalvelus 
seurakuntakodissa py-
häinpäivänä, la 4.11. klo 
10, Kukkurainen, Jaak-
kola, kirkkokuoro.
Lapsiperheiden py-
häinpäivän kirkkohetki kirkossa py-
häinpäivänä, la 4.11. klo 16, Kyllönen, 
Piirainen, Luokkanen, lapsikuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko kirkossa la 
4.11. klo 19, Holmström, Piirainen, 
Vox Margarita ja Sarakylän kappelissa 
klo 19, Kyllönen, Jaakkola, Sarakylän 
kappelikuoro. Iltakirkoissa luetaan 
viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle 
haudattujen nimet.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 5.11. klo 10, Holmström, 
Kyllönen, Piirainen.
Lähetystyö: Talkooilta Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa ma 6.11. 
klo 18. 
Kirpputori  talkootuvassa ke 8.11. 
klo 10-13. 
Diakonia: Omaishoitajat seurakun-
takodissa ma 6.11. klo 12, vieraana 
Seija Perttu.
Lähimmäiset nuorisosalissa ti 7.11. 
klo 18.
Mummon kammari seurakuntakodis-
sa ti 7.11. klo 10-13.
Naisten ilta seurakuntakodissa ke 
8.11. klo 18-20. Lastenhoito järjestetty 
päiväkerhotiloissa.
Kirkkomusiikkiviikon tilaisuuksia: 
Kirkkokuoron ja Sarakylän kappeli-
kuoron konsertti Sarakylän kappelissa 
to 2.11. klo 19. Linja-auto seurakun-
takodilta klo 17.30, kyydin hinta 5 
e. Kahvitarjoilu. Toiveiden urkuilta, 
Ismo Hintsala, seurakuntakodissa pe 
3.11.klo 19. 
Kirkkomusiikkiviikon päätöskon-
sertti seurakuntakodissa su 5.11. klo 
19, Ulla Miettunen laulu, Mauri Miet-
tunen urut ja piano, ohjelma 5 e.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
8.11. klo 13, Vox Margarita ke 8.11. 
klo 18, lapsikuoro to 9.11. klo 17 ja 
kirkkokuoro to 9.11. klo 18.
Varhaisnuorisotyö:  Varhaisnuorten 
kerhot: Vielä ehdit mukaan seurakun-
nan varhaisnuorten kerhoihin. tietoja 
kerhojen ajankohdista ja paikoista löy-
dät mm. koulujen ilmoitustauluilta.
Kerhonohjaajat: Pidetään palaveri 
7.11. klo 16 Rönössä. Ole paikalla tai 
ilmoita Tiinalle, jos et pääse!
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 3.11. srk-talolla klo 18-22. Rippi-
koululaisilla on mahdollisuus saada 
tästä Rönöstä muu käynti -merkintä. 
Erityisesti rippikoululaisille suunnattu 
toiminnallinen osuus alkaa klo 19. 
Gospelryhmä etsii laulajia ja soittajia. 
Harjoitukset 8.11. ja 15.11. klo 16-18 
srk-talolla. Ilmoittaudu Markolle tai 
Tiinalle. Rovastikunnallinen Nuorten 
yö 10.-11.11. Iissä. Reissu on ilmainen. 
Lähde mukaan! Ilm. Markolle tai 
Tiinalle. Rovastikunnallinen sähly-
turnaus 2.12. Haukiputaalla. Joukku-
eiden kokoaminen on käynnissä. Varaa 
paikkasi ilmoittautumalla Markolle 
tai Tiinalle!
Rippikoulutyö:  Rippikoulun ryhmä-
jaot ovat nähtävillä Rimmin ruokalan 
ilmoitustaululla. Rippikoulun 1. 
talvitunnit lauantaisin klo 10-13.30 
srk-talolla,  MUUT-ryhmä 11.11. 
Perhekerho seurakuntakodissa to 2.11.  
ja ti 7.11. klo 10-13.

Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyö: ks. 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä.
Raamattupiiri ko-
koontuu maanantai-
sin klo 18, seurakuntatalon kerho-
huoneessa. Kaiken ikäiset ja kokoiset 
Raamatun ääressä viihtyvät; tervetuloa 
mukaan! 
Hyvät naapurit - lähetysnäyttelysrk-
talon salissa, opastus alkaa ke 1.11. klo 
18 jolloin myös  Suomen Lähetysseuran 
kirjamyyntiä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
1.11. klo 13.30, Lahja Rautiola.
Lähetysilta ke 1.11. klo 18 srk-talolla  
Hyvät naapurit - lähetysnäyttelyssä.
Seurakuntakerho pappilassa to 2.11. 
klo 11, Päivi Pulkkinen, kerhossa mu-
kana Pekka Kinnunen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 2.11. 
klo 11.30, Lahja Rautiola.
Pyhänpäivän aaton iltamusiikki  
kirkossa pe 3.11. klo 20.
Kaikkien rippikoululaisten musiikki-
opetushetki kirkossa pe 3.11. klo 20. 
Sanajumalanpalvelus kirkossa la 
4.11. klo 10, Vesa Äärelä. Vainajien 
muistaminen. 
Messu kirkossa su 5.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Pyhäkoulut su 5.11. klo 12 seurakunta-
talolla, Minttukujalla ja Salonpäässä.
Rauhanyhdistyksen seurat ja HPE 
kirkossa su 5.11. klo 17, Juhani Uljas, 
Keijo Nissilä.
Pyhäkouluopettajien kokous pappi-
lassa su 5.11. klo 18. 
Aamukirkko seurakuntasalissa ke 
8.11. klo 10.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
8.11. klo 13.30, Minna Salmi.
Seurakuntakerhon retki Rokualle 
ke 8.11. Ks. erill.  ilm Oulunsalo -
lehdestä.
Seurakuntakerhoa ei ole to 9.11. 
Rokuan retken vuoksi.
 Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 10.11. klo 
18.30 Murajalla, Ruiskukkatie 3. Tule 
mukavaan joukkoomme laulamaan 
hengellisiä lauluja yksin tai perheen 
kanssa.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n sään-
tömääräinen syyskokous la 11.11. klo 
13 toimintakeskuksessa Vehnäkujalla. 
Tervetuloa!
Messu kirkossa su 12.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Seurakuntavaalit kirkossa su 12.11. 
klo 11.30 - 16.
Seurakuntavaalit kirkossa ma 13.11. 
klo 11 - 18. 
Isänpäivälounas lähetystyön hy-
väksi seurakuntatalolla su 12.11. klo 
11-13.30. Ks. erill. ilm Oulunsalo 
-lehdestä.
Herättäjäseurat pappilassa su  12.11. 
klo 18.30.
Maata näkyvissä -päivät Turussa 17 
-19.11. ( ks. Lapsi- ja nuorisotyön 
toimintaa)
Joululeiri Umpimähkässä 18-19.11.  
7-10 vuotiaille (ks. erillisilmoitus 
Oulunsalo -lehdestä )
Joululahja merimiehille kerätään 
loka-marraskuun aikana. Voit tuoda 
lahjoituksena saippuaa, shampoota, 
miesten/naisten sukkia, hammashar-
jan, hammastahnaa ym. lähetyssihtee-
rille. Lahjoituksista kootaan joululahjat 
ulkomaalaisille merimiehille ja -naisil-
le, jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Kastettu:. Oliver Kristian Tahkola, Eetu 
Valtteri Junkkonen.
Salonpään ry: Lauluseurat ja leirikes-
kusmyyjäiset to 2.11. klo 18.30 Tuula 
ja Markus Ylimäellä. To 9.11. klo 18.30 
lauluseurat Anita ja Mauno Isopah-
kalalla Kuovikylässä. La 11.11. klo 18 
raamatunl. 10-12 v Lindroosilla, klo 
19.30 raamatunl. 13-15 v Koskelolla. 
Su 12.11. klo 17 julkaisutilaisuus ja 
seurat ry:llä, Teuvo Hurme.
Oulunsalon kk:n ry:  To 2.11. klo 18.30 

päivän iltamessu, lit Kyllönen, puhe 
Pekkala, kanttori Kajava, kirkkokuoro. 
Kolehti oman seurakunnan lapsityölle. 
Messun yhteydessä luetaan viimeksi 
kuluneen vuoden aikana poisnuk-
kuneiden seurakuntalaisten nimet ja 
sytytetään muistokynttilät.
Su 5.11. klo 10 messu kirkossa, lit. 
Kyllönen, saarna Kyösti Pieviläinen, 
kanttori Kajava. Kolehti Petroskoin 
ev.lut. seurakunnan kirkonrakennus-
hankkeelle, Kirkon Ulkomaanapu. 
Klo 14 jumalanpalvelus Rokualla, 
Kyllönen, Kajava.
Ma 6.11. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Kyllönen.
Ti 7.11. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Heikkinen. 
Klo 13.30 hartaus ja ehtoollinen 
palveluasunnoilla, Kyllönen. Klo 18.30 
aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 8.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen. Klo 17 kymp-
pisynttärit srk-talossa. Kakku- ja me-
hutarjoilun jälkeen juhlat jatkuvat klo 
18 Koivu ja tähti – kulttuurikeskuk-
sessa, jossa esiintyjänä taikuri Janne 
Raudaskoski. Tilaisuus synttäriläisille 
ilmainen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 9.11. klo 19 lähetysilta Marita Sauk-
kosella, Viljatie 3 A, Heikkinen.
Kuorot: Ke 8.11. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. Ke 8.11. 
klo 17 kymppisynttärit srk-talossa ja 
klo 18 taikuri Janne Raudaskoski Koivu 
ja tähti – kulttuurikeskuksessa. 
Varhaisnuoret/nuoret: Koulupasto-
ripäivystys to 9.11. klo 10.45-12.15 
yläasteen ja lukion tiloissa. Nuortenilta 
to 9.11. klo 18-19.30 srk-talon alaker-
rassa. Päivystys nuorisotoimistolla 
perjantaisin 3.11. alkaen klo 14-16 ja 
maanantaisin klo 10.40-12.15, puh. 
533 1201 tai nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057. Vael-
lusryhmä suunnittelee uutta vaellusta 
syksylle 2007. Jos olet yläasteikäinen tai 
nuori aikuinen ja kiinnostunut lähte-
mään erämaavaellukselle, ota yhteyttä 
Raineriin. Saapas-toimintaan otetaan 
vuosittain uusia 18 vuotta täyttäneitä 
nuoria, yhteydenotot nuorisotyön-
ohjaajiin.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 7.11. klo 12, Heikkinen.
Rauhanyhdistys: La 4.11. klo 12 ja klo 
18 seurat ry:llä. Su 5.11. klo 10 messu 
Muhoksen kirkossa. Klo 14 seurat ry:
llä. Ma 6.11. klo 18 päiväkerho. Ti 
7.11. klo 13 lauluseurakerho Anna-
Liisa ja Kaarlo Männiköllä. Ke 8.11. 
klo 10 perhekerho. Pe 10.11. klo 18 
myyjäiset ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 4.-5.11. 
pyhäinpäiväseurat Muhoksen ry:llä. 
Kuollut: Hilkka Anneli Tervo 49 v, Unel-

Rantsila

kirkossa.  Konserttiin on vapaa pääsy, 
ei myöskään ohjelmamaksua.
Leiri 4-6 -luokkalaisille Rapulassa 
10.-12.11. Leiri alkaa pe klo 20 ja päät-
tyy su klo 12. Ilmoittautumiset 7.11. 
mennessä virastoon, puh 387 172 tai 
Antti Härköselle, p. 044 026 0809.
Partio: Punatulkut srk-talolla ti klo 
17-18.15, Ketut klo 18.30-19.45. Kata-
janmarjat kololla ma 17.30, Mesimarjat 
ti klo 17.30, Metsähanhet Naskun 
laavulla ke klo 18-20. 
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse, p. 387512/ 
0456381973. 
Kansainvälisyyttä ja joulumieltä: 
Osallistumme yhteistyössä kerhojen 
ja kaikkien seurakuntalaisten kanssa 
Operaatio Joulun Lapsi 2006-kerä-
ykseen.Kokoamme joulupaketteja 
köyhien lastenkotien, sairaaloiden ja 
katulasten iloksi Moldovaan ja Ro-
maniaan. Haluaisitko auttaa meitä? 
Soittele pian Marjolle diakoniatoi-
mistoon, puh. 387 512/045 638 1973 
tai kysele kerhoista! Me neuvomme, 
mitä paketin tulisi sisältää ja meiltä 
saat myös pakkauslaatikot. Halutessasi 
voit ottaa oman laatikon täytettäväksi 
tai sitten voit tuoda jotain yksittäistä 
tavaraa, josta voimme sitten koota 
yhteisiä paketteja. Lapset (2-14-v) 
tarvitsevat mm. pieniä pehmoja, leluja, 
koulutarvikkeita, hygieniatuotteita, 
villasukkia…(käytettyjä tavaroita/
vaatteita emme valitettavasti voi ottaa 
vastaa!) Toivomme monia joulupaket-
teja lapsille vietäväksi! Paketit toimi-
tamme eteenpäin jo viikolla 46!
Seurakuntavaaliasiaa: Ennakkoää-
nestys kirkkoherranvirastossa ma 
30.10.-pe 3.11., joka päivä klo 9-18. 
Äänestys vaalipäivinä: su 12.11. klo 
11-12 kirkossa, jatkuen klo 13-20 srk-
talolla. Ma 13.11. klo 9-11 Lumilyhdys-
sä, jatkuen klo 12-18 srk-talolla. 
Rauhanyhdistys: Pe 3.11 klo 19 
raamattuluokka K Karjulalla. Su 5.11 
klo 12 pyhäkoulu I=T Vanhala II=K 
Hirvasniemi III=Pitkänen. Su 5.11 
klo 18 seurat ry:llä Heikki Saarela ja 
Harri Hyväri. Päiväkerho ry:llä klo 
17.30-19 I ti 7.11 II ke 8.11 III to 9.11. 
To 9.11 klo 13 varttuneidenkerho H&A 
Anttilalla.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, diakonissa 045 
638 1973. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net 
Kuollut: Leo Johannes Kaakinen, 74 v,  
Onni Kalevi Haaraniemi, 61 v.
Kastettu: Lassi Aleksi Hirvasniemi, 
Suvi Valpuri Myllykoski.

Muhos

Oulunsalo

Pudasjärvi

Seurakuntavaalien 
e n n a k ko ä ä n e s t y s 
3.11. saakka kirkko-
herranvirastossa klo 
9-18.
La 4.11. klo 18 pyhäin-

ma Hyvärinen e Nevalainen 72 v.
Vihitty: Mikko Tapani Matero ja 
Hanna Mari Korhonen.
Kastettu: Aada Emilia Kristiina Jurve-
lin, Rebekka Aino Inkeri Lohi.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

sisarpiiri ry, Ommellaan myyjäisiin, 
saumurit ja ompelukoneet mukaan,  
klo 18.30 kehitysvammaisten kerho 
ry. La 4.11. klo 13 pyhänpäiväseurat 
ry, Juhani Uljas, Lauri Ylisiurua  klo 17 
pyhäinpäiväseurat ry, Lauri Ylisiurua, 
Juhani Uljas. Su 5.11. klo 13 pyhäinpäi-
väseurat ry, Juhani Uljas , Keijo Nissilä  
klo 17 seurat ja HPE kirkossa  Juhani 
Uljas, Keijo Nissilä  klo 19.30 päätös-
seurat ry, Lauri Kotila. Ti 7.11. klo 
19 lauluseuroja kodeissa: Kylänpuoli: 
Heimo Tölli, Vihanneskuja 1 Karhuoja: 
Aimo Haukipuro, Kaverikuja.
Umpimähkään leirikeskukseen 
unohtuneita vaatteita voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta.
Kirkkoherranviraston uudet auki-
oloajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 
sekä ti, to ja pe klo  9-13.
Seurakuntapastori Lauri Kotila vir-
kavapaalla.

La 4.11. pyhäinpäivän 
jumalanpalvelus klo 
19 kirkossa, Lauriala, 
Leinonen ja Veteraani-
kuoro. Kolehti Rant-
silan seurakunnan 
urkujen korjausra-
hastolle. Jumalanpalveluksessa luetaan 
vuoden aikana poisnukkuneiden 
nimet ja sytytetään kynttilä.
Su 5.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Mankilan rukoushuoneella, Lauriala 
ja Leinonen. Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkonrakennushankkeelle, Kirkon 
Ulkomaanapu. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit. Vuoden 2007 
rippikoululaiset mukaan! Jumalan-
palveluksen jälkeen rippikouluun 
ilmoittautuminen ja infotilaisuus. 
Myös muualla rippikoulunsa käyvän 
tulee ilmoittautua, koska kaikkien 
rippikoululaisten on tutustuttava koti-
seurakuntaansa ennen leirijaksoa.
Ke 8.11. klo 14.30 hartaus vuodeosas-
tolla. Lauriala.
To 9.11. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Su 12.11. klo 10 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Lauriala, Leinonen ja 
Rantsilan Laulu. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntavaalit kirkossa klo 
11.30-20.
Kuorot: To 2.11. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 8.11. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 9.11. klo 19 Rant-
silan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta:  Ma klo 10-12 per-
hekerho Pallerot Nuppulassa ja klo 
14-16 Hovin varhaisnuoret joka toinen 
viikko (seuraavan kerran 6.11.). Ti 
klo 10-11.30 Hovin Nuppukerho 3-5 
v, klo 13-15.15 Sipolan varhaisnuoret 
ja klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke klo 10-12 Nuppukerho 3-4 v 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret. Pe 10-12 Nuppukerho 
5 v Nuppulassa.
Seurakunta tekee vierailun Haapa-
järvelle 19.11. Ganander-juhlaan. 
Lähtö seurakuntatalon pihasta klo 
8.30, paluu juhlan jälkeen. Seurakun-
ta maksaa kyydin. Haapajärvellä on 
mahdollisuus ruokailla. Ruokamaksu 
7 e, jonka jokainen maksaa itse. Sito-
vat ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, puh. 250 143 
(ma-to klo 9-12).
Rauhanyhdistys: Su 5.11. klo 18.30 
seurat ry:llä, Antti Kiuru. Pe 10.11. klo 
19 ompeluseurat ry:llä.
Seurakuntavaalit 2006: Ennakkoää-
nestys 30.10.-3.11. klo 9-18 kirkko-
herranvirasto. Varsinainen vaalipäivä 
sunnuntai 12.11. klo 11.30-20 Rant-
silan kirkko.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://www.evl.fi/Rantsila. Seurakun-
tavaalit: http://www.evl.fi/vaalit.
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omaishoitajien kokoontuminen 
srk-talossa.
Tulossa: su 12.11. seurakunnan 100-
vuotisjuhla. La 18.11. ostos- ja uima-
lareissu Fontanellaan. Lähtö koulun 
parkkipaikalta klo 9.30. Matkan hinta 
15 e lapset, 19 e aikuiset (hinnat sisältä-
vät uimahalliliput). Ilmoittautumiset 
pe 10.11. klo 16 mennessä  Pulkkilan 
kappeli, p. 0207 109 864/ Marketta. Järj. 
Pulkkilan vapaa-aikatoimi, Siikalatvan 
srk/Pulkkilan kappeli  ja 4 H. Tervetu-
loa koko perheellä mukaan.

Pyhäntä
To 2.11. klo 11 - 13.30  
päiväkerho,  klo 12 
veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 
18 kirkkokuoro srk-
talossa.
Pe 3.11. klo 17.30 nuorten kuoro srk-
talossa. Klo 18 - 20.Partiolla avoimet 
ovet -ilta Ahvenjärven mökillä.
Pyhäinpäivänä 4.11. klo 13 (huom. 
aika) messu, Kautto, Kinnunen ja 
kirkkokuoro, vainajien kynttilät. Enna 
Junno avustaa ehtoollisessa, Heli Tis-
sari tekstien lukijana. Kolehti Suomen 
ev.lut. opiskelija- ja koululaislähetys 
ry:n työlle
Su 5.11.uskonpuhdistuksen muisto-
päivä, klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Petroskoin ev.lut. kirkon rakentamisen 
hyväksi KUA:n  kautta
Ma 6.11. klo 18 Lamujoen diakonia-
piiri Sisko ja Kauko Pitkäsellä.
Ti  7.11. klo 9 lukupiiri Kirkkotien 
vanhustentalojen kerhohuoneessa ja 
klo 11 ja Ukonojan kh:ssa.
Ke 8.11. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talon kh:ssa ja salissa ja klo 12 
varttuneen väen kerho srk-talossa. klo 
15-16.30 sekakerho srk-talon kh:ssa 
ja klo 17.30-19 Tavastkengän kerho,  
klo 19 siioninvirsiseurat srk-talossa, 
Jouni Riipinen.
To 9.11. klo 9.30 lapsikuoro vierailee 
Nestorissa, klo11-13.30 päiväkerho 
srk-talon kh , klo 12 veteraanikuoro, 
klo 17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuo-
ro srk-talossa. klo 17-18.30 Ahokylän 
kerho koululaisille Huovisella.
Huom. la 11.11. klo 9 - 14.45 päi-
värippikoulu srk-talon rk-luokassa, 
kaikki mukaan.
Rauhanyhdistys: Su 5.11. klo 11 py-
häkoulut Savolaisella, Jouni Limmalla 
ja Yrjänällä. Seurat ry:llä klo 16, Urpo 
Luokkala ja Jukka Kolmonen. Ke 8. 11. 
opistomyyjäiset ja seurat ry:llä  klo 
18.30, Alpo Pikkarainen.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 
9-12 ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, toi-
mistosihteeri Eija Holappa p. 0207 109 
867, kanslisti Toini Anttila p. 0207109 
878, Kestilän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207109 865 , Pulkkilan seurakun-
tatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p 
0207 109 860.
Tulossa: Siikalatvan seurakunnan 
työntekijöille ja lähetystiimiläisille 
vapaaehtoinen hygieniapassikoulutus 
la 25.11 Piippolan srk-kodilla klo 9. 
Kouluttaja elintarvikeneuvoja Maija 
Ojalehto ProAgria- Oulun Maaseu-
tukeskuksesta. Lisätietoja lähetyssih-
teeriltä.

Kestilä
Pe 3.11. seurakunta-
kerhon retki Rokualle, 
lähtö klo 9.10 seura-
kuntakodilta. Klo 13 
ehtoollishartaus Pih-
lajistossa, Tuominen 
ja Kyöstilä. Rippikoululaiset Oulu-
gospelissa, lähtö klo 16.30 ja paluu 
n. 23.30. Lisätietoja Marja Remes, p. 
0207 109 877.
La 4.11. klo 16 (huom. aika) pyhäin-
päivän messu kirkossa, Tuominen, 
Määttä, kirkkokuoro mukana.Vuoden 
aikana kuolleiden seurakuntalaisten 
muistoksi sytytetään kynttilät. Kolehti 
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyölle 
ulkomailla.
Su 5.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen, Määttä. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkonrakennushankkeelle.
Ma 6.11. klo 11.30 (huom. aika!) 
Järvikylän diakonia- ja lähetyspiiri 
Rahikkalassa.
Ti 7.11. klo 10.30 - 13 lasten päiväker-
ho ja 15.30 sekakerho kerhokodissa. 
Klo 19 kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Ke 8.11. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo 15.30  sudarikerho 
kerhokodissa, Hannamari ja Marjut. 
Klo 17 - 18.30 käsikellokuoron har-
joitukset seurakuntakodissa.
To 9.11. klo 12 Mäläskän diakonia- ja 

lähetyspiiri Erja ja Osmo Haatajalla 
Ranta-Mattilassa
Tulossa: 5-vuotiaiden synttärit la 
11.11. klo 12-15 kerhokodissa, Marja.
Rauhanyhdistys:  To 2.11. klo 19 jul-
kaisuilta ry:llä. Su 5.11. klo 19 seurat 
ry:llä, Heikki Ohtamaa.
Kuollut: Rauha Saimi Rasinkangas o.s. 
Rahikkala 79 v kirkonkylältä.

Piippola 
To 2.11. klo 16 tyttö-
kerho.
La 4.11. klo 19 huom. 
aika! Pyhäinpäivän 
messu, Tuominen, 
Määttä, kirkkokuoro. Messun yh-
teydessä muistetaan vuodenaikana 
pois nukkuneita rakkaita. Omaiset ja 
ystävät tervetulleita! Kolehti Piippolan 
rauhanyhdistys ry.
Su 5.11. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Tuominen, Määttä. Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkonrakennushankkeelle, Kirkon 
Ulkomaanapu.
Ma 6.11. klo 11 veteraanikuoro, klo 
13.30 hartaus Ponnarissa, klo 14.30 
kirkkokuoro, klo 16 käsikellokuoro, 
klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 7.11. klo 12 seurakuntakerho Vä-
nölässä, klo 14 HPE Vaarintalolla, klo 
14.30 HPE Ainolassa, klo 14.30 tyttö- ja 
poikakerho.
Ke 8.11. klo 10 lasten päiväkerho, klo 
12 Leskelän seurakuntakerho Kaisa 
Ähkysellä.
To 9.11. klo 16 tyttökerho.
Rauhanyhdistys: Su 5.11. klo 13 ja  klo 
18 seurat ry:llä. 
Kuollut: Suoma Sofia Selkäinaho e 
Haanpää 89 v.

Pulkkila 
Pe 3.11. klo 10-12 päi-
väkerho.
La 4.11. klo 19 messu 
kirkossa, Arkkila, Kyös-
tilä. Muistokynttilöiden 
sytytys vuoden aikana 
kuolleille.
Su 5.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, rippikoululaiset osallistuvat 
jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen 
informaatiohetki srk-talossa.
Ti 7.11. klo 10-12 päiväkerho, klo 13 
ystävyysseura vanhustentalossa.
Ke 8.11. klo 10-12 diakonia-
myyjäiset srk-talossa, ruokana 
lihakeittoa(lahjoituksia otetaan vas-
taan) klo 12 seurakuntakerho srk-
talossa, klo 16-18 varhaisnuorten-
kerho.
To 9.11. klo 10 perhekerho, klo 13 

TyrnäväSiikalatvaSiikajoki

L U K e M i S ta

sOtalapsi 4779
pirkkO räntilä 2006 
Barents Publisher (SE)
136 sivua, kovat kannet
ISBN 91-89144-30-9

o ulunsalolainen Pirkko Rän-
tilä on paremminkin tun-
nettu kuvanveistäjänä kuin 

kirjoittajana, mutta hänen esikois-
kirjansa Sotalapsi 4779 on kerras-
saan valloittava elämys. Omaelä-
mäkerrallinen esikoisteos on aja-
teltu aluksi, jota seuraa toinen kir-
ja. Pirkko Räntilä on toiminut ra-
vintola-alalla, viimeksi Oulussa ra-
vintolapäällikkönä. 

-Leiki näillä, älä laita suuhun, 
äläkä hukkaa niitä, äiti sanoi. Isä 
on ostanut uuden matkalaukun, 
avaimet on siinä. 

Äiti ja vasta syntynyt vauva kuo-
livat. Pirkko joutui sukulaistaloon 
ja sota oli tulossa.

-Täti ei ollut kertonut minulle ja 

Suoma-siskolle aikomustaan lähettää 
minut Ruotsiin ilman isän lupaa. 
Kun tämä päivä sitten tuli tai pa-
remminkin aamuyö, hän herätteli 
minua sanoen: ”Nyt ylös ja nopeaa, 
aivan hiljaa.” Täti leikkasi leivästä 
kaksi siivua, pyyhkäisi leivän päälle 
jotakin rasvaa ja kääräisi paperiin. 
”Siinä evästä matkalle.”

Ruotsiin tulin tammikuussa 
1942. Siitä alkoi sotalapsen elä-
mä. Rippikoulun hän ehti käydä 
Ruotsissa.

Sen jälkeen tuli aika kokeilla 
Suomessa elämistä. Yhtenä syksynä 
Pirkko pääsi harjoittelijaksi Oulun 
Piirimielisairaalan puutarhalle, vii-
dentoista ikäisenä. Käyttökielenä 
oli ruotsi, mutta suomea oli ope-
teltava kuin uutta kieltä. Ruotsin 
”mamma” kuoli pian Pirkon lähdön 
jälkeen. ”Pappa tuli hakemaan mi-
nua Ruotsiin takaisin. Oli jätettävä 
niin mieluinen työ. Aloin lypsää 
ja hoitaa karjaa, laitoin ruokaa ja 

vaikuttava esikoiskirja sotalapsen osasta

siivosin. Se oli aika rankaa viisi-
toistavuotiaalle tytölle.”

Pirkko Räntilä kuvaa kirjassaan 
sotalapsen arkea, hämmennystä 
uusien ihmissuhteiden syntymi-
sessä, koulunkäyntiä Ruotsissa, 
arkisia askareita ja asioiden toi-
mittamista.

Hyvä, että tällainen kirja on 
nähnyt päivänvalon. Sotalapset 
ovat meillä osa lähihistoriaamme, 
mutta tämän päivän karua todel-
lisuutta eurooppalaisessa arjessa ja 
raastavaa todellisuutta siellä, missä 
soditaan. 

Pirkko Räntilää elämä ei ole lan-
nistanut. Hänestä on tullut kosmo-
poliitti taiteilija, peräti ranskalaisen 
taideakatemian ”Academie Eu-
ropéenne des Arts-France” jäsen. 
Hänellä on ateljeensa ja pysyvä 
näyttely Oulunsalon Varjakassa 
sijaitsevassa kodissaan. 

JorMa aSPeGrén

Muistattehan, että 
Siikajoen seurakun-
tavaalien ennakko-
äänestys  tapahtuu 
kirkkoherranvirastossa 
30.10.-3.11.2006 joka 
päivä klo 9-18, osoite Pappilankuja 12, 
92320 Siikajoki.
Varsinaiset äänestysajat ja - paikat 
ovat seuraavat: 1. Sunnuntaina 12.11. 
klo 13.00-20.00 Siikajoen seurakunnan 
kirkko, 2. Maanantaina 13.11. klo 
19.00-11.00 Karinkannan Nuorisoseu-
ra Karinkanta, 3. Maanantaina 13.11. 
klo 12.00-15.00 Puistola Keskikylä, 4. 
Maanantaina 13.11. klo 15.30-20.00 
Siikajoen seurakunnan kirkko. Intoa 
vaaliuurnille!
To 2.11. klo 17.30-19.30 perhekerhon 
nyyttärit ilta srk-talolla.
Pyhäinpäivänä 4.11. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, klo 13 hartaushet-
ki Puistolassa sekä klo 19 pyhäinpäivän 
kirkkoilta kirkossa,  johon kutsumme 
kaikki pyhäinpäivästä pyhäinpäivään 
kuolleiden ja Siikajoelle haudattujen 
omaiset. Sytytämme jokaiselle pois-
nukkuneelle kynttilän. Kirkkoherra 
Tanjunen ja kanttori  Nissinen.
Su 5.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, klo 12-14 rippikoulua kir-
kossa. Huom! Kaikki rippikoululaiset 
kirkkoon, myös eri järjestöjen rippi-
kouluihin menevät. Sekä klo 18 ry:n 
iltakirkko kirkossa.
Ti 7.11. klo 13 virsihetki Puistolassa, 
kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 8.11. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 9.11. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 2.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. La 4.11. klo 19 
nuortenilta Pattijoen ry:llä. Su 5.11. 
seurakuntapäivä: alustus klo 13 ry:llä 
ja klo 18 HPE kirkossa sekä iltahartaus 
ry:llä. Ke 8.11. klo 18.30 ompeluseurat 
ja julkaisuilta ry:llä. To 9.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Toppila Leevi Kasperi, Miika 
Juhani Turpeenoja.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.

To 2.11. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä.
Pyhäinpäivänä 4.11. 
klo 10 sanajumalan-
palvelus Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. 
Klo 18 sanajumalan-
palvelus Temmeksen 
kirkossa, Isokääntä. 
Kirkkokyytiä tarvit-
seva voi ottaa yhteyttä 
Olavi Savelaan. Mo-
lemmissa jumalan-
palveluksissa vainajien muistaminen. 
Kolehti yhteiselle diakoniatyölle 
Oulun hiippakunnassa.
Su 5.11. klo 10 messu Tyrnävän kirkos-
sa, Ikonen. Kolehti Petroskoin ev-lut. 
seurakunnan kirkonrakennushank-
keelle, Kirkon Ulkomaanapu.
Ma 6.11. klo 13 hartaus Punahil-
kassa.
Ti 7.11. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
To 9.11. klo 11.30 Ängeslevä-Mark-
kuun diakoniapiiri Eeva-Liisa ja 
Urho Honkakoskella. Klo 13.15 eh-
toollishartaus Limingan sairaalassa. 
Klo 14 hartaus Alatemmeksen van-
hainkodilla. Klo 18 seurakuntailta 
Littowilla, Paimenpolku 4. Klo 18 
Murto-Juurussuon diakoniapiiri 
Soile ja Pekka Sirviöllä.
Kuorot: Lapsikuoro to 2.11. klo 16 
Temmeksen srk-talolla ja kirkkokuoro 
ke 8.11. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuorten yökahvila pe 3.11. 
klo 20-24 Tyrnävän srk-talolla.
Lähetystyö: Isänpäivälounas su 12.11. 
klo 11.30-14.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Ruokana hirvimureke. Hinta 5 e/aik. 
ja 2 e/4-16 v.
Perheretki Tornioon ja Haaparan-
taan uimaan ja jouluostoksille la 2.12. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta 7.30, paluu 
Tvälle noin 18.30. Retken hinta, 10 
e/aik, 7 e/ 7-14 v, 5 e/2-6 v. Sitovat ilm. 
24.11. mennessä, puh. 5640 600. Tied. 
Vellu Hietikko, p. 050 343 0303, Eija 
Salmenhaara p. 044 737 2615.
Lakeuden kehitysvammaisten tuki 
ry:n syyskokous to 9.11.2006 klo 19 
Peltolassa, Mankilantie 4. Toivotaan 
uusia jäseniä mukaan!
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 3.11. klo 
19 Kirkkolauluilta Tyrnävän kirkossa, 
iltapala ja alustus ry:llä. Su 5.11. klo 16 
seurat ry:llä, Olavi Kortesalmi.
Kastettu: Tuomas Benjami Samin-
poika Kelahaara, Emilia Enni Maria 
Kurola, Mariella Teresa Viitala.
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sanan aika

Jeesus Kristus, me kiitämme sinua 
menneistä sukupolvista, jotka 
työllään ja elämällään ovat luoneet 
mahdollisuuksia myös meille. Auta 
meitä vuorostamme pitämään 
huolta toinen toisestamme. 
Kasvata meitä kestävyyteen ja 
rakkauteen. Anna meille tämän 
ja tulevan elämän toivo. 

PirKKo PoiSUo

on pyhäinpäivä. Sen aihe on Pyhien yhteys. Pyhäinpäivänä muistellaan kaikkia 
kristikunnan marttyyreita ja muita uskossa Kristukseen kuolleita. Sana pyhä ei kuitenkaan 
viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen 
näkymättömästä pyhien yhteydestä. 
Päivän psalmi on Ps. 89: 6-8, 16-19. 1. Lukukappale on Jes. 65: 23-25 ja 2. Lukukappale 
Ilm. 22: 1-5. Evankeliumina luetaan Matt. 5: 1-12.

ensi lauantai

On toivo surussamme

ei tyhjä kaipaus

kun Jeesus, auttajamme

on turva lohdutus. 

vK 249:3

te kestätte, 
jos pysytte yhdessä

Läheisen kuolema muuttaa omaisten elämän sisältöä. Elämme muistel-

len edesmennyttä rakastamme ja yhteistä aikaamme. 

Muistamme omasta lapsuudestamme, kuinka ajatus kuolemasta ”tuli 

lähelle”. Surutyö oli jo tuolloin tärkeä vaihe elämässämme. Saimme ki-

peästi tarvitsemaamme tukea läheisiltämme. ”Herra, anna minun muis-

taa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua 

ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen! 

Herramme ja Vapahtajamme puhui useaan otteeseen kuolemastaan. 

Matteuksen evankeliumissa asia mainitaan kolmesti. Lisäksi Jeesus lausui 

asettaessaan ehtoollista: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikki-

en puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi” 

Opetuslasten reaktiot olivat aluksi järkyttyneitä. Näyttää siltä, että he 

kuitenkin ”kasvoivat” tässä asiassa: ”Veisattuaan kiitosvirren he lähtivät 

Öljymäelle”. On kuitenkin muistettava Jeesuksen elämän viimeiset vai-

heet; ne aiheuttivat suuren tuskan ja epätoivon. Tämän sydämentilan 

poisti vain ylösnousemus ja Ylösnousseen ilmestymiset opetuslapsilleen 

ja seuraajilleen. 

Martti Luther kirjoitti monta opettavaista kertomusta. Yksi niistä ker-

too viisaasta miehestä, jolla oli kolme poikaa. Mies makasi kuolinvuo-

teellaan. Hän osoitti pojilleen luutaa ja käski heidän murtaa sen kahtia. 

Pojat yrittivät, mutta eihän siitä mitään tullut. Paksu varpuluuta pysyi 

tukevana ja ehjänä, vääntelipä tai taivuttelipa sitä mihin tahansa. 

Kun he eivät luudalle voineet mitään, he keksivät toisen keinon. He ha-

joittivat luudan ja taittoivat varvun kerrallaan ja saivat luudan murretuksi 

kahtia. Nyt isä sanoi pojilleen: Niin kuin tuo luuta koossa ollessaan kesti 

hyvin teidän murtamisyrityksenne, niin kestätte tekin, jos pysytte yhdes-

sä, sovitte keskenänne ja autatte toinen toistanne. Silloin ei teille tapah-

du mitään pahaa. Mutta jos eroatte ja luovutte toisistanne, niin hyvinkin 

helposti voitte joutua turmioon. Sovulla voidaan vähäinenkin omaisuus 

säilyttää ja sitä lisätä, mutta riidasta aiheutuvat suuretkin menetykset.

Seurakuntana voimme tukea toinen toisiamme surun ja murheen kes-

kellä Jumalan sanan lupaukseen luottaen: ”Kristus on kuollut puolestam-

me, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan”.

oLavi iSoKoSKi
vS. KirKKoherra
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Pa Lv e L U h a K e M i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y h d i S t Y K S e t

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

M U U t  S e U r a K U n n at

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

Pyhäinpäivänä muistetaan 
edesmenneitä 

Pyhäinpäivä on kirkkovuodessa hiljainen ja harras päivä, 
jolloin omaiset vievät edesmenneiden läheistensä haudoil-
le kynttilöitä, kukkia ja seppeleitä. Tänä vuonna pyhäinpäi-
vää vietetään lauantaina 4. marraskuuta.

Haudoilla käynti pyhäinpäivänä yleistyi Suomessa toi-
sen maailmansodan jälkeen. Viime vuosikymmeninä on 
tullut tavaksi, että monet seurakunnat järjestävät yleensä 
aamupäivällä vietettävän messun lisäksi pyhäinpäivän il-
tajumalanpalveluksia.

Niissä muistetaan kuluneen vuoden aikana kuolleita 
seurakuntalaisia ja sytytetään jokaisen muistoksi kynttilä. 
Jos seurakunnassa ei pidetä iltajumalanpalvelusta, vainajia 
voidaan muistaa myös aamupäivän messussa.

Monilla hautausmailla on muualle haudatuille muistelu-
paikkoja. Niiden luo omaiset voivat viedä muistamisensa, 
jos omaisten haudat ovat kaukana.

retriitti on hiljainen hitti 
Retriitit ovat vakiintuneet tärkeäksi toimintamuodoksi lu-
terilaisessa kirkossa.

Kaksikymmentä vuotta sitten perustetun Hiljaisuuden 
ystävät -yhdistyksen alkuvuosina Suomessa järjestettiin 
kymmeniä retriittejä. Nyt vuosittain järjestetään noin 700 
retriittiä, joihin osallistuu useita tuhansia suomalaisia.

Tavallisimmin retriitti alkaa perjantai-iltana ja päättyy 
sunnuntai-iltapäivänä. 

Viikonloppuretriittien rinnalle on syntynyt monia sovelluk-
sia: hiljaisuuden päiviä, työyhteisöretriittejä, kirkkovuoden 
ajankohtaan tai harrastukseen liittyviä teemaretriittejä. 

Uusimpia muotoja ovat hengelliseen ohjaukseen liitty-
vät koulutustapahtumat ja yksilöllisen ohjauksen ignati-
aaniset retriitit.

irti arjesta 
– Hiljaisuus antaa hyvän suojan asettua kuulolle oman elä-
män kanssa, turvallisesti yhdessä toisten kanssa. Hiljaisuus 
herkistää aistit ja tuo esiin sisäisiä ääniä, jotka ovat jääneet 
arjen kiireen alle.

– Hiljaisuus voi merkitä myös elämänratkaisun pohjus-
tamista ja tuoda esiin kipeitäkin asioita, joista on hyvä kes-
kustella ohjaajan kanssa, Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Mikko Peura pohtii.

Retriittitoimintaa ja hiljaisuuden viljelyä koordinoiva yh-
distys toimii luterilaisen kirkon pohjalta ja ekumeenisessa 
yhteistyössä. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 1 100 
jäsentä, ja se on kouluttanut noin 600 retriitinohjaajaa.

Hiljaisuuden Ystävien 20-vuotisjuhlaa vietettiin viikko 
sitten perjantaina.

Mikä on retriitti?
Retriitissä vetäydytään hiljaisuuteen yhdessä toisten kans-
sa. Retriittiin osallistuu kerrallaan 10-15 ihmistä. Osanot-
tajat sitoutuvat hiljaisuuteen, eivätkä puhu tilaisuuden ai-
kana keskenään. 

Tarvittaessa he voivat kuitenkin varata ohjaajalta ajan esille 
nousevien asioiden pohtimiseen tai ripittäytymiseen.

Retriitin päiväohjelma rakentuu messusta, ohjaajan vi-
rikepuheesta, ilta- ja aamurukouksista ja meditaatiosta eli 
hiljaisen rukouksen hetkistä.

Pappisvihkimys 
pyhäinpäivänä

Piispa toimittaa pappisvihkimyksen Oulun tuomiokirkos-
sa pyhäinpäivänä 4.11. klo 10 alkaen. Pappistutkinnon suo-
rittivat maisterit Mirjami Hyttinen, Eeva-Liisa Jääskelä, 
Hanna-Maija Karjalainen ja Ari Jarva. 

Hyttinen sai virkamääräyksen Pellon lukion uskonnon-
opettajan tehtävään 4.11.2006 alkaen toistaiseksi, Jääskelä 
Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin viransijai-
seksi ajalle 4.11.2006–31.7.2007, Karjalainen Ylikiimin-
gin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 
4.11.2006–24.9.2008 ja Jarva Rovaniemen seurakunnan 
seurakuntapastoriksi ajalle 4.11.2006–3.11.2007.  

Tuomiokapituli myönsi seurakuntapastori Patrick Dick-
sonille virkavapautta ajalle 17.10.2006–30.4.2007.

Tuomiokapituli myönsi lääninrovasti Raimo Karvoselle 
eron Kuusamon seurakunnan kirkkoherran virasta 1.8.2007 
alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Kappalainen Risto Tuo-
miselle myönnettiin ero Siikalatvan seurakunnan Kestilän 
kappeliseurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2007 alkaen.  

Tuomiokapituli julisti Kuusamon seurakunnan kirkko-
herran viran haettavaksi 15.12.2006 mennessä.

Pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Eija Nivala.

Lasten 
ilosanoma-
tapahtuma 
Kaakkurissa

Lasten Jippii -valokul-
kue vaeltaa marraskuus-
sa Lapista läpi Suomen. 
Oulussa laulava lapsi-
joukko esiintyy tiistaina 
7. marraskuuta. Kyntti-
läkulkue lähtee Kaakku-
rin Citymarketilta Kaak-
kurin koulukeskukseen, 
jossa avoin valojuhla al-
kaa klo 18. Valokulku-
eeseen osallistuu lapsi-
kuorolaisia eri kirkko-
kunnista. Jippii-musiik-
ki on pääasiassa säveltä-
jämuusikko Lasse Heik-
kilän käsialaa. Osa lau-
luista on Pekka Simo-
joen tekemiä.

Jippii -tapahtumat 
organisoi Lähetysjär-
jestö Fida International. 
Lapsille ja lapsiperheille 
suunnatuissa tapahtu-
missa kajahtaa ilosa-
noma lasten kielellä. 
Valokulkueen mukana 
kulkeva lasten viesti 
luovutetaan Oulussa 
kulttuuri- ja nuoriso-
toimenjohtajille.

operaatio 
joulun lapsi 

2006
Romanian ja Moldovan vä-
hävaraisille lapsille tehtyjen 
joulupakettien vastaanotto al-
kaa maanantaina 6.11. Raa-
tin nuorisotalolla ja kestää 

17.11. saakka ma-pe klo 14-
18. Paketit kuljetetaan mai-
hin rekoilla ja jaetaan lapsil-
le käteen.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

iLMoita raUhan 
tervehdYKSeSSä!

Valtakunnallinen ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt / 

Sirkka-Liisa Hänninen, p. 0207 54 2296
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Myllyojan 

Maikkulan

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

o P i S K e L i J a M e n o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

PÄÄSIÄINEN PYHÄLLÄ MAALLA

Matkaohjelma 1.–8.4.2007
1.4.–5.4. Jerusalem/Novotel
5.4.–8.4. Tiberias/Mercure

Toiviomatkojen kautta

Ilmoittautumiset: 
Reino Kämäräinen 0400 894 664
Juhani Liukkonen 040 5487 239

JaKeLUhäiriöt/
JaKeLUKieLLot

P. 0207 54 2333 
(arKiSin KLo 8-16)

SähKöPoSti: 
tiLaUSPaLveLUt@KotiMaa.Fi


