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Taivaassa on paljon sambialaisia.  Sivu 14
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vastarannan Kiiski

Kun katselee englanninkielistä sei-
näkalenteria, huomaa ainakin sen 

erikoisuuden, että viikon ensimmäi-
nen päivä on sunnuntai. Tästä huoli-
matta sunnuntai on ilmeinen lepopäi-
vä myös anglosaksisissa maissa. Kalen-
terin muotokieli on loppujen lopuk-
si tekninen valinta, joka ei muuta vii-
koittaisen rauhoittumisen luonnetta 
suuntaan eikä toiseen. Sunnuntai on 
yhdessäolon, akkujen latautumisen ja 
lepäämisen aikaa kuuden työntäytei-
semmän päivän jälkeen.  

Viikkojen ja päivien kulku yliopisto-
maailmassa onkin sitten toinen juttu. 
Yhä useammin sen huomaa sekä itsestä 
että kurssitovereiden kertomuksista: 
aivan kuin sunnuntai olisikin yhtäkkiä 
englantilaisen kalenterin tavoin viikon 
ensimmäinen päivä, ja vielä useammin 
– merkki arjen ja uuden työviikon al-
kamisesta.  Opiskelijaelämä on tiiviy-
dessään niin intensiivistä, että viikon 
lepokin on kerättävä mieluummin jo 
sunnuntaita aikaisemmin; varsinaisena 
pyhäpäivänä kun ovat vastassa maa-
nantain työt, tehtävien valmistelut ja 
deadlinet. Yllättävää kyllä, sunnun-
taiuurastus ei tunnu lainkaan pahal-
ta vaihtoehdolta, kun katsoo työnsä 
tulosta. Aivotyö kutsuu uuden viikon 
sarastaessa pakostakin, mutta työinto 
ja jaksaminen ovat kyllä nekin taas 
yltäneet uudelle tasolle perjantain ja 
lauantain lepäilyn jälkeen.  

Kun sitten sunnuntaiaamuna kur-
kistaa varoen seuraavan viikon ka-
lenterisivuja, huomaa yhtä jos toista 
toteutusta odottavaa tehtävää. Tässä 
tohinassa myös muodostuu joka kesän 
jälkeen kanta kauppojen ja palveluiden 
sunnuntaiaukioloja kohtaan – var-
sinkin jos oma ”pro gradu-” tai väli-
tenttisunnuntai muistuttaa kalenterin 
perusteella erehdyttävästi tavallisen 
akateemista keskiviikkoa ja jääkaappi 
ammottaa tyhjyyttään vain siitä syystä, 
että juuri lauantaina on tullut neljän 
seinän sisällä lepuutettua niin jalkoja 
kuin bussikorttiakin.   

Sunnuntaisen kaupungin rauha 
ja vuodenaikojen värittämät kadut 
ja puistot ovat kaunis näky. Kuiten-
kin  työn ja opiskelun vaatimuksissa 
tuntuu, että oman itsensä vuoksi näi-
denkin hetkien osa-aikaistaminen ja 
aivan oman sunnuntain löytäminen 
alkavat olla ainoa vaihtoehto pääs-
tä nauttimaan hetken hiljaisuudesta 
ja omista ajatuksista. Ehkäpä tässä 
piileekin syy siihen, miksi aito sun-
nuntai on kohtaamassa suomalaisten 
perheiden, nuorten työssäkäyvien ja 
opiskelijoiden suunnalta uudenlaisia 
toiveita. Oma keho ja mieli ovat vaa-
tineet rauhoittumista jo ennen kuin 
yhteiskunta sitä tarjoaa. Yhteisöllisyyttä 
ja kylänraitin rauhaa lukuunottamatta 
sunnuntai ei katso viikonpäivää.  Eikä 
kalenteririippuvainen opiskelija sitä, 
milloin nuudelinostopäivä väistämättä 
koittaa. Toivottavasti ennen maanan-
taita, jolloin on pipetointia labrassa 
seitsemään asti.  

Kolumni kuuluu 7-osaiseen poliittisten 
nuorisojärjestöjen kolumnisarjaan, jos-
sa kaikkien eduskuntapuolueiden pai-
kalliset nuorisojärjestöt kirjoittavat va-
litsemistaan aiheista.

anni Temonen, oulun Läänin Kokoomusnuoret ry 

Kirjailija Harri Raitis kirjoittaa uskosta 
Turun Sanomissa 30. lokakuuta.

”Usko saattaa ajoittain kokonaan men-
nä, mutta toivo jää vielä ja se virittää liekin 
jälleen parempaan paloon.

Jos toivokin menee, menee saman tien 
myös rakkaus ja silloin ollaan hukassa. Kan-
sanperinteessä ja maailmankirjallisuudessa 
tällaisessa tilanteessa ihminen muuttuu su-
deksi, kyltymättömäksi saalistajaksi, joka 
ei enää kunnioita mitään elämää, ei edes 
lajitoveriensa tai omaansa.”

”Oman uskon heikkouden huomaa jo-
kainen rehellinen ihminen ennemmin tai 
myöhemmin. Ei auta muu kuin tunnustaa, 
että on olemassa vain heikkoa uskoa tai 
kaikin tavoin yli äyräidensä paisuvaa uskon 
uhoa, joka lopulta taitaa kertoa vain väkisin 
ja väärin pönkitetystä itsetunnosta.”

”Vuotuisille kristillisille kesäjuhlille vaeltaa 
yhä uudestaan epävarmojen joukko. Ei siinä 
ole montakaan uskossaan vahvaa. Epäilijöitä 
taitaa olla enemmän, ja kuitenkin he joka 
vuosi tulevat. Samanlaisia ovat nekin, jotka 

pyhäisin istuvat kirkossa.”
”Pidetään edelleen kiinni heikosta uskosta 

tietäen, että muuta uskoa ei ole.”

Uutispäivä Demarin kolumnisti Timo Roos 
kirjoittaa hoitajille annetuista vaalilupa-
uksista 30. lokakuuta.

”Mäkisen Jallu oli kylän paarissa arvioinut 
ihmiskunnan historiaa todeten unkarilais-
ten ja suomalaisten olevan läheistä sukua. 
Perustellen tätä sillä, että Unkarissakin mi-
nisteri valehteli vaalien alla äänien toivossa 
ja tunnusti sen myöhemmin.

Suomalaisten jatkaessa aikanaan pustalta 
moniaita poronkusemia pohjoista kohti kan-
samme sitkistyi siinä määrin, ettei poliittista 
hölösuisuutta pyydetä anteeksi. Eikä tunnusta 
edes valtakunnan pääkassakaan.”

”Jallun arvelun mukaan hallituksemme 
pään päällä riippuu nyt uhkaavana Sokra-
teen miekka. Jonka kuultuaan paarinrouva 
sanoi ihailevansa, kuinka hyvin Jallu vielä 
muistaa urheilijoidenkin nimet.”

aatoksia

osa-aikainen lepopäivä 
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Piitä rahan asemesta
Nicholas Negroponten hanke, jolla on tarkoitus saada köyhien maiden lapsille kan-
nettavia tietokoneita sadan dollarin kappalehinnalla, näyttäisi viimeinkin pääsevän 
vauhtiin. Ongelmiakin on tullut vastaan. Tietokoneen hinta ei pysynyt sadassa dol-
larissa vaan lähes kaksinkertaistui suunnittelun edetessä.

Negroponte on tullut tunnetuksi MIT:n medialaboratorion johtajana. Hankkeen 
tarkoituksena on saada valtioita ostamaan tietokoneita lapsille niin suurissa eris-
sä, että yhden kappaleen hinta pysyy alhaisena. Konetta pystyy käyttämään myös 
alueilla, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla.

Monet valtiot olivatkin ensin innokkaasti tukemassa hanketta, mutta maksun het-
kellä koitti hiljaisuus.

Nyt ainakin Uruguay on tiettävästi tilaamassa 100 000 kappaleen erän.
Halpa kannettava saattaa olla kiinnostava vaihtoehto nykyiselle kehitysavulle rik-

kaidenkin maiden näkökulmasta. Yksinkertaista ja pientä tietokonetta on nimittäin 
hankala käyttää mihinkään muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Lapset pystyvät 
niiden avulla opiskelemaan ja pitämään yhteyksiä ulkomaailmaan, mutta lahjomi-
seen ja sotimiseen niitä on vaikea käyttää. Korruptoituneinkaan virkamies ei tee 
mitään usealla halvalla kannettavalla, jos jokaisella on jo sellainen, ja vihollista ko-
neella voi korkeintaan heittää.

Kirkolla valtavat resurssit
Kirkon asiat ovat hyvin, jos menestystä mittaa vaikkapa varallisuu-
della tai vapaaehtoisten ja työntekijöiden auliudella hoitaa yhteis-
tä työsarkaa. Tämän lehden keskiaukeamalla esitellään Oulun seu-
rakuntien tilaisuuksia viime lauantailta. Vaikka kyseessä oli viikon-
lopun päivä,  tilaisuuksia järjestettiin kiitettävän monta.

Tilaisuudet pidettiin kirkon komeissa tiloissa. Yksi vapaaehtoisis-
ta kiitteli maamme ja kirkkomme hyvää tilannetta. Kirkko on rikas 
ja sillä on valtavat resurssit. 

Tulevaisuus ei välttämättä kuitenkaan ole vaaroja vailla. Seura-
kuntien jäsenmäärä laskee koko ajan. Se on kirkolle vakava paik-
ka. Jäsenmäärän vähetessä resurssitkin heikkenevät.

Varallisuutta kirkolla siis on, mutta nurkan takana väijyy uhka-
kuva: kansalaisten vetäytyminen ja passivoituminen.

Kirkossa varmaan pohditaan, miten sen valtavia voimavaro-
ja voitaisiin käyttää jo nyt torjumaan tulevaisuuden uhkakuvia. 
Paukkuja riittää, mutta ne pitää osata käyttää viisaasti ja riittävän 
aikaisin. 
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hauTauSToimiLaiN viideS PYKäLä

Tunnustukseton hauta-alue
Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tun-
nustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa sijai-
ta kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän alueesta.

Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hauta-
usmaa tai muusta hautausmaasta selvästi erottu-
valla tavalla rajattu hautausmaan osa.

Luku tunnustuksettomien hauta-alueiden aiheuttamista kus-
tannuksista perustuu kirkkohallituksen taloussuunnitelma-

päällikkö Maija-Liisa Hietakankaan antamaan arvioon. Evan-
kelis-luterilaisen kirkon 13 suuren seurakunnan kustannuk-
set tunnustuksettomista hautausmaista ovat noin 2,7 miljoo-
naa euroa. Hietakangas arvioi tämän luvun perusteella seura-
kuntien kustannuksien koko maassa olevan arviolta noin 5,5–
6 miljoonaa euroa. Vainajia on haudattu 11. Yhden vainajan 
hautaaminen on saattanut siis maksaa jopa runsaat puoli mil-
joonaa euroa. 

Kyseisten seurakuntien kustannukset jakautuivat epätasai-
sesti. Eniten maksoi Helsingin ja Vantaan yhteinen hautaus-
maa, 2 miljoonaa euroa. Espoossa kustannuksia tuli 424 500 
ja Vaasassa 122 000 euroa. Muut seurakunnat pääsivät vähem-
mällä, Oulun seurakuntayhtymä joutui pulittamaan 25 000 ja 
Tampere 40 000 euroa. Turussa hauta-alue maksoi niin ikään 
40 000 euroa. Muiden seurakuntien kustannukset olivat huo-
mattavasti pienemmät.

Postia • rauhan Tervehdys 
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milloin heräämme? 

Kirkko näinä päivinä on vas-
tuun kantaja. Onko taas pi-
mein vuodenaika, ilman ym-
märrystä tulossa. Muistamme-
ko lähimmäistä? Näemmekö 
nuorison, syrjäytyneet, vähä-
osaiset ja muut diakonissalle 
tutut? Miten käy irtisanotuil-
le ”auttajien käsissä”.

Pääministeri puhuu, jotain 
on tulossa. Ihmiset ovat jo lii-
an kauan odottaneet.

Nyt on kirkon vuoro sa-
noa päättäjille ”näin ei käy, 
näin ei saa tehdä!” Kristityn 
vastuu, mitä se on ? Onko se 
vain myhäilyä kirkon sisällä? 
Hyväosainen lähimmäinen, 
missä olet? Pahoinvointi on 
saanut sellaiset mittasuh-
teet ettei kirjoittaja voi olla 
puuttumatta tähän aiheeseen. 
Mitä me odotamme, tyhjiä 
kirkkosaleja, evankeliumin 
polkemista, vai mitä?

Kirkko käyttää vaikutus-
valtaansa vain kaste- ja hau-
taustilaisuuksissa. Kirkko roh-
keasti esiin yhteiskunnallisiin 
asioihin.

mauNo Nuorgam
ouLu

Postia
mielipidepalstalle

Mielipidepalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpos-
tilla (janne.kankaala@rauhan-
tervehdys.suomi.net), postit-
se (PL 102, 90101 OULU) tai   
faxilla puh. (08) 5626 444. Kir-
joittajan yhteystiedot on liitet-
tävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa 
ja tehdä niihin otsikot.

hautausmaita ylläpitävien 
seurakuntien tuli  vuoden 
alusta pystyä osoittamaan 

hautapaikka tunnustuksettomal-
ta hauta-alueelta tätä pyytävälle. 
Tunnustuksettomat hauta-alueet 
on tarkoitettu kuolleille, jotka ei-
vät ole tahtoneet viimeistä lepo-
sijaa evankelisluterilaisesta kirk-
komaasta.

Elokuun loppuun mennessä tun-
nustuksettomille hauta-alueille oli 

Tunnustuksettomat 
hauta-alueet tyhjillään

haudattu koko Suomessa 11 vainajaa, 
kertoo maankäyttöpäällikkö Harri 
Palo kirkkohallituksesta. Esimerkiksi 
Oulujoen hautausmaalle Oulussa on 
haudattu kaksi vainajaa. Helsingin 
ja Vantaan yhteinen hautausmaa 
on yhä tyhjillään.

Tunnustuksettomat hauta-alu-
eet ovat maksaneet seurakunnille 
yhden arvion mukaan noin 5,5 – 6 
miljoonaa euroa. 

Tunnustuksettomilla hauta-

alueilla on vähän käyttöä. Mistä 
se kertoo, maankäyttöpäällikkö 
Harri Palo?

– Tämä osoittaa, että seurakun-
tien ylläpitämillä hautausmailla ei 
ole uskonnonvapauteen liittyvää 
ongelmaa, Palo sanoo.

– Tunnusti mitä uskoa tahansa, 
kristillisesti vihitty hauta-alue kel-
paa melkein kaikille.

Ei ole nähtävissä trendiä, että 
hautaaminen tunnustuksettomil-
le hauta-alueille alkaisi yleistyä, 
Palo uskoo.

Hautaustoimilaki velvoittaa seu-
rakunnat hautamaan vainajat joko 
kirkkomaahan tai tunnustuksetto-
mille alueille.

Muita uskonnollisia yhteisöjä 
varten, esimerkiksi muslimeille, ei 
seurakuntien tarvitse järjestää erillisiä 
hauta-alueita. Lain velvoite koskee 
vain tunnustuksettomuutta.

Pulma uskonnon-
vapaudesta poistuu

Palo näkee tunnustuksettomat 
hauta-alueet myönteisenä ratkaisuna. 
Ne poistavat uskonnonvapauteen 
liittyvät kysymykset seurakuntien 

hautausmailta.
Palon mukaan tunnustuksettomi-

en hauta-alueiden vähäinen suosio 
kertoo siitä, että ihmiset haluavat 
tulla haudatuiksi perhe- ja suku-
hautoihin omaistensa viereen.

Seurakunnat voivat 
perustaa yhteisiä alueita

Palolla ei ole tietoa, kuinka mon-
ta tunnustuksetonta hauta-aluetta 
tai hautausmaata seurakunnat ovat 
Suomeen perustaneet. Tilastoista 
puuttuvat vielä Turun arkkihiip-
pakunnan tiedot, eikä Palo halua 
antaa keskeneräisiä tietoja.

Kaikkien seurakuntien ei tarvit-
se perustaa omia hauta-alueita tai 
hautausmaita. Seurakunnat voivat 
perustaa myös yhteisiä alueita.

Hautaustoimilakia pohtinut 
komitea arveli, että alueita tullaan 
perustamaan vähintään muutamia 
kymmeniä. Komitea arvioi, että 
hauta-alueista koituisi seurakunnille 
kustannuksia yhteensä muutamia 
miljoonia markkoja.

Tuusulassa asuva emerituspro-
fessori Heikki Palva oli mukana 
hautaustoimilakia pohtineessa 

komiteassa. Palva kertoo, että ko-
mitea hyväksyi mietintönsä yksi-
mielisesti.

Palva ei muista, kuka alunperin 
oli vaatimassa tunnustuksettomia 
hauta-alueita. Komitean jäsenet 
kannattivat niitä jo työskentelyn 
alussa.

Seurakunnat kykenevät komitean 
mukaan parhaiten hoitamaan hau-
tausasiat ylivertaisen kokemuksensa 
vuoksi. Jos kunnille olisi asetettu 
velvoitteita hautaamiseen, olisivat 
kunnallisverot kohonneet Palvan 
mukaan sietämättömiksi.

Palva muistuttaa, että kirkko 
saa yhteisöveroa hautaustoimen 
järjestämiseen. Siksi tunnustuk-
settomat hautausmaat eivät ole 
Palvan mukaan kohtuuton taakka 
seurakunnille.

Palva uskoo, että trendi tunnus-
tuksettomille alueille hautaamisessa 
on nouseva. Kun pää saadaan auki, 
näillekin alueille alkaa muodostua 
enemmän kysyntää. 

Nykyisen kysynnän mukaan ei 
ole viisasta alkaa tehdä johtopää-
töksiä. Asioita pitää katsoa 20-30 
vuoden näkökulmasta.

PeKKa heLiN
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Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon entinen arkkipiispa John 

Vikström tarttuu ajankohtaiseen 
naispappeuskiistaan Teologisessa 
Aikakauskirjassa 4/2007 julkais-
tussa artikkelissaan Omatunto ja 
naispapit. Suomennettuna Koti-
maa-lehden internetsivuilla maa-
nantaina 29. lokakuuta julkaistu 
teksti syventää Vikströmin jo ai-
emmin esille tuomia näkemyksiä 
siitä, ettei vastustajien perusteluil-
la ole katetta. 

Vikströmin mielestä naispap-
peuden kielto viestii enemmänkin 
halusta kuulua johonkin ryhmään. 
Omantuntonsa kanssa kamppaile-
vat papit joutuvat hänen mielestään 
valitsemaan kahdesta pahasta pie-
nemmän ja loukkaamaan joko kirkon 
ykseyttä tai lähimmäistään. 

Perinne alisti naiset 
miehille

Luterilainen perinteinen käsitys 
on Vikströmin mukaan nojannut 
siihen käsitykseen, että naiset ovat 

vikström: Naispappeuden kieltäjät 
rikkovat kirkon ykseyden

miesten alamaisia, ja heidän tulee 
vaieta, kun läsnä on yksi tai use-
ampi mies. 

Luterilaisten tunnustuskirjojen 
mukaan kirkon virka on itsensä 
Jumalan asettama. Se ei kuiten-
kaan Vikströmin mukaan tarkoita 
katolilaiseen tai ortodoksien tapaan 
sitä, että viran hoitajan tulisi olla 
mies, kuten Jeesus. Olennaista on 
hänen mukaansa, että viran hoita-
ja edustaa Kristusta sillä mitä hän 
sanoo ja tekee. 

Pappisviran avaaminen naisille 
johtuu hänen mukaansa uudesta 
naiskäsityksestä, ei uudesta virka-
käsityksestä. Naista ei enää nähdä 
alisteisena miehelle, vaan aktii-
visena ja tasaveroisena toimijana 
yhteiskunnassa ja kirkossa. 

Vikström provosoi toteamalla: 
”Miten se omatunto, joka on sidottu 
puhekieltoon ja opetuskieltoon (1 
Kor 14 ja 2 Tim 1), sallii yhteistyön 
niiden naisten kanssa, jotka erilai-
sissa johtavissa elimissä toimiessaan 
selvästi rikkovat sitä alamaisuuden 
käskyä, joka on perusteluna mai-
nituille kielloille?” 

mielipide ei oikeuta 
toimimaan

Kirkon entisen johtajan mielestä 
mielipiteenvapaus ei tarkoita toi-
minnanvapautta. ”Väistyminen ja 
yhteistyöstä kieltäytyminen näyt-
tää passiiviselta perääntymiseltä, 
mutta tosiasiassa kyse on aktiivi-
sesta yhteyden rikkomisesta toi-
seen osapuoleen.” Samalla hän 
toteaa, että toisen ihmisen hyvä 
on pidettävä oman hyvän edellä. 
Kirkon ykseydelle on kaksi ehtoa: 
evankeliumi ja sakramentit. Kir-
kon ykseys on uhattuna, jos ykse-
ydelle asetetaan lisäehtoja, kuten 
viran hoitajan sukupuoli.

Ratkaisua naispappeuskäsitys-
ten tuomaan juopaan kirkon yk-
seydessä etsitään juridisesti. Se ei 
kuitenkaan Vikströmin mukaan 
riitä, vaan tarvitaan myös oman-
tunnon ratkaisuja.

eLSi huTTuNeN

Lue artikkeli www.kotimaa.fi



rauhan Tervehdys 4 • nro 36 • 1.11.2007
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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

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa: La 3.11. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokuoro avustaa. Radiointi 
Radio Dei.
Su 4.11. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Ylikiimingin kirkossa: La 3.11. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rahko.
La 3.11. klo 19 pyhäinpäivän 
iltakirkko. Sytytetään kynttilät 
kuluneen vuoden aikana pois-
nukkuneille.
Su 4.11. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokahvit.
Hintan seurakuntatalossa 
la 3.11. klo 12 pyhäinpäivän 
messu, toimittaa Antti Leskelä, 
saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
avustaa lapsikuoro, kynttilöi-
den sytytys. Kirkkokahvit.

Oulun tuomiokirkossa: La 
3.11. klo 10 ordinaatiomessu, 
johtaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Matti Pikkarainen. 
Sofia Magdalena -yhtye, kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Maija Tynkkynen. Kolehti Les-
tadiolainen Uusheräys ry:lle.
Pyhäinpäivän Vesper la 3.11. 
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso, 
Tuomiokirkkokuoro, kanttori 
Henna-Mari Sivula, urkuri 
Maija Tynkkynen. Muistamme 
poisnukkuneita rakkaitamme.
Su 4.11. klo 10 messu, toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaa 
Ari-Pekka Metso, urkuri Maija 
Tynkkynen. Kolehti lähetystyö-
hön Aasiassa Evankelis-luteri-
lainen Lähetysyhdistys Kylväjä 
ry:n kautta. Radio Dei.
Su 4.11. klo 12.30 Gudstjänst 
tillsammans med Lovisakören, 
Pekka Rehumäki och Maija 
Tynkkynen. Kyrkaffe efteråt i 
krypton.
Intiön seurakuntakodissa su 
4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttori Tomi Heilimo.

Karjasillan kirkossa: Pe 2.11. 
klo 21 Aamusta iltaan -messu, 
toimittaa Katariina Pitkänen, 
saarnaa Árpád Kovács. avusta-
vat Juha Vähäkangas, Ulla Säilä, 
Hanna-Maija Karjalainen ja 
Maire Kuoppala. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän 
messu, toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustavat Virpi Sillanpää-Po-
sio, Liisa Karkulehto ja Asta 
Leinonen, kanttorina Else Pii-
lonen. Karjasillan kirkkokuoro. 
Muistamme pyhäinpäivästä 
pyhäinpäivään poisnukkuneita 
rakkaitamme. Kolehti hiljai-
suuden viljelyn vahvistamiseen 
kirkossamme Hiljaisuuden 
Ystävät ry:n kautta.
Su 4.11. klo 10 Oulugospel-mes-
su, toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Kimmo Kieksi, Riina 
Moilanen, Katja Ylitalo, Hanna 
Liuska, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti lähetystyöhön Aasiassa 
Evankelis-luterilaisen Lähe-
tysyhdistys Kylväjän kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.

Tuiran kirkossa: La 3.11. klo 10 
messu, toimittaa Helena Paalan-
ne, avustavat Nanna Helaakoski 
ja Terhi-Liisa Sutinen. Gospel-
ryhmä. Kolehti oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. Ou-
lugospelin nuorten messu.
La 3.11. klo 18 pyhäinpäivän 
illan muistojumalanpalvelus, 
toimittaa Lauri Kujala, puhe Pasi 
Kurikka, kanttorina Jukka Jaak-
kola, Lauri-Kalle Kallunki viulu.
Su 4.11. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Juha Huh-
tala, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti lähetystyöhön Aasiassa 
Evankelis-luterilaisen Lähetys-
yhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Su 4.11. klo 18 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti julistus- ja 
seurakuntapalvelulle Kansan 
Raamattuseuran kautta.
Ke 7.11. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Harri Fagerholm, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Kastellin kirkossa: La 3.11. 
klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Vesa Pöyhtäri, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasiltakvartetti. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 4.11. klo 10 messu, toimittaa 
Liisa Suorsa, avustaa Mervi Kes-
kinen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: La 
3.11. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Riitta 
Piippo. Reeta Meriläinen, laulu. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 4.11. klo 15 Vauvakirkko, 
toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Sirpa Kemppainen, 
Päivi Sutinen ja Hanna Parta-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta. 
Kaukovainion kappelissa su 
4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Sari 
Vallin. Kolehti ks. Karjasilta. 
Maikkulan kappelissa su 4.11. 
klo 12 messu, toimittaa Liisa 
Suorsa, avustaa Mervi Keskinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.

la 3.11. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. P. Tuomas klo 12.
Su 4.11. klo 10 perhemessu, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Päivi Jussila, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa: La 
3.11. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti katastrofiapuun 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Su 4.11. klo 12 messu, toimittaa 
Ari Savuoja, avustaa Hannu 
Kippo, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kolehti Satu ja Jorma 
Arkkilan nimikkolähettityölle 
Sambiassa Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen kaut-
ta. Kirkkokahvit ja seurat.
Pateniemen kirkossa su 4.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

hartauselämä
Aamurukous ke 7.11. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Ompeluseurat to 1.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Pyhäinpäivän hartaus pe 2.11. 
klo 15, Intiön kappeli. Toimittaa 
Hannu Ojalehto. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 2.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 7.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 7.11. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Arvo Alaperä.
Miesten piiri ke 7.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 7.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 8.11. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Luetaan Johanneksen evan-
keliumia, pastori Anna-Mari 
Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 2.11. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.11. ja 8.11. klo 18, Kastellin 

kirkko. 
To 8.11. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Herännäisseurat su 4.11. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.11. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Antti Leskelä ja Heimo 
Kuha
Raamattupiirit: 
To 1.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ti 6.11. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 8.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 8.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 8.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 7.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Käymme 
läpi Ilmestyskirjaa.

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 2.11. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Puolivälikankaan 
alueen.
Pe 2.11. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Miestenpiiri ti 6.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vilho Harvala 

alustaa aiheesta Jeesuksen si-
sällinen tunteminen.
Raamattupiirit: 
Ti 6.11. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattu-ja keskustelupiiri to 
8.11. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan. 
Jumalanpalvelus  su 4.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Seurat 
Pepi Sihvosen johdolla. Infoa 
lähetystyöstä. Lasten ohjelmaa. 
Varhaisnuorten ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylväjä 
ja SLEY.
Miesten raamattupiiri to 1.11. 
ja 8.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Marraskuun matinea su 4.11. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo, Isokatu 17. Sirpaleita 
Leevi Madetojan elämästä  
ja musiikista. Leena Hyvönen 
kertoo ja Aila Knihtilä laulaa.
Ohjelma 8 e, opiskelijat ja 
eläkeläiset 6 e. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa. Tuotto Aids-orpojen 
koulutukseen Ilembulassa 
Tansaniassa, Leena Pasasen 
välityksellä. Järj. Ilembulan 
Ystävät.
Puhallinorkesterien syyskon-

sertti ke 7.11. klo 19, Madetojan 
sali, Oulun musiikkikeskus. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Pyhäinpäivän iltakonsertti la 
3.11. klo 21, Oulun tuomio-
kirkko. Henna-Mari Sivula 
sopraano, Raimo Paaso urut, 
Oulun katedraalikuoro, conti-
nuo-soitinryhmä. Ohjelmassa 
pyhäinpäiväaiheisia yksinlauluja 
ja J. S. Bachin kuoromotetti Jesu 
Meine Freude. Ohjelma 5 e.
Virsilauluilta ti 6.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän virret.
Eläkeläisten konsertti ma 
12.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Teuvo Pakkalan 6. 
musiikkiluokka, johtaa Leena 
Alenius-Määttä, Eero Blom-
berg huilu, Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut, juontaa Jyrki 
Vaaramo. 

karjasillan seurakunta

Pyhäinpäivän lauluilta to 1.11. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana Cantio Laudis-kuoro, 
kamariorkesteri, joht. Olli 
Heikkilä, Juha Soranta, urut. 
Tilaisuus nauhoitetaan. Ole 
ajoissa paikalla.
Hanna Ekolan Lupaus-kon-
sertti su 4.11. klo 16, Karjasillan 
kirkko. Ohjelma 10 e.
Taidenäyttely 16.10.–11.11. 
ma-pe klo 16-17.30, Karjasillan 
kirkko. Kuvataiteilija Aimo Vä-
häkainun hengellisiä puurelie-

fejä, veistoksia ja metallitaidetta 
sekä taiteilija Erkki Rauhalan 
maalauksia. 
Ajatuksen siivillä -kirjallisuus-
piiri ti 6.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Kirjat Risto Oikarisen 
Puupuhaltaja, Mauri Leivon 
Lintujärvi.
Siionin virsiä ke 7.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Mukana Pertti 
Haipola.
Tämä runo kosketti minua 
-runoilta isänpäivänä su 11.11. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

tuiran seurakunta

Mendelssohn-ilta to 8.11. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Felix Mendelssohnin kirkko-
musiikkia. Pudasjärven kirk-
kokuoro, Sekakuoro Tuike, 
AMK:n opiskelijoita, Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, urut, 
Jousiorkesteri, johtaa Jukka 
Jaakkola.

diakonia
karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 5.11. klo 13–15, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. Päiväkahvit ja keskustelua 
syömishäiriöistä.
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 5.11. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ystävän Kamari ti 6.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 

Diakoniapiiri ke 7.11. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Raamattupiiri to 1.11. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien aamukahvi ti 
6.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 6.11. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 6.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 6.11. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vie-
raana Martta Leskelä Kirkon 
Ulkomaanavusta.

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 7.11. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri to 
8.11. klo 12, Iida Tauriaisella, 
Koivulantie 23. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
6.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 6.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 7.11. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 
KUULOVAMMAISET
Sosiaaliturva tutuksi - semi-
naari pe 2.11. klo 9–13, Heinä-
torin seurakuntatalo. Aiheena 

Pyhäinpäivän hartaus la 3.11. klo 15 Intiön kappelissa (Oulun 
hautausmaa, Kajaanintie 1). Hartauden toimittaa lääninrovasti 
Hannu Ojalehto.

muut Jumalanpalvelukset
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Kansainvälisyys
Englanninkielinen messu 
su 4.11. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Kuljetuspalvelu.
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 8.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 2.11. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 5.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 6.11. klo 13, 
Diakoniakeskus. 

Lähetys
Joulukorttien askartelu ti 6.11. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. Teemme joulukortteja 
Lähetyssopessa myytäväksi.
Lähetyssoppi to 8.11. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyspiiri ke 7.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Seppelemyyjäiset pe 2.11. klo 
14–17, Kaukovainion kappeli. 
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 6.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 5.11. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 5.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 5.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Pyhäkoulu su 4.11. klo 12, ker-
hohuone, Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot:
Ke 7.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 8.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
To 8.11. klo 18, Heinätorin 
seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 5.11. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. HUOM! 
muuttunut aika! 17.30-19.30
Pyhäkoulut: 
Su 4.11. klo 10, Kastellin kirkko 
(jumalanpalveluksen yhtey-
dessä).
Su 4.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 4.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 8.11. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerhot: 
Ma 5.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 6.11. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 7.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 7.11. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. Aiheena Isänpäivä.
Ke 7.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 7.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 7.11. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmille 
hartauden, kahvin, askartelun 
ja laulujen merkeissä.

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ma 
5.11. klo 15.30 2-4-vuotiaiden 
ryhmä ja ti 6.11. klo 11 sisa-
rusryhmä.
Perheen torstaikahvila to 8.11. 
klo 12.30–14, Tuiran kirkko. 
Rupattelua kahvin, teen tai 

mehulasin äärellä. Aloitamme 
hiljentymishetkellä, jonka jäl-
keen oleminen on vapaata. 
Perheleiri Rokualla 16.–18.11., 
Rokuan leirikeskus. Leirillä lii-
kutaan luonnossa sekä leikitään 
ja askarrellaan. Mukana pastori 
Stiven Naatus, lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
sekä lastenohjaajia. Ilm. osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. Hinnat: 
aikuiset 41 e, 4-18-vuotiaat  
27 e (sis. matkat, ruoka ja 
majoitus). 
Pyhäkoulut: su 4.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli (ju-
malanpalveluksen aikana).
Su 4.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 4.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Su 4.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 4.11. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko (jumalanpalveluksen 
aikana).
Perhekerhot: 
Ti 6.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelutalo. 
Ke 7.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 7.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 8.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 7.11. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 7.11. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 7.11. klo 9.30, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ke 7.11. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 9.30, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 8.11. klo 10, 
Vanha Pappila, Harjutie 5. Tuo-
kaa mukana isänpäivälahjaksi 
sopivaa kankaanpainantaan 
esimerkiksi t-paita.

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Yökahvila Nuorten paikka 
la 3.11. klo 20–23.59, Erityis-
nuorisotyöntilat, Isokatu 11. 
Vapaamuotoinen peli- ja oloilta 
yli 13-v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun ja yhdessäoloon.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
7.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää 
eri näkökulmista. Tuo oma 
mielipiteesi yhteiseen jakoon. 
Tarjolla pientä evästä. Tällä 
kertaa aiheena on anteeksi.
Nuorten paikka to 8.11. klo 
15–16.45, Eritysinuorisotyön-
tilat, Isokatu 11. Erityisnuo-
risotyöntekijät Anja ”Ansku” 
Saukkomaa ja Outi Leinonen 
tavattavissa hlökohtaisesti.
It`s. -leiri 6.–9.12. klo 18, Juu-
man leirikeskus. Nuortenleirillä 
pääset irti...Yhdessä tonttui-
lua...Hartautta...Hinta 30 e... 
suomentaa ja lisäinfoa Paula 
Rosbacka 050 4334093, Jouni 
Heikinheimo 040 7379643, Mo-
no Kuoppala 040 5747124. 

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
6.11. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelejä, juttelua,  

musiikkia ja oleilua. Tarjolla 
on myös hartaus. Mukana iltaa 
suunnittelemassa on työntekijä 
ja kaksi yli 18-v. avustajaa.
Nuortenilta ke 7.11. klo 18–20, 
Kaukovainion kappeli. Nuorten 
ilta. Vapaata yhdessäoloa ja 
pelailua. 
Nuortenilta to 8.11. klo 18–20, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa,  pelailua ja sanaakin 
tarjolla pienen purtavan kera!
Isoiskoulutusleiri A-ryhmälle 
Rokuan leirikeskuksessa 23.-
25.11. Isoseksi? Ilmoittaudu p. 
(08) 31 61 340 (arkisin 9-16) tai 
netissä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

tuiran seurakunta

Wanhat to 1.11. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Isos-
koulutus meni! Älä lannistu. 
Isostoiminnankin jälkeen si-
nulle on säännöllistä kokoavaa 
toimintaa. Wanhat kokoontu-
vat pohtimaan erilaisia juttuja 
kahvi- ja teekupposen ääreen 
sekä ovat mm. avustamassa 
isosleireillä, nuortenilloissa, 
isommissa tapahtumissa yms.
Isoskoulutus IV ke 7.11. klo 
17, Koskelan seurakuntatalo. 
Seuraavat koulutuskerrat ke 
31.10. ja ke 7.11. klo 17-18.30 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Aiheena rukous. Valitsethan 
koulutuskerroista sinulle sopi-
vamman!
Nuortenilta ke 7.11. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
siikkia, pelejä ja hyvää seuraa.
Tuiran isoskoulutusleiri II 
23.–25.11., Rokuan leirikeskus. 
Syksyn toinen isoskoulutusleiri 
kutsuu Sinua, uusi isoskou-
lutettava! Sitova ilm. 15.11. 
mennessä. Muistathan, että voit 
ilmoittautua vain toiselle syksyn 
isoskoulutusleireistä. Tämä on 
vaihtoehdoista jälkimmäinen. 
Lisätietoja p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet:
Ma 5.11. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ma 5.11. klo 19, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 6.11. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 7.11. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 8.11. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti. 
Nuortenilta ke 7.11. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Tee-
mallista ohjelmaa, hartautta ja 
yhdessäoloa yhteisten aiheiden 
äärellä. Rippikoululainen ja jo 
konfirmoitu nuori, nämä illat 
ovat sinua varten.

Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 6.11. klo 17, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Huom: poik-
keuksellinen kellonaika!
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Körttiopiskelijoiden seurat to 
1.11. klo 19, Minna Porolalla ja 
Salla Seppäsellä, Sairaalanrinne 
4 I E 62, Kontinkangas. 
Uusheräyksen ilta to 1.11. klo 
19, Koulukatu 41. Matti Silvola: 
Kaikenlaisia kaloja.
Evankelisten nuorten aikuis-
ten ilta pe 2.11. klo 18.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pyhien 
yhteys, Sirpa Honkanen.
OPKOn ilta la 3.11. klo 19, 
Öbergin talo. Jumalan valta-
kunta on teidän keskellänne, 
Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 5.11. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Vilho 
Harvala, Jaakob ja Pyhän Hen-
gen työ ihmisessä.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 7.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jeesus antaa 
rauhan, Esko Hautamäki.
Rauhan Sanan ilta to 8.11. klo 
19, Koulukatu 10 C. Roomalais-
kirje, Vesa Pöyhtäri.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Hartaus to 1.11. klo 14, Keskus-
tan palvelutalo. 
Hopealanka ma 5.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 7.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 8.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 8.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho to 1.11. klo 
13, Kastellin kirkko. Mukana 
pastori Esa Nevala.
Eläkeläisten kerho ma 5.11. klo 
12.30, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 5.11. klo 
13.30, Caritas-Koti, juhlasali. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 8.11. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Karjasillan eläkeläisten kerho 
to 8.11. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri to 1.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seurakuntapiiri to 1.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 1.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntapiiri to 8.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho ti 6.11. klo 
13, Tuiran kirkko. Huom! 
Kerhoa ei ole 8.11. eikä 13.11. 
Olemme retkellä 15.11. Seuraa-
va kerho  20.11. klo 13. Vieraana 
pastori Juha Huhtala.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 1.11. klo 12, Hilma Ollilalla, 
Laukkalantie 6. 
To 1.11. klo 14, Hoikantien pal-
velutalo, Hoikantie 21-23. 
Ma 5.11. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 5.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 8.11. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 8.11. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
5.11. klo 19, Huonesuon seura
kuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 6.11. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho ti 6.11. klo 11, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri 23.–25.11., Juu-
man leirikeskus. Lähtö pe klo 17 
Karjasillan kirkolta (Nokelantie 
39) ja paluu su klo 20.30. Yh-
dessäoloa  ulkoillen, leikkien, 
laulaen ja askarrellen. Hinta 
aikuiset 42 e, 4-18-v.  33 e ja 
alle 4-v.  ilmaiseksi. Hintaan sis. 
täysihoito, matkat sekä vakuu-
tus Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Etusijalla ovat Karjasil-
lan seurakuntalaiset. Ilm. viim. 
15.11.  p. 040 5752 711. 
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan vanhojen 
isosten leiri 8.-9.12., Rokuan 
leirikeskus. Sinä vanha isonen 
ho-hoi! Ilm.  osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
Lapsiperheille retki Rovanie-
men Santaparkiin la 24.11. klo 
8. Alle 10-vuotiaat retkelle vain 
aikuisen kanssa. Hinta 4-12-v. 
35 e, aikuisille 40 e ja 0-3-v. 10 
e. (sis. bussikyydin, ruokailu, 
sisäänpääsy Santaparkiin ja Ou-
lun ev.-lut seurakuntien jäsenil-
le tapaturmavakuutus). Lähtö 
klo 8 ja paluu klo 20. Etusija 
Karjasillan seurakuntalaisilla. 
Ilm. viim. 9.11. p. (08) 3161340. 
Lisätietoja  Katja Ylitalo p. 040 
831 5932, Mari Jääskeläinen 

p. 040 730 4118 tai Mirjami 
Dutton p. 050 462 0759.

Kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 7.11. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 5.11. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.
Kivikerho ti 6.11. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ti 6.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Uusia kuorolaisia otetaan 
lapsikuoron pienten ryhmään. 
Harjoitukset ma 5.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Lisätietoja joht. Anna Haanpää-
Vesenterä puh. 040 5832 368.

muut menot
Tuomasmessun suunnittelu-
palaveri to 1.11. klo 17, Öbergin 
talo. Seuraava tuomasmessu 
24.11., kaipaa soittajia, laulajia, 
juontajia, lukijoita, alttarin-
rakentajia, kolehdinkerääjiä, 
teenkeittäjiä, leipojia jne. Anna 
lahjasi käyttöön ja tule suunnit-
telemaan. Yhdyshenkilö Ulla 
Säilä p. 040 5747129.
Kaatuneitten omaiset ma 
5.11. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Aikuisrippikouluryhmä ma 
5.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Naistenilta ma 5.11. klo 18, 
Öbergin talo, alakerran ryhmä-
tila. Yhdessäoloa, keskustelua ja 
iltatahartaus sekä mahdollisuus 
saunomiseen 
ALFA-kurssi ti 6.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko.  Ilm. 050 310 
5001, kimmo.kieksi@evl.fi tai 
p. 0400 581 631, ari.kauppila@
oulu.fi.
Edessäsi kokonaisena - naisten-
ilta ti 6.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Aiheena Onko pakko jos 
ei taho? Tarjolla pieni iltapala ja 
suurta iloa. 
Eläkepapit ja puolisot to 8.11. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Päivä naiselle la 17.11. klo 11, 
Maikkulan kappeli. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Tuomiokirkko: Elvi Hietala s. 
Paloniemi 85 v, Petri Kristian 
Hirsikangas 36 v, Kirsti Tuovi 
Synnevi Sysiharju s. Kantola 
83 v.
Karjasilta: Aino Elsa Annikki 
Inkala s. Matikka 81 v, Ritva 
Maija-Liisa Rajala s. Nykänen 
73 v.
Tuira: Onni Oskari Hoisalo 
80 v, Katri Elina Korhonen s. 
Leinonen 91 v, Salli Pauliina Lu-
osujärvi s. Suopajärvi 80 v, Pasi 
Petteri Manninen 41 v, Lahja 
Annikki Pyykkö s. Kekäle 78 v, 
Yrjö Johannes Siira 58 v.
Oulujoki: Martti Johannes Jus-
sila 81 v, Ester Elisabet Olsbo s. 
Halonen 92 v, Vieno Anna Sofia 
Väänänen s. Pelkonen 86 v.

Tuomiokirkko: Hannu Olavi 
Jussila ja Merja Hannele Holap-
pa, Markus Tapani Luukkonen 
ja Jenni Iida-Maaria Säkkinen, 
Tomas Mikael Valkama ja Iiris 
Johanna Lackström.
Karjasilta: Jarkko Elias Pesonen 
ja Eeva Karoliina Nuutinen.
Oulujoki: Marko Tapani Seik-
kula ja Mira Helena Khurana.

Tuomiokirkko: Eemeli Lasse 
Juhani Keränen, Juho Mikael 
Ohtonen, Onni Alvar Pyykkö-
nen, Aleksanteri  Antinpoika 
Räsänen, Leevi Kalervo Väy-
rynen.
Karjasilta: Jaakko Olavi Kari, 
Vera Sofia Elisabet Kipinä, Ta-
pio Oskari Lyöri, Luukas Urho 
Eemeli Niemelä, Matilda Fanny 
Helmiina Oravisjärvi, Laura 
Oona Kanerva Pajari, Eetu 
Henrik Riekki, Ilmari Jeremias 
Tyni, Hulda Ilona Wilhelmiina 
Urponen, Matleena Vilma Sera-
fiina Kivari, Aino Helmi Maria 
Lamminpää, Janne Juhani 
Hannu Rantakupari.
Tuira: Sara Christina Ben-Ba-
ruch, Veera Hilja Aurora Ala-
talo, Rune Zacharias Forsman, 
Akseli Elias Holmi, Nea Hanne-
le Kristiina Huovinen, Vili Eeli 
Aukusti Härkönen, Ahti Frans 
Eemil Isoaho, Selina Maria 
Karhumaa, Kaisa Matleena 
Kärki, Juho-Tuomas Mellanen, 
Vertti Eetu Taneli Männikkö, 
Ella Eveliina Mäntylä, Samuel 
Alvari Salmela, Väinö Tuomas 
Valtteri Ventelä, Santeri Arvi 
Anton Sinisalo.
Oulujoki: Esa Tapani Jaurakka-
järvi, Vilja Helmiina Kiviniemi, 
Wiivi Helmi Aurora Palokangas, 
Milla Maaria Similä.

Tyhjän 
sylin 
iltakirkko
Heinätorin seurakuntatalossa
su 4.11. klo 18

Tapahtumassa hiljennytään 
sanoin ja sävelin.

Järj. Oulun ev.-lut. seurakuntien 
sairaalasielunhoito, Lapsettomien 
tuki ry, KÄPY ry.

Seppelemyyjäiset 
Kaukovainion kappelilla

pe 2.11. klo 14

Karjasillan seurakunnan 
lähetystyön hyväksi.



rauhan Tervehdys 6 • nro 36 • 1.11.2007

Piispa Samuel Salmi toimittaa pyhäinpäivänä, 
lauantaina 3.11. juhlallisen pappisvihkimyksen 
Oulun tuomiokirkossa kello 10 alkaen.  Pappis-
tutkinnon ovat suorittaneet teologian maisterit 
Eero Koskela, Maria Pihkakoski, Mia Järvi, San-
na Komulainen, Matti Jurvelin, Tuuli Kapraali 
ja Juha Sarkkinen.  

Sotilassoittokunnan 
ja kamarikuoron 
yhteiskonsertti

Oulun Kamarikuoro ja Pohjan Sotilassoittokunta 
esittävät Wolfgang Amadeus Mozartin Requiemin 
Oulun tuomiokirkossa perjantaina 2. marraskuu-
ta kello 19. Liput 8/10 euroa, ennakkoon Musiik-
ki-Kullakselta.

Mozartin Requiemin solisteina ovat sopraano An-
na-Maria Jurvelin, altto Johanna Ristolainen, tenori 
Aki Alamikkotervo, ja basso Kari Kaarna. Oulun 
Kamarikuoron on harjoittanut Kari Kaarna, ja kon-
sertin johtaa musiikkimajuri Petri Junna. Tuomiokapituli antoi 

virkamääräyksiä

Päivän ohjelma
klo 11.00-11.15:  yhteinen aamurukous
klo 11.15: terveydenhoitaja Ebba Ahonen  •  kätilö Leena  
Lang  •  yhteisöpedagogi Kirsi Heikkinen  •  Tyttöjen talo  •   
lähetystyöntekijä Tuija Lintilä
klo 12.30-13.30:   LOUNAS
klo 13.30:  Diakoniapiirin esitys Naisen rooliko?   •    
Oulun kaupunki / koordinaattori Maarit Alikoski   •   
yläasteen aineopettaja Virve Pulkkinen   •  nuoria ja  
nuorisonohjaaja Mari Jääskeläinen 
klo 15.00:  yhteinen ehtoollinen   •  puheita jaksotetaan  
runoilla, musiikilla ja yhteisellä keskustelulla

Satu Hietalan runoja tulkitsee Ulla Hietala • Musiikista  
vastaavat Riitta Piippo ja lauluryhmä • Juontajana pastori  
Virpi Sillanpää-Posio.

la 17.11. klo 11-16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9
Lounas 5 e aikuisilta, alle 12-vuotiaat maksutta.
Maksuton lastenhoito järjestetty päivän ajaksi.
   Tervetuloa viihtymään ja virkistymään

Energiaa etsimässä...
Mistä nainen saa voimansa elämään?

Oulun tuomiokirkossa

la 3.11. klo 21
Henna-Mari Sivula, sopraano  

Raimo Paaso, urut  
Oulun katedraalikuoro  
Continuo-soitinryhmä

Ohjelmassa  
pyhäinpäiväaiheisia  

yksinlauluja ja J. S. Bachin 
kuoromotetti Jesu Meine 

Freude.  
Ohjelmalehtinen 5 e.

Pyhäinpäivän 
iltakonsertti

Järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Nuorisotyö.  
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Pe 2.11.  klo 18  Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Pater Noster • HB
 klo 21  Messu, Karjasillan kirkko
 klo 22.30 DadsHello, Cross Cafe, Isokatu 11

La 3.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Jii-Pee Skyttä •  
  Dissonanssi • Random Eyes
 klo 15 Puffettiruokailu ja musisointia, Isokatu 17 tai Majakat
 klo 16 Puffettiruokailu ja musisointia, Isokatu 17 tai Majakat
 klo 19 Konsertti, Urheilutalo: Exit 20 vuotta, Tienviittoja
 klo 21.30 Sound Style, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17 

 klo 22 Jaakko Löytty, Karjasillan kirkko

Su 4.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo: Klinik • Jukka Salminen

Liput 8 e  •  www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Gudstjänst 4.11. kl. 12.30 
Lovisakören

Pekka Rehumäki 
Maija Tynkkynen

Kyrkkaffe efteråt i krypton

mikä on lempirunosi?
 

Mikä runo on saanut sinut herkistymään? Kerro se meille 
1.11. mennessä. Vastaukset esitetään  Tämä runo kosketti 
minua -runoillassa su 11.11. klo 15, Karjasillan kirkossa. 
Lähetä vastaukset:   juha.vahakangas@evl.fi tai osoitteeseen 
Karjasillan seurakunta/ Tämä runo, Nokelantie 39, 90150 
OULU.

Tule laulamaan virsiä  
kamariorkesterin säestyksellä

Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin 

to 1.11. klo 19
Mukana Cantio Laudis -kuoro, kamariorkesteri  

Ex tempore, joht. Olli Heikkilä ja urut Juha Soranta.

Tilaisuus tallennetaan äänitteeksi, joka tulee  
myyntiin ennen joulua. Tilaisuudessa arvotaan 
nauhotettavia äänitteitä. Ole ajoissa paikalla.

mendelssohnia Pyhän 
Tuomaan kirkossa

Pyhäinpäivän iltakonsertissa 
musiikkia taivaasta 

Sairaalapastori nuorten 
leskien vieraana

Hanna Ekolan 
konsertti

Karjasillan kirkossa 
4.11.2007 klo 16

Ohjelma 10 euroa.

vauva-
kirkko 

Su 4.11. klo 15. 
Pyhän Andreaan 

kirkossa.

Körö, körö kirkkoon 
vauvasta vaariin...

Vietämme vauvakirkkoa 
laulaen, leikkien ja 

hiljentyen. 
Köröttele kirkkoon 

oma nalle tai helistin 
mukanasi. 

Kirkon jälkeen kahvi- 
ja pilttitarjoilu. 

Ja
aN

i 
Fö

h
r Seurakuntien 

veroprosentteihin vähän 
muutoksia

Pappisvihkimyksiä 
pyhäinpäivänä

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli on antanut seu-
rakuntapastori Kaija-Liisa 
Keräselle Kolarin seurakun-
nasta virkamääräyksen Sii-
kasalon seurakunnan seu-
rakuntapastoriksi 1.11.2007 
alkaen toistaiseksi. Lisäksi 
annettiin virkamääräykset 
TM Eero Koskelalle Siika-
salon seurakunnan Vihan-
nin kappeliseurakunnan vt. 
kappalaiseksi ajalle 3.11.2007–
14.6.2008, TM Sanna Komu-
laiselle Tuiran seurakunnan 

seurakuntapastoriksi ajalle 
3.11.2007–30.4.2008, ja TM 
Juha Sarkkiselle Haukipu-
taan seurakunnan seurakun-
tapastoriksi ajalle 3.11.2007–
31.8.2008.

Pastori Anna-Mari Heikki-
nen puolestaan sai valtakirjan 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan I kappalaisen virkaan 
1.11.2007 alkaen. Tuiran 
seurakunnassa on valittu I 
kappalaisen virkaan Päivi 
Jussila ja VII kappalaisen 
virkaan Stiven Naatus.

Seurakunnissa hyväksytään 
parasta aikaa tulevan vuo-
den talousarvioita. Useissa 
kunnissa prosenttiosuudet 
pysyvät ennallaan, sillä yh-
teisöverojen tuotot tasoit-
tavat kirkollisverojen euro-
määrän mahdollista laskua 

tai tasaantumista.  
Haukiputaan, Kiimingin 

ja Pudasjärven seurakunnat 
ovat päättäneet tuloveropro-
sentikseen vuodelle 2008 1,5 
prosenttia. Oulun seurakun-
tayhtymä puolestaan päätti 
pysyä 1,25 prosentissa. 

Oulun seudulla toimii ak-
tiivisesti työikäisten nuor-
ten leskien vertaistukiryhmä. 
Ryhmän kokoontuminen on 
Oulun kriisikeskuksen tilois-
sa joka kuukauden ensim-
mäinen sunnuntai kello 14. 
Ryhmän toiminta perustuu 
vapaaehtoistoimintaan.

Tiistaina 6. marraskuuta 
nuorten leskien keskuste-
lutilaisuudessa on vieraana 
sairaalapastori Hannele Lu-

sikka, aiheena leskeytyminen, 
elämän surut ja ilot, mistä 
voimaa jaksamiseen. Tilaisuus 
järjestetään Oulun kriisikes-
kuksen tiloissa, Tuirantie 1 
alkaen kello 18.

Tilaisuus on kaikille nuo-
rille leskille avoin. Tarjoilun 
järjestämiseksi pyydetään 
kuitenkin ennakkoilmoittau-
tumisia. Yhteyshenkilö Saija 
Moilanen 040 5188721, saija.
moilanen@slatek.fi

Oulun tuomiokirkossa jär-
jestetään pyhäinpäivän ilta-
konsertti lauantaina 3. mar-
raskuuta kello 21. Konsertis-
sa esiintyvät sopraano Hen-
na-Mari Sivula, urkuri Rai-
mo Paaso, Katedraalikuoro ja 
continuo-soitinryhmä.

Konsertin ohjelmassa on 
pyhäinpäivään liittyviä yk-
sinlauluja sekä kuoron ja 
soitinyhtyeen esittämänä J.S. 
Bachin kuoromotetti Jesu 

Meine Freude. Konsertissa 
esitettävät laulut kertovat 
taivaasta ja taivasikävästä. 
Laulujen säveltäjiä ovat muun 
muassa Maasalo, Madetoja, 
Bach ja Haapasalo.

Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelma 5 euroa. Henna-
Mari Sivula on tullut syys-
kuussa kanttoriksi Oulun 
tuomiokirkkoseurakuntaan. 
Illan konsertti on hänen ensi-
esiintymisensä Oulussa.

Pyhän Tuomaan kirkossa 
vietetään Mendelssohn-il-
taa torstaina 8. marraskuu-
ta kello 19 alkaen. Illan oh-
jelmassa on Felix Mendels-
sohnin (1809–1847) säveltä-
mää kirkkomusiikkia.

Mendelssohn-illan kuoro 
koostuu Pudasjärven kirkko-
kuoron ja sekakuoro Tuikkeen 
laulajista sekä avustajina toimi-
vista OAMK:n opiskelijoista. 
Solistina laulaa mezzosop-
raano Sirkka Rautakoski ja 
urkurina toimii Lauri-Kalle 
Kallunki. Konsertin johtaa 
Jukka Jaakkola.

Kuoro laulaa koraalikan-

taatin Wer Nur Den Lieben 
Gott Läßt Walten, kuorolle, 
sopraanolle ja jousiorkesterille 
sekä teoksen Drei Geistliche 
Lieder, kuorolle, mezzosop-
raanolle ja uruille. Kolmante-
na teoksena on Urkusonaatti 
VI, jonka teemana on koraali 
Vater unser im Himmelreich. 
Tässä teoksessa kuorot lau-
lavat koraalisäkeistöjä urku-
variaatioiden väliin.

Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelma 5/3 euroa.

Sama ohjelmisto kuullaan 
myös Pudasjärven kirkkomu-
siikkiviikolla 15. marraskuuta 
Pudasjärven kirkossa.
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Harri Filpalla oli 
idea lähtiessään 

opiskelemaan graafista 
suunnittelua Lapin 
yliopistoon. Nyt se 

on toteutunut ja 
sarjakuvan muotoon 
puettu lopputyö on 

tarkastettavana. 
Sarjakuvataiteilijaa 
kiinnostavat myös 

elämänkatsomukset 
ja arvokeskustelu 

kuplapuheenvuorojen 
avulla.

Harri piirsi historiaa
H arri Filppa ottaa tyynesti vas-

taan onnittelut käsikirjoi-
tuksen valmiiksi saamises-

ta. Ruutujen kaupalla – mainossar-
jakuvissa hyödynnettävät mainon-
nalliset tyylit kertoo nimensä mu-
kaisesti mainossarjakuvista ja nii-
den keinoista myydä ennen ja nyt. 
Pro gradu -työ on vaatinut monen 
vuoden tutkimustyön. 

– Tämän jälkeen keskustelu päättää 
sen, olenko onnistunut perusteluis-
sani, Harri Filppa kertoo. 

Historiallinen lopputyö rikkoo 
rajoja ulkoasullaan. Kantta ja läh-
deluetteloa lukuun ottamatta liki 
100-sivuinen tutkimusteksti on 
puettu sarjakuvaksi. Taustat, ana-
lyysit ja johtopäätökset esitetään 
puhekuplissa. Lainatavaraa ovat 
vain mainoskuvat joita tekstissä 
käsitellään. 

Se on tiettävästi Suomen ensim-
mäinen sarjakuvan keinoin toteu-
tettu gradu.

– Uskoin, että sarjakuva ilmai-
sumuotona tarjoaisi paljon uutta. 
Tiedän, että jotkut ovat harkinneet 
sarjakuvallista ulkoasua jo minua 
aiemmin, mutta olisikohan tällainen 
ollut edes mahdollista parikymmentä 
vuotta sitten, hän pohtii. 

Tuskin. Kulttuurimuutos on ol-
lut huomattava. 

Keskustelu on aina 
hyväksi

Viivi ja Wagner -sarjakuvan suosio 
aloitti Suomessa sarjakuvabuumin. 
Sen vanavedessä esiin on noussut 
monia suomalaisia nuoria sarjaku-
vataiteilijoita. Samalla sarjakuvan 
imago on muuttunut yhä enemmän 
viihteestä yhteiskunnallisia pu-
heenaiheita ruotivaksi foorumiksi. 
Reaktioita se saa aikaan varsinkin 
käsitellessään uskontoja. 

Maailmalla Muhammed-sarja-
kuva sai aikaan tuoteboikotteja 
ja sodanuhkia, ja Suomessa Ville 
Rannan islamin perustajaa käsi-
tellyt kuvasarja aiheutti ainakin 
yhdet potkut ja kannanottoja ai-
na pääministeri Matti Vanhasta 
myöten. On siis nykypäivää, että 

harri Filpan kodista avautuu näkymä 
oulun kattojen yli. asunnossa ei ole 
kuin yksi kello, sillä Tuomiokirkon 
viisarit näkyvät hyvin sisälle asti. 

sarjakuvan keinoin käsitellään asi-
oita, jotka ovat läsnä iltauutisissa ja 
kahvipöytäkeskusteluissa.

Myös Harri Filppa on osallistunut 
keskusteluun sarjakuvataiteen avul-
la. Eroa kirkosta -sivuston kuvitus 
on myös hänen käsialaansa. Niissä 
realistisen näköiset ihmishahmot 
pohtivat perusteluja kirkon jäsenyy-
delle. Elävää elämää, aivan kuten 
kaduilla ja kahvipöydissä. 

– Vaihtoehtoja on voitava tuoda 
esiin. Julkinen keskustelu on aina 
hyväksi, taiteilija perustelee. 

Instituutioita, arvoja ja niiden 
pohjalta toimimista, kirkkoon 
kuulumista tai kuulumattomuutta 
hän olisi valmis pohtimaan myös 
seurakuntalehden sivuilla. 

– Ei se ole poissuljettua. Se voisi 
olla jopa ihan paikallaan.

Mainostutkijan mielestä tällai-
nen avoimuus voisi saada ihmiset 
miettimään omaa suhdettaan kan-
sankirkkoon ja sen arvoihin.

Tutkimus, ei sarjakuva

Filppa itse tunnustautuu enem-
män sarjakuvataiteilijaksi kuin 
tutkijaksi. 

– Tutkimus kulkee siinä rinnalla, 
ne eivät sulje toisiaan pois. Tämä 
työ on silti tutkimus, ei sarjaku-
va. Kirjastossakin sen pitää löytyä 
tutkimushyllystä, ei sarjakuvahyl-
lystä, tuleva maisteri vakuuttaa. 
Mahdollista on myös tutkimuksen 
jatkaminen väitöskirjaksi.

Vallankumouksellisesta toteu-
tuksesta huolimatta Harri Filppa 
ei ole muuttamassa koko tutki-
musperinnettä. 

– En halua, että kaikki gradut 
tehtäisiin sarjakuvaksi, mutta jos 
se on perusteltua sisältöön nähden, 
niin miksipä ei. 

Ero perinteiseen tutkimukseen 
näkyy myös siinä, että työn tekijä, 
tutkija, näkyy koko  työssä kerto-
jahahmona. 

– Olen henkilökohtaisesti omana 
itsenäni tässä kannesta viimeiseen 
sivuun. 

Hän ei kuitenkaan usko, että te-
kijän visuaalinen näkyminen saisi 
työn vaikuttamaan vähemmän 
tieteelliseltä. 

– Erojahan löytyy myös teksteissä, 
ne ovat aina tekijöidensä näköisiä. 
Sisältö ratkaisee.
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harri Filpan lopputyö 
löytyy osoitteesta 

www.filppa.com
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Hengellä ja sisulla kellon ympäri

Karjasillan seurakunnan lähetysvapaa-
ehtoiset lähtevät Ylikiiminkiin hake-
maan havuja. Reissuun lähtee kym-

menen vapaaehtoista. He ovat kokoontu-
neet Karjasillan kappelille jo ennen aamu-
yhdeksää. Havuista tehdään seppeleitä, jot-
ka myydään lähetystyön hyväksi. 

Sää on suotuisa: ei pakkasta eikä sadetta. 
Kahvit on keitetty termareihin. Makkara-
paketti ynnä sinappia pakataan pieteetillä 
reppuun.

Toimittajan vaistot heräävät: olisi muka-
vaa lähteä reissuun niin kuin silloin, kun 
rakkaus journalismiin oli vielä tuore ja pai-
nomuste haisi hyvältä. Mutta aikataulu on 
sen verran tiukka, että tänään ei lähdetä. Ei 
vaikka palkintona olisi nuotiolla paistettua 
lenkkiä sinapilla siveltynä.

Karjasillan lähetystyön johtokunnan 
puheenjohtaja Yrjö Vilhunen arvioi, että 
havuja kerätään parinkymmenen jätesä-
kin verran. Ne täyttävät auton peräkärryn 
kokonaan. 

Havun tulee olla tuore ja kostea, jotta siitä 
saisi kelvollisen seppeleen. Parhaan havun 
saa katajasta.

– Seppele on kuin Kristuksen piikkikruu-
nu ja Pyhien voitonseppele, sanoo Alli Ala-
piessa. Seppeleet sopivat hyvin myytäväksi 
ennen Pyhäinpäivää. Myyjäiset ovat per-
jantaina 2. lokakuuta Karjasillan kappelissa 
kello 14–17.

Kello 9. 
Seppeletalkoot, Karjasillan kappeli

Oulun seurakunnat 
järjestävät tilaisuuksia 

lauantaisinkin. 
Rauhan Tervehdyksen 

toimittaja kiersi 
tilaisuuksia lähes 

kellon ympäri, 
aamuyhdeksästä 
iltakahdeksaan. 

Hän kävi kaikissa 
paikoissa, jotka 

löytyivät seurakuntien 
tapahtumakalenterista.

P salmi 23 on faaraon kirjoittama. Muu-
tenkin suurin osa psalmeista on kopi-
oitu Babyloniasta. Näin sanailee van-

ha mies aamupiirissä, joka järjestetään Ou-
lun tuomiokirkon kryptassa. 

Toimittaja tykkää miehistä, jotka tykkää-
vät provosoida.

Krypta on varsinaisen kirkkosalin alla 
oleva tila, johon on kokoontunut pääasias-
sa iäkkäitä miehiä. Muutama nuorempikin 
on paikalla. Yleisön joukossa on vain yksi 
nainen.

Aamupiirissä käsitellään tänään psalmeja 
22 ja 23. Alustajana on kappalainen Anna-
Mari Heikkinen.

Ennen alustusta lauletaan komeasti vir-
si 378. Yksi mies aloittaa ja muut tulevat 
perässä.

Heikkinen pohtii, kuinka kuningas Daavid 
on pystynyt psalmeissaan kertomaan Kris-
tuksen kärsimyksistä ristillä kauan ennen 
niiden toteutumista. Daavidin teksteissä 
riittää ihmettelemistä. Eikä ihme, kysees-
sähän on ihme.

Aamupiiri on jo perinne Oulun seura-

Kello 10. 
aamupiiri, oulun Tuomiokirkon krypta

ritva ikonen pakkaa mukaan makkaraa ja 
sinappia.
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Hengellä ja sisulla kellon ympäri

L umisotaa, leivontaa ja eettistä kasva-
tusta. Päälle keittoa ja rieskaa. 

Pikkuväkeä hemmotellaan Pekka 
ja Annikki Pikkaraisen vetämällä Mum-
mon ja Vaarin pysäkillä. Pekka on se vaari 
ja Annikki mummo. 

Tänä syksynä pysäkin  teemana on Suomi 
90 vuotta. Marraskuun pysäkillä  90-vuoti-
as vanhus kertoo elämästään. Pekka on se 
vanhus, leikisti. Rooli kuvastaa itsenäisen 
Suomen vaiheita.

Annikki osaa kehua lapsia. Hän kehaisee, 
kuinka pojat ovat voimakkaita puhaltaessaan 
kynttilän sammuksiin. Lapset ovat myös 
ihmeellisen taitavia leipojia, ei sitä uskoi-
si. Mutta uskottava on, kun lapset leipovat 
pipareita.

Ennen vanhaan lapsia nolattiin, mutta 
Mummon ja Vaarin pysäkillä heidän kas-
vuaan tuetaan.

Kello 15. mummon ja vaarin pysäkki, Pyhän andreaan kirkko
Pikkaraiset kertaavat lapsille edellisen py-

säkin tapahtumia. Silloin etsittiin aarteita 
ja niitä myös löydettiin: vuodenajat, met-
sät, kotiväki, kotimaa, koti. Kaikista suurin 
aarre on koti.

Pysäkin kohokohta on, kun äidit, lapset, 
Pikkaraiset ja Pikkaraisten ystävä Reino 
Helttunen alkavat lumisotasille vessapa-
peritolloilla. Toimittaja saa luvan julistaa 
sodan avatuksi ja sotaa kestää niin kauan, 
kun paperia riittää. Taistelu on ratkiriemu-
kas varsinkin, kun kukaan ei edes haavoitu. 
Vielä jutellaan ja sitten aterialle.

Mummon ja Vaarin pysäkki kuukauden 
viimeisinä lauantaipäivinä Pyhän Andreaan 
kirkossa kello 15.

Toimittaja on samaa mieltä. Pahaa ei 
tässä elämässä aina rangaista ja jumalaton 
sen kun porskuttaa.

Jumalan ilmoituksen mukaan paha 
kuitenkin saa aina palkkansa. Ennemmin 
tai myöhemmin.

Tilaisuuden nuorin, Emilia näkee ar-
mon siinä, että on saanut syntyä usko-
vaan perheeseen. Seppänen ihastelee, 
kuinka armon osoite löytynyt jo Emilialle 
jo pienenä.

Olavi on puolestaan ollut raittiina jo 
22 vuotta.

– Luojalle kiitos. Se on järkevin asia 
mitä elämässäni on tapahtunut. Sain ar-
mon sen kautta.

Yksinäisyydestä yhteyteen -illan järjes-
tävät Suomen Raamattuopisto, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta ja Kristillinen 
opintokeskus. Ilta pidetään lauantaisin 
kello 18 keskustan seurakuntatalossa, 
osoitteessa Isokatu 17.

J uhani Seppänen iloitsee. Hän on pi-
tänyt Yksinäisyydestä yhteyteen -il-
taa ainakin 15 vuotta ja sinä aikana 

uskonasiat ovat selvinneet monelle. 
– Olen saanut tällaista pientä rohkaisua 

matkan varrella. Ihmisiä on aina tullut. 
Määrät ovat vaihdelleet.

Tänä iltana tutkitaan sananlaskujen 
kirjaa ja sieltä sananlaskua 28.

Tutkinnan päätteeksi läsnäolijat pohti-
vat, saako paha palkkansa jo tässä ajassa 
ja miten armo näkyy elämässä.

Vanha nainen sanoo, että Venäjä aina-
kaan ei ole saanut palkkaansa, vaikka veikin 
Karjalan jo vuosikymmeniä sitten. 

Kello 18. 
Yksinäisyydestä yhteyteen, 
Keskustan seurakuntalo

K eijo Hurskainen, Sanna Kurimo ja 
Erkki Heikkinen ovat paljon varti-
joina. He kaitsevat Yökahvilassa nuo-

ria, jotka valvonnan puutteessa voisivat äi-
tyä melkoiseen menoon.

Mutta mukavaa porukkaa nämä nuoret 
ovat, tuumii Keijo Hurskainen.

– Tulevaisuuden isät ja äidit viihtyvät 
täällä erittäin hyvin.

Kahvilan alaikäraja on kolmetoista vuot-
ta. Kahvilassa saa hengailla puoleenyöhön 
saakka.

Hurskainen kehuu Yökahvilaa. Tarjoilu 
on puffetissa halpa. Kahvikuppi maksaa 
vain kymmenen senttiä. 

Toimittaja kiristää kahvinsa ilmaiseksi. 
Väsyneenä yltyy jo pikkurikokseen.

Bussilla pääsee miltei kahvilaan viereen. 
Päissään ei pääse ollenkaan, humalaiset 
lähetetään muualle lämmittelemään, ker-
tovat valvojat.

Toimittaja haluaa haastatella ihan oikei-
ta nuoria. Tuossa istuvat kortilla Salla ja 
Kaarina. 

Kello 20. 
Yökahvila 
Nuorten paikka

– Tänne kun tulee, on ainakin lämmin, 
sanoo Salla.

Sallalla ja Kaarinalla ei ole tiettyä aikaa, 
jolloin heidän pitäisi lähteä kotiin.

Kotiiintuloajoista sovitaan tilanteesta 
riippuen, Salla kertoo.

Miten ilta jatkuu Yökahvilan jälkeen? 

 – Kotiin pötköttämään, Salla kuittaa.
Toimittajan kotiintuloaika ainakin on 

koittanut, päättää toimittaja ja lähtee kotiin, 
umpiväsyneenä.

Yökahvila Nuorten paikka, kello 20-24. 
Isokatu 11.

PeKKa heLiN

Kello 10. 
aamupiiri, oulun Tuomiokirkon krypta

kuntaelämässä.
 – Tämä on keskinäisen rakkauden toi-

mintaa. Näin luonnehtii aamupiiriä yk-
si sen perustajajäsenistä, Pentti Seppälä. 
Rakkaus on kantanut, sillä piiri toimii jo 
22. vuottaan.

Mutta nyt tauolle, toimittajan on aika 
syödä 300 gramman pihvi ranskanpottujen 
kera. Jaksaa sitten paremmin.

Aamupiiri järjestetään Oulun tuomiokir-
kon kryptassa lauantaisin kello 10.

Kryptassa lähes kaikki osallistujat ovat 
miehiä.

Salla, 16, menee Yökahvilan jälkeen kotiin pötköttämään.

Tänään tutkitaan 
sananlaskuja.

Yasuko harada leipoo Niko-poikansa kanssa 
pipareita mummon ja vaarin pysäkillä.

aleksi Karppinen 
kaulimen kanssa 

taikinan kimpussa.
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Kuljetuspyynnöt kirkkoherranviras-
toon pe 2.11. klo 16 mennessä, p. 040 
584 4406.
Messu su 4.11. klo 10 kirkossa, saarna 
Pekka Asikainen, liturgia Markku 
Palosaari, esirukous Satu Kreivi- Palo-
saari, kanttorina Marja Ainali. Kolehti  
Evankelis-luetrilainen Lähetysyhdistys 
Kylväjälle lähetystyöhön Aasiassa, 
mongoliheimojen ja muslimien 
keskuudessa sekä Japanissa ja Bang-
ladeshissä. Kuljetuspyynnöt Jäälistä 
kirkkoherranvirastoon pe 2.11. klo 
15 mennessä, p. 040 584 4406. Lähtö 
klo 9.45 Jäälin ostoskeskuksesta, paluu 
messun päätyttyä.
Gospel-messu pe 2.11. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen, Aulikki Rinta-Säntti, 
nuorten musiikkiryhmä.
Rauhan Sanan  seurat 3.-4.11. seura-
kuntakeskuksessa, puhujina Pöyhtäri, 
R. Sipilä, P.E. Häggman, R. Salonen.
Hartaus to 1.11. klo 13 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Ulla 
Junttila.
Poikakuoro to 1.11.klo 17 seurakun-
takeskuksessa.
Kirkkokuoro to 1.11. klo 18.45 seura-
kuntakeskuksessa. Huom. aika!
Raamattu- ja rukouspiiri to 1.11. klo 
18.30 Lähimmäisentuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 6.11. 
klo 13 Montin-salissa, vieraana fysiote-
rapeutti Mari Halkola. Kuljetuspyyn-
nöt Erja Haholle, p. 0400 775 164 .
Projektikuoron harjoitus ke 7.11. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa.
Miesten hengellinen piiri ke 7.11. klo 
18 Montin-salissa.
Sururyhmä alkaa to 8.11. klo 18 seura-
kuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa, 
Kirkkotie 6. Ilmoittautuminen seura-
kuntapastori Raimo Saloselle, p. 040 
7203 246 tai diakoniatyöntekijä Erja 
Haholle, p. 0400 775 164. 
Kirkkokuoro to 8.11. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa. Kuoro alkaa 
harjoittelemaan joulunajan musiikkia. 
Uudetkin laulajat ovat tervetulleita 
joukkoon, erityisesti miehiä tarvi-
taan.
Raamattupiiri to 8.11. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Poikakuoron harjoitus to 8.11. klo 
17.30 seurakuntakeskuksessa.
Projektikuoron CD-levyn äänitys 
seurakuntakeskuksessa pe 9.11. klo 19 
ja  la 10.11. klo 9 alkaen.
Vapaaehtoisten retki  la 17.11 Ou-
luun. Lähtö kunnanviraston pihalta 
klo 12 ja paluu noin klo 16.30. Hinta 
5 e. Ilmoittautumiset  8.11 mennessä 
Ullalle, p. 040 579 3247 tai kirkkoher-
ranvirastoon.
Eu-ruokaa vielä vähän saatavana, 
yhteys diakoniaviranhaltijoihin.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 
Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 12 
(lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 9-17. 
Nimikilpailu lokakuun ajan. Keksi 
nimi kirppikselle ja voita makonde-
veistos. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Puh. 050 322 4664
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä.  
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta pe 16.11. 
klo 18.30 Montin-salilla. Lastenhoito 
Kirkkopirtillä. Aiheena Arkirakkaus, 
puhutaan myös riitelemisestä. Aiheesta 
alustaa perheneuvoja, teologi Ilkka 
Kurjenmäki. Ilmoittautumiset 9.11. 
mennessä Saijalle, p. 040 560 9678.
Nuoret: Gospel-messu pe 2.11. klo 18 
kirkossa, Miia Seppänen, Aulikki Rin-
ta-Säntti, nuorten musiikkiryhmä.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka 
pe 2.11. klo 19 rauhanyhdistyksellä.  
Lauluseurat pe 2.11. klo 19 kyläpii-
reittäin. Pyhäkoulua ei ole su 4.11. 
Seurakuntapäivät 3.-4.11. rauhanyh-
distyksellä. La 3.11. seurat klo 12, Petri 
Kulmala, Pentti Ihme ja klo 17 alustus, 
Seppo Lohi. Su messu klo 10 kirkossa, 
seurat klo 17,  Seppo Lohi, Pentti Ihme. 
Kastettu: Saana Iida Sofia Heikkinen, 
Saana Kanerva Hietala, Nico Vilho  
Petteri Niskanen.

Raamatun valossa. Mukana pastori 
Jouko Lauriala.
Omaishoitajien retki Ouluun to 
15.11. Retken hinta 8 e. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 8.11. mennessä 
Sirkku Määttä, p. 040 779 0368.
Miesten piiri to 8.11. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Sairaalavierailu pe 9.11. klo 13 isän-
päivän merkeissä.
Parisuhdemessu pe 9.11. klo 19 
Limingan Tupoksen Vanamossa, os. 
Kauppakaari 1. Lastenhoito. Järjestää 
Limingan rovastikunnan aviopari-
työryhmä.
Kirkkovaltuuston kokous to 15.11. 
klo 18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika 
19.11.-19.12. 2007 klo 10-15 kirkko-
herranvirastossa ja kotisivuilla www.
evl.fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot: Nuorisoseu-
ra: Poikien pelikerho tiistaisin klo 16-
17.30. Urheilukerho 7-12- vuotiaille 
tytöille ja pojille keskiviikkoisin klo 
16-17. Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30. 
Nuoret: Nuorten ilta to 1.11. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Tyttöjen ilta 
K-13 ke 7.11. klo 18.30-20 Vanhassa 
pappilassa. Nuorten peli-ilta keski-
viikkoisin Kempelehallilla klo 17-18. 
Oulu-Gospel 2.-4.11. 
Rippikouluun ilmoittautumis- ja 
infoilta ke 14.11. klo 18 ja 19 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Ohjeistus tuleville rippikoululaisille 
lähetetyssä kirjeessä!
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 1.11. 
klo 19 kotiseurat Ulla ja Teuvo Räihällä, 
Niittyrannantie 109. Pe 2.11. klo 19 Py-
häinpäivä lauluilta Tyrnävän kirkossa. 
La 3.11. klo 13 Pyhäinpäiväseurat ry:llä, 
klo 18 seurat ry:llä, Su 4.11. klo 13 seurat 
ry:llä, klo 18 Ehtoolliskirkko PKK.
Murron rauhanyhdistys: Pe 2.11. klo 
19 pyhäinpäivän lauluilta Tyrnävän 
kirkossa. La  3.11. klo 13 ja 18 pyhäin-
päiväseurat Kempeleen ry:llä. Su 4.11. 
pyhäinpäiväseurat Kempeleen ry:llä 
klo 13 ja HPE Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa klo 18.
Kastetut: Viola Eleonoora Hast, Juuso 
Taneli Juka, Altti Aslak Antero Mikko-
nen, Riina Maija Katariina Vuorenmaa, 
Jenna Juulia Narkaus, Otto Aleksanteri 
Seppälä, Vili Jaakko Olavi Pekkarinen, 
Jyry Marius Niskakangas.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

1.-8.11.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka
To 1.11. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
La 3.11. klo 10 pyhäin-
päivän messu, kirk-
kokuoro. Messussa 
muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleita hailuotolaisia.
La 3.11. klo 15 ortodoksisen kirkon 
muistopalveluksen ja hautajaisten 
musiikkia kirkossa: Olkaa iäti muis-
tetut, Melodos-kuoro ja Isä Marko 
Patronen. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 5 e.
Su 4.11. klo 10 sanajumalanpalve-
lus.
Su 4.11. klo 13 yhteislaulutilaisuus 
Aito Helmi- salissa, järj. veteraanit, 
kunta ja seurakunta.
Ti 6.11. klo 11 eläkeliitto.
Ke 7.11. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 7.11. klo 14 Saaren Sirkut.
To 8.11. klo 10 perhekerho kirkon 
kerhohuoneella.
To 8.11. klo 13 päiväpiiri seurakun-
tasalissa.
To 8.11. klo 14.30 Saarenkartanon 
ehtoollishartaus.
To 8.11. klo 18.30 kirkkokuoro.

Messu kirkossa la 
3.11. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Heinonen, kanttorina 
Niemelä.
Iltakirkko kirkossa 
pyhäinpäivänä 3.11. klo 18, Vähäkan-
gas, urkurina Säkkinen, Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu, johtaa Niemelä. 
Tilaisuudessa muistetaan nimeltä 
mainiten edellisen pyhäinpäivän jäl-
keen poisnukkuneita seurakuntamme 
jäseniä. 
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 
4.11. klo 10, liturgia Heinonen, saarna 
Kaltakari, kanttorina Säkkinen.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 1.11. klo 13-14.30. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Musiikkityö: Eläkeläisten musiikki-
piiri srk-keskuksen monitoimisalissa 
tänään to 1.11. klo 13. Lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
1.11. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 1.11. klo 18.30. 
Urkuvartti srk-keskuksessa ke 7.11. klo 
12.15, Niemelä. Vapaa pääsy.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 7.11. klo 13 sekä srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 8.11. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Lähetysilta Maija-Liisa ja Veijo Väänä-
sen kotona, Kirkkotie 12 A 2, to 8.11. 
klo 18. Vieraana Liisa ja Ben Kingma 
sekä Kaltakari ja Ylimaula.
Lasten kekkerit srk-keskuksessa la 
17.11. klo 13-15. Ohjelmassa erilaisia 
toimintapisteitä, joissa kasvomaala-
usta, laulua, askartelua ja liikuntaa. 
Lopuksi on katettuna herkullinen 
kekkeripöytä. Kekkereihin ilmoittau-
tuminen ruoka-aineallergioineen ti 
9.11. mennessä Outi Palokankaalle, p. 
040 5471 472, outi.palokangas_at_evl.
fi tai Maria Vähäkankaalle, p. 040 5633 
366, maria.vahakangas_at_evl.fi. 
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista. 
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17. 
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 

klo 18-20, gospelbändi Vakkurilassa 
keskiviikkoisin klo 18-20, raamis ja 
elokuvailta Martinniemen srk-kodissa 
pe 2.11. klo 17, raamis Wirkkulassa ti 
6.11. klo 17 sekä Kellon srk-kodilla ti 
6.11. klo 18.30.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: Py-
häinpäivän aattohartaus Haukipu-
taan kirkossa pe 2.11. klo 18.30, Jaakko 
Kaltakari, seurat ry:llä la 3.11. klo 17, 
Pekka Hintikka, Tapani Alakärppä, 
eläkepiiri srk-keskuksen monitoimi-
salissa ti 6.11. klo 13, Jokikylä: päivä-
kerho Jokikylän koululla to 1.11. klo 
17.30-19, Kello: Pyhäinpäiväseurat 
Kellon srk-kodissa la 3.11. klo 13 ja 
klo 18, seurat Kellon srk-kodissa su 
4.11. klo 13 sekä seurat ja HPE klo 
18, Jaakko Kaltakari, Markku Holma 
ja Heikki Saarikoski.
Kuollut: Irja Maria Kangas 83 v., Aili 
Inkeri Jukuri 70 v.
Kastettu: Veikka Johannes Mielikäi-
nen, Justus Jesper Aukusti Kuutti, 
Anni Maria Ronkainen, Fanni Josefiina 
Niemelä, Anni Karoliina Pahkala, Seela 
Pihla Johanna Niemelä, kaksoset: Hert-
ta Eleanor ja Reeta Ethel Mehtälä.

Pyhäinpäivän messu 
la 3.11. klo 10 kir-
kossa. Toim. Lauriala, 
avust. Liikanen, kantt. 
Savolainen. Koleh-
ti Martinus-säätiölle 
Pietarin katulapsityön 
tukemiseen Kadulta kotiin -hankkeen 
kautta.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 3.11. klo 18 
kirkossa. Liturgi Lauriala, saarna Liika-
nen, kantt. Jääskeläinen. Kirkkokuoro. 
Jokaiselle poisnukkuneelle sytytämme 
nimellä varustetun muistokynttilän, 
jonka omainen voi viedä tilaisuuden 
päätyttyä haudalle tai kotiinsa.
Sanajumalanpalvelus (hölkkäkirkko) 
su 4.11. klo 10 kirkossa. Toim. Tuisku, 
kantt. Savolainen. Hölkkäkirkossa 
mukana Sporttipoikien jäseniä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen teemme n. 
30 minuutin lenkin kävellen, hölkäten 
tai juosten. Lenkin jälkeen mehu- ja 
kahvitarjoilu kirkon aulassa. Kempe-
leen kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja 
Hannu Hietala esittelee liikuntamah-
dollisuuksia Kempeleessä. Kolehti lä-
hetysyhdistys Kylväjälle lähetystyöhön 
Aasiassa.
Rauhanyhdistyksen pyhäinpäiväseu-
rojen iltamessu su 4.11. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Naisten piiri to 1.11. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Timo Riihimäki.
Kirkkokuoron myyjäiset pe 2.11. klo 
11-13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Myytävänä lohikeittoa (myös kotiin, 
ota oma astia mukaan), pitkoja, 
kakkuja, pikkuleipiä, leipää, mauste-
limppuja, lanttulaatikkoa, sämpylöitä 
ja arvontaa. Osa tuotosta menee Girin 
kristilliselle lastenkodille Intiaan.
Versojen harjoitukset su 4.11. klo 17 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Ystäväpalveluilta ti 6.11. klo 18 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Aiheena 
hätäensiapu.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 7.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa ja  Seurakuntapiiri to 
8.11. klo 13 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 7.11. 
Oma hetki -omaishoitajien kes-
kusteluryhmä to 8.11. klo 12.30-14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Aiheena sairaus ja kärsimys 

Pyhäinpäivänmessu  
3.11. klo 10 kirkossa, 
Raimo Salonen, saar-
na Tuomas Pöyhtäri, 
tekstin lukijana Saara 
Pentikäinen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo, Marja Ainali, 
kirkkokuoro. Kolehti  Kiimingin Rau-
han Sanalle.
Pyhäinpäivän muistohetki 3.11. klo 
18 kirkossa, Saija Kronqvist, Erja 
Haho, Marja Ainali, Jarkko Metsän-
heimo, kvartetti. Tilaisuuden jälkeen 
kirkkokahvi seurakuntakeskuksessa. 

Hartaus ja ehtool-
linen to 1.11. klo 
13.15 vuodeosastolla 
ja hartaus klo 14 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Tähdet, harjoitukset to 1.11. klo 16-17 
srk-talolla.
Esikoislestadiolaisten seurat pe 2.11. 
klo 18.30 Limingan seurakuntatalolla. 
Puhujina Tapio Laukkanen ja Markku 
Oksanen.
Pyhäinpäivänä la 3.11. klo10 messu 
Rantakylän kappelilla, Huom.paik-
ka!, Tornberg ja Kotkaranta. Virret: 
146, 447:4, 140:2,4,6(vuorovirtenä), 
147:5, 617:1-, 230, 266. Kirkkolaulajat 
avustaa.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 3.11. klo 
19 kirkossa. Puhe Helomaa, liturgina 
Tornberg, kanttorina Kotkaranta. 
Vainajain muistoilta, kynttilöiden 
sytytys, pyhäinpäivän virsiä, mukana 
lapsikuoro Tähdet.
Pyhäkoulua ei ole su 4.11.
Sanajumalanpalvelus su 4.11. klo 
15 Tupoksen Vanamossa. Pieskä ja 
Kotkaranta. Kolehti lähetystyöhön 
Aasiassa, mongoliheimojen ja mus-
limien keskuudessa sekä Japanissa ja 
Bangladeshissä Evankelis-luterilainen 
Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ja 
ehtoollinen su 4.11. klo 18 kirkossa.
Niittypirtin kerho ma 5.11. klo 13 
Palvelutalolla. Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen.
Tupoksen Olohuone ti 6.11. klo 14-16 
Vanamon yläkerta. Hartaus ja virik-
keellistä toimintaa aikuisille (lapset 
vanhempien mukana).
Seurakuntakerhoa ei ole ke 7.11.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 7.11. 
klo 18 srk-talolla.
Rippikoulutyö: Rippikouluralliin 
8.11. klo 18-20 tulevat kaikki talvirip-
pikoululaiset sekä muualla rippikou-
lunsa käyvistä sukunimen aakkosten 
mukaan A-N.
Limingan rovastikunnan parisuhde-
messu Tupoksen Vanamossa pe 9.11. 
klo 19-21 Messun toimittaa Ilkka Torn-
berg, musiikista vastaa Hanna Mutka 
ja Jaakko Tuisku, avustaa Virtaa välillä 
vapaaehtoisia, iltapala ja vapaata seu-
rustelua. Lastenhoitoon ennakkovara-
us, puh. 044 7521 226. Järj. Limingan 
rovastikunnan avioparityö.
Tupoksen Olohuone  la 10.11. klo 9-15 
Vanamon yläkerta. Jouluaskarteluja, 
tarkemmin ensi viikon lehdessä.
Tulossa: Isänpäivälounas su 11.11. 
klo 11-14 srk-talolla. Tarkemmin 
seuraavassa lehdessä. Isovanhempi-
lapsenlapsi kirkkopyhä su 11.11. klo 
10. Omaishoitajien hemmotteluhetki 
ma 12.11. klo 12 srk-talolla. Omaishoi-
tajille ja niille, joilta omaishoitajuus 
on päättynyt.
Vintti auki maanantaisin klo 12-14.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulunopettajien 
kokous ke 7.11. klo 18 Koti-Pietilässä. 
Mukaan kaikki pyhäkoulunopettajana 
toimimisesta kiinnostuneet. Oletko 
kiinnostunut toimimaan pyhäkoulun-
opettajana? Uusia pyhäkoulunopetta-
jia tarvitaan erityisesti Tupoksen Va-
namon tiloihin ja kirkkopyhäkouluun 
Liminkaan. Ota yhteyttä Ainoon, aino.
pieska@evl.fi tai, puh. 044 7521 224.
Perhekerhot: Ti 6.11. klo 9.30-11 
Kotikololla ja ke 7.11.klo 9.30-11. 
Tupoksen Vanamossa.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 1.11. klo 
18-20 kololla. Yökahvila Olkkari la 
3.11. klo 19-23 Tupoksen Vanamossa. 
Nuortenilta pe 9.11. klo 18-21 Vana-
mossa.Nuorisotyönohjaajat Maria 
Matilainen, p. 044 7521 225 maria.
matilainen@evl.fi ja Katri Harju, p. 044 
2919 420 katri.harju@evl.fi.
Partio: Pe 2.11. Make päivystää partio-
toimistossa klo 14-16. Su 4.11. Kirkko-
palvelussa Piisamit. 5.-8.11. Markku 
Korhonen neuvottelupäivillä.  Ke 7.11. 
Kärppäkäräjät 2./vj-jatko Kotikololla 
klo 18-20. Aiheena vartioretken järjes-
täminen. Partioasu ja muistiinpanovä-
lineet.  Vetäjinä Iiris ja Siiri. Pe  9.11. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16.  Pe 9.11. Kyläilyilta Korhosella 
partiojohtajille ja yli 17 v johtajille 
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Lumijoki

Muhos

agricolan rukoukset 
suomentuivat uusiksi

HERRA Caikiwaldias / laupias Jumala Taijualinen Ise /

iocas tadhot / ette iocainen pitey henen Wirghasans alalans oleman /

Me rucoelema sinun Armoijas / ettes pyhen Henges /

 meiden Rindain siselle lähdetteijsit / ioca meisse nijnnen ymmerdhyxen 

(iotca me aijattelem aijwoim / culem / näem / ia tegemme) yleshereyteis

Ja annais ette meiden Neuuot / wirghat / Teghot ia Töödh onneliset olisit /

ia caikiten kiennysit sinun aijnoan Pyhen Nimes kijtoxexi /

meiden auxem ja Lehimeisten tarpexi /

Sinun racas Poias / Jesusen Christusen / meiden HERRAN cautta /

AMEN.

Kaikkivaltias Herra, laupias Jumala, taivaallinen Isä,

joka tahdot, että jokainen on uskollinen kutsumuksessaan.

Me rukoilemme armoasi: Lähetä Pyhä Henkesi sydämiimme,

että osaisimme oikein ajatella, kuunnella, nähdä ja työskennellä.

Anna meidän neuvonpitomme, viranhoitomme, työmme ja 

kaikkien tekojemme onnistua.

Suo kaiken kääntyä sinun pyhän nimesi kiitokseksi,

meidän hyödyksemme ja lähimmäisten parhaaksi.

Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

Aamen.

alkaen klo 18.30.  Partioasu. Ilmoit-
taisitko osallistumisestasi miel. vii-
meistään 2.11. mennessä tekstiviestillä. 
Kaikki johtajat tervetuloa. Su 11.11. 
Kirkkopalvelussa Huuhkajat. Talkoot 
partiokämpällä jatkuvat edelleen 
tiistaisin klo 18-21. Kaikki tervetuloa. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan. 
Partiotoimisto, p. 562 1223. Make, p. 
044 752 1223, sähköposti markku.kor-
honen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 2.11. klo 19 virsi-
lauluilta Tyrnävän kirkossa. La 3.11. klo 
18 Pyhäinpäiväseurat ry:llä. Su 4.11. 
klo 12 Pyhäinpäiväseurat ry:llä ja klo 
18 iltakirkko ja HPE Limingan kirkossa 
sekä kirkkokahvit ja päätösseurat ry:
llä. Varttuneiden kerho ti 6.11. klo 
12 Emmi Puhakalla, Nenänperäntie 
Tupos.
Kastettu: Max Vilhelm Johansson, 
Siiri Hertta Sofia Kangas, Hilla Inkeri 
Karsikas, Eedit Linnea Klasila, Beata 
Madeleine Koskela, Janne Petteri Pit-
känen, Minea Amanda Tissari ja Jeeli 
Aatu Eemeli Turunen
Kuollut: Satu Ilta Ollila e. Arffman 90 
v 6 kk 29 pv.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

La 3.11. klo 18 py-
häinpäin iltamessu 
kirkossa, lit. Kyllönen, 
saarna Pekkala, kant-
tori Kajava, kamari-
kuoro. Kolehti oman 
srk:n nimikkolähetin työn tukemiseen. 
Messun yhteydessä luetaan viime py-
häinpäivän jälkeen poisnukkuneiden 
seurakuntalaisten ja myös muiden sinä 
aikana Muhokselle haudattujen nimet 
ja sytytetään muistokynttilät.
Su 4.11. klo 10 messu kirkossa, lit. 
Jouko Leinonen, saarna Aarno Haho, 
kanttori Kajava. Kolehti lähetystyö-
hön Aasiassa, ev.lut. lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta. 
Ti 6.11. klo 10 vauvakirkko kirkossa, 
Heikkinen, Kajava. Kirkkohetken 
jälkeen isänpäivän kakkukahvit srk-
talossa. Klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Ossi Kajava. 
Klo 14.30 hartaus tk-sairaalassa ja 
klo 15 ryhmäkodissa, Pekkala. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 7.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Ossi Kajava ja päiväkuoro. 
Klo 17.45 rukouspiiri srk-talon kappe-
lihuoneessa, Marja Leena Savolainen. 
Klo 18 miesten messu kirkossa, lit. 
Heikkinen, puhe Matti Savolainen, 
kanttori Kajava, laulu- ja soitinryhmä. 
Messun jälkeen srk-talossa iltapala, 
johon ilmoittautuminen viim. pe 2.11. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, puh. 
533 1284.
To 8.11. klo 13 hartaus Päiväkeskukses-
sa ja klo14 Vire kodissa, Heikkinen.
Pe 9.11. klo 19 rovastikunnallinen 
parisuhdemessu Limingan Tupok-
sen Vanamossa, os. Kauppakaari 1. 
Lastenhoito järjestetty. Järj. Limingan 
rovastikunnan avioparityöryhmä.
Lähetystyö: Opettajien lähetysliiton 
v. 2008 kalentereita, á 8 e, saatavana 
lähetyssihteeriltä, puh. 040 562 9131. 
Varauksen voi tehdä myös teksti-
viestillä.
Kuorot: to 8.11. klo 18.30 kamarikuo-
ron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Ti 6.11. klo 10 vauvakirkko kirkossa 
ja isänpäivän kakkukahvit srk-talos-
sa. La 24.11. klo 10-15 Utajärvellä, 
Merilän kartanossa leiripäivä lapsille 
ja vanhemmille, jotka ovat eronneet. 
Hinta 5 euroa/perhe sisältää ruuan ja 
kahvit. Ilm. 9.11. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, puh. 533 1284, vastaava 
lastenohjaaja Sirpa Kukkohoville, 
puh. 050 309 3565 tai vs. diakoni Sari 
Mustoselle, puh. 040 547 0784. 
Varhaisnuoret: kymppisynttärit ke 
14.11. klo 17 srk-talossa. Adventtileiri 
7-13 -vuotiaille 30.11.-2.12. Koortilas-
sa. Ilm. 18.11. mennessä, puh. 040 524 

6534/Tuula Väänänen. 
Nuoret: koulupastoripäivystys yläas-
teella ja lukiolla to 8.11. klo 10.40-12.15. 
Nuortenilta to 8.11. klo 18-19.30 srk-
talossa. Päivystys nuorisotoimistolla pe 
9.11. klo 15-17, puh. 533 1201.
Rippikoulut: kesä III - teemallinen 
nuortenilta pe 9.11. klo 18-19.30 srk-

talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pyhäinpäiväseurat 
3.11. klo 12 ja 18 ry:llä, su 4.11. klo 10 
messu kirkossa ja klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 5.11. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 

6.11. klo 13 lauluseurakerho Maija-
Liisa ja Kalevi Keräsellä. To 8.11. klo 
19 veljesilta.
Laitasaaren ry: pyhäinpäiväseurat 
Muhoksen ry:llä 3.-4.11.
Kastettu: Petra Pauliina Törmänen. 
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

To 1.11. klo 10 perhe-
kerho srk-talolla,  klo 
10 ja sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 14 kokkikerho I 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 18 raamattupiiri 
Elsa Koivulalla, os. Rantaharjuntie, 
1.Hebr.kirje:2.
La 3.11. klo 18 pyhäinpäivän iltakirk-
ko, Timo Juntunen, kuoro avustaa, 
sytytetään kynttilät viime pyhäinpäi-
vän jälkeen Lumijoen hautausmaahan 
haudatuille. Kolehti oman seurakun-
nan diakoniatyölle.
Su 4.11.klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Juntunen, kolehti Ev.lut.Lä-
hetysyhdistys Kylväjälle, lähetystyöhön 
Aasiassa. 
Ma 5.11. klo 10 päiväkerho 4-v. Luk-
karinkankaalla.
Ti 6.11. klo 10 päiväkerho 3-v. Luk-
karinkankaalla. Klo 12.30 päiväkerho 
4-v. Lukkarinkankaalla.
Ke 7.11. klo 10 päiväkerho 5-v. Luk-
karinkankaalla.  Klo 14 hartaus Lu-
milyhdyssä. Klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitukset srk-talossa.
To 8.11. klo 10 perhekerho srk-talolla, 
ei sisaruskerhoa tänään. Tänään ei ole 
kokkikerhoa! Klo 14 ehtoollispalvelus 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 18 
lähetysilta srk-talolla.
Tulossa: Kynttiläkonsertti pe 9.11. klo 
19 Lumijoen kirkossa, järj. Limingan 
musiikkiviikot.
Tulossa: Viktor Klimenkon konsertti 
su 11.11. klo 18 Lumijoen kirkossa.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, p. 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9 -vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Diakoniatyö: Kansainvälisyyttä ja 
joulumieltä tänäkin vuonna- eli 
osallistumme yhteistyössä kerhojen 
ja kaikkien seurakuntalaisten kanssa 
Joulun Lapsi 2007-keräykseen Pat-
mos-lähetyssäätiön kautta. Kokoa-
mme joulupaketteja köyhille lapsille 
sairaaloihin ja parantoloihin Mol-
dovassa ja Romaniassa. Haluaisitko 
auttaa meitä? Soittele heti Marjolle, p. 
045 638 1973, niin kerron mitä voisit 
tuoda!! Halutessasi voit ottaa myös 
oman laatikon täytettäväksi. Paketteja 
tehdään 2-14 v. lapsille ja he tarvitsevat 
mm. pieniä pehmoja, koulutarvikkeita, 
hammasharjoja, pikkupyyhkeitä, suk-
kia, alushousuja, villasukka….Huom! 
käytettyjä tavaroita/vaatteita emme 
valitettavasti voi ottaa vastaan! Nyt  
heti toimeen, sillä viimeinen palau-
tuspäivä on jo to 8.11!  Aikataulu on 
nopea, mutta eiköhän me ehditä, kun 
ollaan asiassa!
Marjo ottaa tosi mielellään vastaan 
villasukkia myös aikuisten koossakin, 
sillä niitä tarvitaan oman seurakunnan 
diakoniatyössä!
Eu-ruokaa jaossa! Kyseessä MLL:n erä 
ja se jaetaan nuorisoseuralla (Huom! 
paikka) la 3.11. klo 10-14. Apu on 

suunnattu vähävaraisille ja pääasiassa 
lapsiperheille.
Tulossa: Parisuhdemessu pe 9.11. klo 
19 Limingan Tupoksen Vanamossa, 
os. Kauppakaari 1. Lastenhoito. Järj. 
Limingan rovastikunnan aviopari-
työryhmä. 
Tulossa: La 24.11. perheretki Rova-
niemelle, Napapiirille joulupukkia 
tapaamaan. Ilmoittautumiset pe 
16.11. mennessä Marjolle, puh. 045 638 
1973 tai Siljalle, puh 387 512. Retken 
hinta 0-4 v  4 e, 5-10 v 8 e ja 11 v ja 
aikuiset 12 e. Hinta sisältää matkan ja 
ruuan Pizzeria Rax:ssa.
Rauhanyhdistys: Pe 2.11. raamattu-
luokka S&K Hirvasniemellä. Su 4.11. 
klo 12 pyhäkoulu I Rahkola II H As-
pegren III E Hirvasniemi klo 18 seurat 
ry:llä Eero Mankinen ja Esko Oksa. 
Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 6.11. 
II ke 7.11. III to 8.11. To 8.11. klo 13 
varttuneidenkerho Sanni Kaistolla.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net

m ikael Agricolan rukouksia viidensadan 
vuoden takaa voi nyt lukea verkossa. 
Kokoelma sisältää aamu-, ruoka- ja il-

tarukouksia, rukouksia eri elämäntilanteisiin 
sekä rukouksia kristityn kilvoitukseen. Syväl-
liset rukoukset puhuttelevat edelleen.

Rukoukset on sijoitettu rinnakkain kah-
delle palstalle, jolloin kielen muuttumista voi 
verrata. Toisella palstalla on alkuperäinen ru-
kous vuodelta 1544, toisella palstalla on sama 
rukous nykysuomeksi.

Rukoukset on poimittu Agricolan laati-
masta rukouskirjasta. Kokoelman Jumalan 
aijnoan olcohon kijtos – Rukouksia Agricolan 
Rukouskirjasta on nykysuomeksi toimittanut 
torniolainen pastori Juhani Holma, joka on 
tekemässä Agricolan rukouksista myös väi-
töskirjaa. Kokoelma on laadittu osana tänä 
vuonna vietettävää Agricolan juhlavuotta.

Mikael Agricola julkaisi vuonna 1544 en-
simmäisen suomenkielisen rukouskirjan Ru-
couskiria, joka oli uskonpuhdistuksen ajan 
laajin rukouskirja. Se oli tarkoitettu kulumaan 
kaikkien suomalaisten käsissä.

Rucouskirian rukoukset eivät ole Agricolan 
kirjoittamia. Hän oli syvällisesti perehtynyt 
oman aikansa rukouskirjallisuuteen ja poimi 
useista lähteistä lähes 700 rukousta sekä käänsi 
ne suomeksi. Rucouskiriassa oli raamatullisia 
ja liturgisia rukouksia sekä rukouksia yksityi-
seen hartauteen.

Käännöstyötään varten Juhani Holma seu-
rusteli Agricolan rukousten kanssa päivittäin 
noin vuoden ajan. Rukouskirjan välityksellä 
Holmalle syntyi mielikuva Agricolasta ihmisenä, 
jolle rukous on ollut todella tärkeä asia. 

– Agricola oli syvällinen rukoilija ja hän ha-
lusi saada muutkin oivaltamaan, miten suuri 
lahja rukous on. Joidenkin rukousten syrjään 
Agricola oli kirjoittanut ”Tämä rukous on 
erityisen hyvä.” Rukouskirjansa esipuheessa 
hän korosti, miten rukous on papin ja jo-
kaisen kristityn elämässä tärkeä, suorastaan 
välttämätön osa, Holma kertoo.

Holma huomasi myös, miten tärkeää on 
liittyä menneiden sukupolvien rukouksiin ja 
siihen uskonkokemukseen, josta rukoukset 
nousevat. 

– Usein ajatellaan, että rukouksessa ollaan 
omien sanojen varassa, mutta on turvallista 
heittäytyä rukouksen virtaan, jossa on samat 
kysymykset, ahdistukset ja kiitoksen aiheet kuin 
aiemmillakin sukupolvilla. Vanhojen rukous-
ten sanoista tulee vähitellen omia ja tuntuu, 
että minäkin voin uskoa samalla tavalla kuin 
rukouksen kirjoittaja 500 vuotta sitten. 

– Maailma ja sen elinolosuhteet muuttuvat, 
mutta Jumalan edessä me ihmiset olemme 
aina samanlaisia. Siksi rukousten sisällöt ja 
sanamuodot eivät koskaan vanhene, Holma 
pohtii.

Kirkkohallitus painoi juhlavuoden merkeissä 
verkossa olevan rukousaineiston kirjana vain 
seurakuntien käyttöön. Kirjaa ei ole saatavilla 
kirjakaupoissa. Kirjastoihin rukouskirja lähe-
tetään joulukuussa.

KirKoN TiedoTuSKeSKuS

Agricola-juhlavuoden rukousmateriaali 
http://evl.fi/kkh/agricola
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Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax  
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Ke 7.11. klo 19 kappelineuvostojen 
iltatilaisuus Pulkkilan srk-kodilla.

Kestilä
To 1.11. klo 11 per-
hekerho ja  klo 15.30 
sudarikerho kerho-
kodissa.
Pe 2.11. klo 10 seu-
rakuntakerho seura-
kuntakodissa, Martti Arkkila ja Kirsti 
Hakkarainen. Klo 13 seurakunnan 
toimintaa Pihlajistossa.
Pe 2.11. rippikoululaiset lähtevät 
Oulu Gospeliin, Lisätietoja Katariina 
Rautio, p. 0207 109 877.
La 3.11. klo 15 (huom. aika!) pyhäin-
päivän messu kirkossa, Isomaa ja 
Määttä. Kirkkokuoro avustaa. Messun 
yhteydessä sytytetään kynttilät vuoden 
aikana kuolleiden seurakuntalaisten 
muistoksi. Omaiset ja ystävät terve-
tulleita. Kolehti nimikkolähetti Taina 
Taskilan työn tukemiseen.
Su 4.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Kinnunen. Ko-
lehti lähetysyhdistys Kylväjän työhön 
Aasiassa, mongoliheimojen ja mus-
limien keskuudessa sekä Japanissa ja 
Bangladeshissä.
Ti 6.11. klo19 kirkkokuoron harjoitus 
seurakuntakodissa, Määttä.
Ke 7.11. klo 10 ystävänkammari 
kerhokodissa.
Ke 7.11. ei päiväkerhoa. Klo 15.30 
puuhakerho kerhokodissa (nuoret 
pitävät). Klo 19 Kappelineuvostojen 
keskusteluilta Pulkkilan seurakun-
takodissa.
To 8.11. klo 15.30 sudarikerho kerho-
kodissa (nuoret pitävät). 
Rauhanyhdistys: To 1.11. klo 19 jul-
kaisuilta ja hartaus ry:llä. La 3.11. klo 
12 seurat ry:llä, Erkki Tölli ja Hannu 
Tuohimaa.  

Piippola
Pe 2.11. klo 16.30 rip-
pikoululaiset lähtevät 
Oulu-gospeliin.
La 3.11. klo 19 (huom. 
aika!) pyhäinpäivän 
messu, Piri ja Määttä, viulumusiikkia 
Jaakko Haanpää. Messun yhteydessä 
muistetaan vuodenaikana pois nuk-
kuneita rakkaita. Omaiset ja ystävät 
tervetulleita. Kolehti lähetysyhdistys 
Kylväjän työhön Aasiassa, mongolihei-
mojen ja muslimien keskuudessa sekä 
Japanissa ja Bangladeshissä.
Su 4.11. klo 12 messu kirkossa, Piri ja 
Määttä. Kolehti Piippolan Rauhanyh-
distys ry:lle.
Ma 5.11. klo 11 veteraanien lauluryh-
mä ja klo 13.30 hartaus Ponnarissa.
Ti 6.11. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Ke 7.11. klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa
Tulossa: pe 9.11. klo 11 alkaen myy-
dään karjalanpiirakoita lähetyksen 

hyväksi seurakuntakodissa
Rauhanyhdistys: la 3.11. klo 14 Raili 
Vatasen muistoseurat ry:llä. Su 4.11 
syysseurat alkaa klo 12  messulla kir-
kossa, jonka jälkeen klo 13.30 ja klo 
18 seurat ry:llä.

Pulkkila
To 1.11. klo 10 perhe-
kerho, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho, klo 19 
kirkkokuoro.
Pe 2.11. klo 13 päivä-
kerho, klo 16.45 rippi-
koululaisten retki Oulu-gospeliin.
La 3.11. klo 19 pyhäinpäivän iltamessu 
srk-kodilla, kirkkokuoro. Sytytetään 
muistokynttilä vuoden aikana kuol-
leille pulkkisille. 
Su 4.11. klo 10 Sanajumalanpal-
velus srk-kodilla, Arkkila, Kyöstilä. 
Rippikoululaiset osallistuvat. Kirkon 
jälkeen kirkkokahvit ja rippikoulua. 
Klo 14.30 terveyskeskushartaus 
vuodeosastolla.
Ti 6.11. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla, klo 19 Sambia-ilta srk-ko-
dilla. Matkaterveisiä kuvin ja sanoin. 
Arpajaiset lähetystyön hyväksi.
Ke 7.11. klo 9-15 ja 9.45 pyhäkoulua 
srk-kodilla, klo 12 srk-kerho, klo 
19 kappelineuvostojen iltatilaisuus 
srk-kodilla.
To 8.11. klo 10 perhekerho, klo 13 
Koivulehdon ehtoollishartaus, klo 
16 tyttö- ja poikakerho.
Tulossa: Diakoniamyyjäiset su 11.11 
jumalanpalveluksen jälkeen. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan, esim. kilon 
kokoisia hirvenlihapaloja.
Kuollut: Erkki Tapani Niinimaa 36v.
Kastettu: Jani Johannes Oja.

Pyhäntä
To 1.11. klo 11-13 
perhekerho kh, klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro srkt sekä 
klo 18 partio kh.
Pe 2.11. klo 15.30 halukkaille rk-nuo-
rille lähtö Oulun gospelretkelle. Pe 
nuorisokuoro klo 17.30 srkt.
Pyhäinpäivänä 3.11. messu ja vai-
najien muistokynttilät kirkossa 
klo 12, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Pyhännän kappeliseurakunnan vart-
tuneen väen kerholle. Pyhäinpäivän 
virsi-ilta kirkossa, mukana lapsi ja 
nuorisokuoro.
Su 4.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän 
lähetystyöhön Aasiassa, mongolien ja 
muslimien keskuudessa sekä  Japanissa 
ja Bangladeshissä.
Ma 5.11. klo 9-10 lukupiiri srk-ta-
lon kahviossa ja klo 11-12 lukupiiri 
Ukonojan kh. Ma klo 11-13. MLL:n
perhekahvila/ isänpäiväkorttien 
askartelua kh.
Ti 6.11. kerhohuoneen tilaisuudet:  klo 
11-13 päiväkerho, klo 15-16.30 salai-
suuksien kaivos ja klo 17-18 partio. 
Ti klo 17 myös kirkkokuoro, runo- ja 
musiikkihetki Nestorissa. 
Ke 7.11. klo 12 varttuneen väen kerho 
srkt. Ke myös partio kh klo 17.
To 8.11. klo 11 Tavastkengän diako-
niapiiri Yrjänällä. Klo 11-13 perhe-
kerho kh, klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
srkt sekä partio kh klo 17.
Rauhanyhdistys: Su 4.11. klo 11 pyhä-
koulut I. Savolaisella, H. Korsulaisella 
ja J. Lahdella sekä 16 seurat Ry:llä, 
Seppo Jokelainen ja Ari Mikkola.Ke 
7.11. klo 18.30 opistomyyjäiset ja 
seurat Ry:llä, Alpo Pikkarainen.

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi
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Oulunsalo
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
1.11. klo 11, Päivi 
Pulkkinen.
Pyhäinpäivä iltamu-
siikki kirkossa pe 2.11. 
klo 19. Tule laulamaan 
pyhäinpäivä virsiä.
Messu kirkossa su 3.11. klo 10, Vesa 
Äärelä. kanttori, Taru Pisto. Sytytetään 
kynttilä  vuoden aikana kuolleiden 
muistolle. Kolehti seurakuntamme 
kummilasten ( Amir Abu Lail, Iarael ja 
Tang Din Lan, Kiina) koulunkäynnin 
tukemiseen.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 4.11. 
klo 10, Minna Salmi. kanttori Tuo-
mo Kangas. Kolehti lähetystyöhön 
Aasiassa, mongoliheimojen ja mus-
limien keskuudessa sekä Japanissa ja 
Bangladeshissa Evankelis-luterilainen 
Lähetysyhdistys Kylväjä ry.
Herättäjäyhdistyksen seurat pappi-
lassa su 4.11. klo 18.
Marraskuussa pyhäkoulut normaa-
listi Salonpäässä, Minttukujalla ja srk-
talolla su klo 12. Pyhäkoulusunnuntait 
ovat; 4.11., 18.11. ja 25.11.
Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30- 14. Huom! kerho jo 6.11 .alkaen 
srk-talolla.
Perhekerho Minttukuja 3:ssa  keski-
viikkoisin klo 9-10.30.
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa  keskiviikkoisin klo 9-10.30. 
Parkkipaikka Repussa 7.11. saakka ja 
vasta 14.11. srk-talolla. Tämä muutos 
kutsuntojen vuoksi!
Ikääntyminen arvoonsa, yleisöluento 
Seniorirakkaudesta ke 7.11. klo 12-16 
Oulunsalossa Oulunsalotalo Varjak-
kasali, alustajana professori Kaarina 
Määttä Lapin yliopisto. Kahvitarjoilu. 
Lämpimästi tervetuloa. Oulunsalon 
seurakunta ja kunta.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
7.11. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Seurakuntakerhon ja vanhemman 
väen matka Kuntoutuskeskus Tau-
kokankaalle Oulaisiin to 8.11. Matkan 
hintaa 10 e sisältää kyydin, lounaan ja 
kahvin. Lähtö seurakuntatalon pihasta 
klo 10.30 ja paluu n. klo 17 mennessä. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon 5.11. mennessä, puh.514 2700.
Hartaustilaisuus Teppolan vuode-
osastolla to 8.11. klo 11.30, Minna Sal-
mi. Tähti se kulukeepi… Oulunsalon 
opettajien ja koulunkäyntiavustajien 
iltapäivä seurakunnan uudella toimi-
talolla (Vattukuja 2) to 8.11. 2007 klo 
14.15-15.45. Ilmoittautumiset 2.11. 
2007 mennessä kirkkoherranviras-
toon, puh. 044 745 3861 tai sähkö-
postilla minna.salmi@evl.fi tai taru.
pisto@evl.fi
Nuortenilta  ja -kuoro seurakun-
tatalolla torstaisin klo 18. Huom. 
muuttunut aika.
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Lisätietoja Kirsiltä, puh. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, puh. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajana Anttisakari Akustinen kita-

ra, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi
Messu kirkossa su 11.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma, saarna Japanin lähetti 
Arto Hukari, kanttori Taru Pisto. Ko-
lehti yhteiselle diakoniatyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Isänpäivälounas su 11.11. klo 11-13.30 
srk-talolla. 
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Salonpään ry: Lauluseurat to 1.11.07 
klo 18.30 Marja ja Pasi Ohtamaalla. La 
10.11. raamattuluokka,  nuoremmat 
klo 18  J. Pitkälällä, vanhemat klo 
19 E. Koskelolla. Su 11.11. seurat ry:
llä klo 17, Kari Hirvasniemi, Lauri 
Karhumaa.
Kirkonkylän ry: To 1.11. klo 18.30 
sisarpiiri ry, Ilo, Vesa Tahkola. La 
3.11. klo 13 pyhäinpäiväseurat ry 
Leo Karhumaa, Jouko Limma, klo 17 
pyhäinpäiväseurat ry klo 17 Veijo Sy-
dänmetsä, Leo Karhumaa. Su 4.11. klo 
13 pyhäinpäiväseurat ry Jouko Limma, 
Veijo Sydänmetsä, klo 17 seurat ja 
HPE kirkossa Urpo Luokkala, Pekka 
Kinnunen, klo 19.30 päätösseurat ry 
Pekka Kinnunen. Ti 6.11. klo 19 lau-
luseuroja kodeissa; Karhuoja; Jouko 
Koskelo, Penttiläntie 23, Keskikylä; 
Vänttilä Ilkka, Visakoivunkuja 9. Ke 
7.11 klo 13 varttuneiden kerho, ry, 
vieraita Limingasta.La 10.11 klo  12  
Kiimingin ry:n myyjäiset. Su  11.11. klo 
12 raamattuluokka I,  ry, ,Raamattu-
luokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä; ry, 
Karhuoja; Eero Ilkko, klo 17 seurat, ry, 
Kalle Lohi, Timo Määttä.
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma vir-
kavapaalla 23.10.-2.11.2007.

Jumalanpalvelus seu-
rakuntakodissa la 3.11. 
klo 10, Holmström, 
Jurmu.
Ehtoollisjumalanpal-
velus Sarakylän kappe-
lissa la 3.11. klo 10, Kyllönen, Piirainen, 
Sarakylän kuoro. Tilaisuudessa luetaan 
viime pyhäinpäivän jälkeen Sarakylän 
hautausmaahan haudattujen nimet.
Lapsiperheiden pyhäinpäivän kirk-
kohetki kirkossa la 3.11. klo 16, 
Holmström, Piirainen, lapsikuoro. 
Omat kynttilät mukaan.
Pyhäinpäivän ehtoollisiltakirkko 
kirkossa la 3.11. klo 19, Kukkurainen, 
Piirainen, Vox Margarita. Tilaisuudessa 
luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden pudasjärveläisten ja
Pudasjärvelle haudattujen nimet.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 4.11. klo 10, Kyllönen, 
Holmström, Jurmu.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 
5.11. klo 11.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 6.11. klo 10-12.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 7.11. klo 10-13.
Kuorot:Kirkkokuoro kirkossa to 1.11. 
klo 18, Vox Margarita seurakuntakodis-
sa ti 6.11. klo 18, lapsikuoro to 1.11. klo 
17 ja to 8.11. klo 17, Sarakylän kuoro to 
1.11. ja to 8.11. klo 18.45 ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 7.11. klo 13.
Perhekerho seurakuntakodissa  to 
1.11. klo 10-13, ti 6.11. klo 10-13 ja to 
8.11. klo 10-13.  Perhekerho Syötteen 
kylätalossa (huom!.muuttunut aika) 
ma 12.11. klo 10-13. Ulkoiluun sopiva 
vaatetus.

Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 7.11. klo 10-13. Mattoarpalistoja 
saa hakea myyntiin kirkkoherranvi-
rastosta.
Tulossa: Pudasjärven kirkkomusiikki-
viikko 11.-18.11.
Rauhanyhdistykset:Lauluseurat Yli-
Livolla Taina ja Pertti Luokkasella la 
3.11. klo 18. Seurat Sarakylän koululla 
la 3.11. klo 19, R.Kananen ja E. Turpei-
nen. Pyhäinpäiväseurat Kurenalan ry:
llä la 3.11.klo 15, A. Paavola ja su 4.11. 
klo 13 ja 17, H. Saartoala.
Kastettu: Nuppu Noora Josefiina 
Tauriainen, Onni Alfred Kalevi Sääs-
kilahti
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p.  882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

To 1.11. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella. 
Pyhäinpäivänä la 3.11. 
klo 19 sanajumalan-
palvelus kirkossa, Lau-
riala ja Leinonen. Lap-
sikuorot avustavat. Kolehti Rantsilan 
seurakunnan urkurahaston hyväksi. 
Jumalanpalveluksessa luetaan vuoden 
aikana poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilät.
Su 4.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Mankilan Rukoushuoneella, Lauriala 
ja Leinonen. Kolehti lähetystyöhön Aa-
siassa, mongoliheimojen ja muslimien 
keskuudessa sekä Japanissa ja Bang-
ladeshissä, Kylväjä ry. Vuoden 2008 
rippikoululaiset osallistuvat juma-
lanpalvelukseen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja infotilaisuus 
rippikoulusta. 
Ma 5.11. klo 10 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa. 
Kuorot: To 1.11. klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla. Pe 2.11. klo 
13 Hovin Stellat Hovin koululla. Ke 
7.11. klo 11 veteraanikuoro, klo 12.30 
kirkkokuoro Rantsilan Laulu ja klo 15 
lapsikuoro Stellat seurakuntatalolla.  
To 8.11. klo 13.30 Mankilan Stellat 
Mankilan koululla. 
Lasten ja nuorten kerhot:  Pe 2.11. klo 
9.30-11.30 3-4 -vuotiaiden Nuppu-
kerho Nuppulassa (huom. poikkeuk-
sellinen päivä). Ti 6.11. klo 10-11.30 
Hovin nuppukerho Hovin koululla ja 
klo 14.15-16 Mankilan varhaisnuorten 
kerho Mankilan koululla.  Ke 7.11. 
klo 10-12 5-vuotiaiden Nuppukerho 
Nuppulassa, klo 14-15.30 Hovin var-
haisnuorten kerho Hovin koululla ja 
klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. To 
8.11. klo 9.30-12 ja 12.30 -14.30 3-4-
vuotiaiden Nuppukerho Nuppulassa.
Ti 13.11. klo 18-19.30 nuortenilta 
Nuppulassa. Tervetulleita rippikou-
lulaiset sekä muut yläasteikäiset. 
Vetäjinä nuorisotyönohjaaja ja isoset. 
Luvassa pitsan leipomista ja hauskoja 
leikkejä. Ilmoittaudu etukäteen nuo-
risotyönohj. Tanja Heleniukselle, puh. 
044 518 1141 (myös tekstiviesti käy), 
jotta tiedämme varata pitsatarpeita. 
Tule mukaan!
Villasukkia Karjalan lapsille! Siikalat-
van seurakunnasta menee vierailijoita 
Vienan Kemiin joulun alla. Tuliaisiksi 
toivotaan villasukkia. Villasukka on 
lämmin joulutervehdys Karjalan 
lapsille. Sukat tulee toimittaa 14.11. 
mennessä Rantsilan kirkkoherran-
virastoon.

Rauhanyhdistys: Su 4.11. klo 18.30 
seurat ry:llä, Kalle Lohi. Ke 7.11. klo 
13 varttuneidenkerho ry:llä. Pe 9.11. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Kuollut: Laura Emilia Koskela s. 
Punkeri, 79 v.
Keskusteluapua nimettömänä ja luot-
tamuksellisesti: Palveleva puhelin 010 
19 0071 (su-to klo 18-01 ja pe-la klo 
18-03) tai evl.fi/palvelevanetti.



13nro 36 • 1.11.2007 •rauhan Tervehdys 

Siikasalo

Tyrnävä

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
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

Luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoon-
tuu nelivuotisen istuntokautensa viimei-

sen kerran 5.–8. marraskuuta Turun kristil-
lisellä opistolla. Kirkon eduskunta, eli ylintä 
valtaa käyttävä kirkolliskokous kokoontuu 
kahdesti vuodessa. Uudet kirkolliskokous-
edustajat valitaan kirkolliskokousvaaleissa 
ensi vuoden helmikuussa.

Kokouksessa käydään muun muassa lä-
hetekeskustelu Kirkon keskusrahaston ta-
lousarviosta vuodelle 2008 sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta vuosille 2008–2010. 

Ennakkoon eniten huomiota on saanut 
esitys seurakuntavaalien äänioikeusikärajan 
alentamisesta 16 ikävuoteen nykyisestä 18 
vuodesta. Vaalikelpoisuus eli mahdollisuus 
asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa säi-
lyisi esityksen mukaan 18 ikävuodessa.

16 vuoden äänioikeusikäraja on sopusoin-
nussa uskonnonvapauslain suomaan oikeu-
teen itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan 
15-vuotiaana huoltajien suostumuksella. 
Naapurimaista Ruotsissa ja useissa Saksan 
maakirkoissa seurakuntavaalien äänestys-
ikäraja on 16 vuotta.

apokryfikirja hyväksyttävänä

Kokouksessa käydään myös lähetekeskustelu 
suomennetusta apokryfikirjasta eli Kreikka-
laisen Esran kirjan käännöksestä, joka käsi-
tellään viimeisenä Vanhan testamentin apo-
kryfikirjojen käännöksistä.

Vanhan testamentin apokryfikirjat ovat 
olleet mukana vanhoissa suomalaisissa raa-
matunkäännöksissä vuodesta 1642 aina 1800-
luvulle saakka. 

Esran kirja kertoo muun muassa kolmen 

Kirkolliskokous päättää 
äänestysiästä ja syrjintäkiellosta

Siikajoki
Huom! Siikajoen pal-
velupisteen aukiolo-
päivät muuttuvat. Pal-
velupiste on 5.11.2007 
alkaen avoinna ma ja 
ti klo 10-14.  
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. 
toimistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
Pe 2.11. Varkkari-ilta Siikajoen srk-
talossa klo 18, mukavaa puuhastelua, 
pelejä ja naposteltavaa.
Pyhäinpäivänä 3.11. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Reino Tanjunen. 
Klo 13 pyhäinpäivän hartaushetki 
Puistolassa sekä klo 19 pyhäinpäivän 
kirkkoilta kirkossa, johon kutsumme 
kaikki pyhäinpäivästä pyhäinpäivään 
kuolleiden ja Siikajoelle haudattujen 
omaiset. Sytytämme jokaiselle pois-
nukkuneelle kynttilän, Reino Tanjunen 
ja Yrjö Nissinen.
Su 4.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla, Reino Tanjunen.
Ti 6.11. klo 13 virsihetki Puistolassa 
sekä nuortenilta Siikajoen srk-talossa 
klo 19.
Ke 7.11. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
Tulevaa: Su 11.11. klo 10 isänpäivän 
perhekirkko srk-talolla, Reino Tan-
junen. Rippikoulua klo 12 saakka. 
Adventtimessut entiseen tapaan 
srk-talolla 2.12.2007 klo 11-15. Pöy-
tävaraukset ti 27.11. klo 14 mennessä 
Siikajoen palvelupisteeseen, puh. 010 
4250 299. 
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä ja jakelupääl-
likkönä tukipakettien jakelussa.
Rauhanyhdistys: To 1.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Su 4.11. klo 13 seurat 
ry:llä.  Ma 5.11. klo 19 raamattuluo-
kanopettajien kokous Kari Hyvärillä. 
Ke 7.11. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. 
To 8.11. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Annika Emilia Kiviniemi.

Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri to 1.11. 
klo 11.30 Markku-
lassa.
Partiolaisten lauluilta 
to 1.11. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Sanajumalanpalve-
lus la, pyhäinpäivänä 
3.11. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. 
Kirkkokuoro. Vaina-
jien muistaminen. Kolehti oppilai-
tos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, 

Kirkkohallitus.
Sanajumalanpalvelus su 4.11. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
lähetystyöhön Aasiassa, mongolihei-
mojen ja muslimien keskuudessa, 
sekä Japanissa ja Bangladeshissä, 
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys 
Kylväjä ry. 
Rippikouluun ilmoittautuminen su 
4.11. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Kirkko-
kahvi ja tiedotustilaisuus srk-talolla. 
Ensi vuoden rippikouluun otetaan 
vuonna 1993 tai sitä ennen syntyneet. 
Rippikouluun ilmoittautumiseen 
osallistuvat kaikki ensi vuonna rippi-
koulun käyvät, myös ne jotka käyvät 
rippikoulun muualla kuin omassa 
seurakunnassa.
Seurakuntakerhon retki ti 6.11. 
Hannuksen Piilopirtille. Lähtö klo 12 
Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 15. 
Osallistumismaksu 5 euroa/kerholai-
nen ja 15 euroa/ei kerholainen, sis. 
linja-autokyydin, ruokailun ja kahvin. 
Ilm. 1.11. mennessä khranvirastoon, 
p. 5640 600.
Murto-Juurussuo-Ojakylän diako-
niapiiri to 8.11. klo 10.30 Peurannie-
messä, Peuranniemi 16.
Isänpäivälounas lähetystyön hyväksi 
su 11.11. klo 11.30-14.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lounaan hinta 5 euroa/aik. 
ja 2 euroa/lapsi.
Temmes: Sanajumalanpalvelus py-
häinpäivänä 3.11. klo 18 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Vainajien muista-
minen. Kirkkokyydin voi tilata Olavi 
Savelalta, p. 0400 280 678. Hartaus to 
8.11. klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 7.11. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro to 
8.11. klo 16 Temmeksen srk-talolla.
Parisuhdemessu pe 9.11. klo 19-
21 Tupoksen Vanamossa. Messun 
toimittaa Ilkka Tornberg. Musiikista 
vastaa Hanna Mutka ja Jaakko Tuisku. 
Avustajana Virtaa välillä vapaaehtoisia. 
Iltapala ja vapaata seurustelua. Las-
tenhoitoon ennakkovaraus p. 044 752 
1226. Järj. Limingan rovastikunnan 
avioparityö.
Perheretki Rokualle la 17.11. Lähtö 
klo 9 Tyrnävän srk-talolta. Ohjelmassa 
ulkoilua, uintia ja ruokailu. Hinta 19 
euroa/aik., 9.50 euroa/3-14 v, alle 3 v 
ilmainen. Sitova ilmoittautuminen ja 
maksu khranvirastoon 9.11. mennessä, 
p. 5640 600.
Päiväleiri la 24.11. klo 10-15 Merilän 
kartanossa Utajärvellä, eronneille van-
hemmille yhteisten lapsiensa kanssa. 
Leirin hinta 5 euroa perheeltä, sis. 
ruuan ja kahvit. Ilm. 9.11. mennessä 
Eija Salmenhaaralle, p. 044 7372 615 
tai Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. 
Järj. Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven 
lapsi- ja diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 2.11. klo 
19 Kirkkolauluilta Tyrnävän kirkossa. 
Iltapala ja alustus ry:llä. Su 4.11. klo 16 
seurat ry:llä, Kalervo Vuokila ja Esa 
Kurkela. Murto: Pyhäinpäiväseurat 
Kempeleen ry:llä, la klo 13 ja 18, su 
klo 13 ja ehtoollinen klo 19 Kempeleen 
kirkossa.

Rauhan 
Tervehdys 
-lehden 

JaKeLu-
HäiRiöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/

palaute

Pyhäinpäivä 3.11. kello 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkosta, toimittaa Ilkka Mäkinen, 
saarnaa Paavo Moilanen, kanttorina Sanna Leppäniemi. Oulujoen kirkkokuoro avustaa.
Su 4.11. kello 10 jumalanpalvelus Tuomiokirkosta, toimittaa Pekka Rehumäki, avustaa 
Ari-Pekka Metso, urkurina Maija Tynkkynen.
Su 4.11. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu pyhäin-
päivästä.
Ke 7.11. kello 15.45 Naisen allakka. Viestinnän opiskelija Suvi Eriksson kolumnoi.
To 8.11. kello 15.45 Kasvun paikka. Kuinka kasvaa hyväksi isäksi? Pastori Petri Satomaa-
ta haastattelee Marja Blomster.

Pyhäinpäivä 3.11. kello 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Su 4.11. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu pyhäin-
päivästä.
Su 4.11. kello 10 messu Raahen kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, aiheena Oulugospel-tapahtuma. Nuorisomuusikko Esa Rät-
tyä ja Marja Blomster keskustelevat leppoisasti gospelmusiikin lomassa.
Ma 5.11. kello 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Laila Korkiakoski Nivalasta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a d i o - o h J e L m aT

henkivartijan väittelyn maailman suurim-
masta mahdista. Kirjassa kerrotaan runsaan 
puolentoista vuosisadan ajanjaksosta alkaen 
600-luvulta eKr.

Apokryfinen tarkoittaa salattua tai kätkettyä 
ja viittaa siihen tosiasiaan, että apokryfikirjat 
eivät ole koskaan kuuluneet heprealaiseen 
Vanhan testamentin kirjakokoelmaan. Sen 
sijaan ne ovat kyllä olleet osa kreikankielistä 
Vanhaa testamenttia.

Kirkolliskokouksessa hyväksyttäneen kaikki 
nyt käännetyt Vanhan testamentin apokry-
fikirjat. Käännöstyö aloitettiin vuonna 2001. 
Edellinen käännös on vuodelta 1933. 

Syrjintäkielto kirkon virkoihin

Kirkon työ- ja palvelussuhdeasioiden oikeu-
dellisista ehdoista säädetään nykyään kirkko-
lain lisäksi kirkkojärjestyksessä ja sitä alem-
man asteisissa säädöksissä. Lakivaliokunta 
jättää mietintönsä virkamiesoikeudellisten 
säännösten siirtämisestä kirkkolakiin. Kirk-
kolakiin ehdotetaan muun muassa säännös-
tä syrjintäkiellosta. Viranhaltijan ja työnteki-
jän syrjintäkielto koskee muun muassa ikää 
ja sukupuolista suuntautumista.

Kirkolliskokouksen asialistalla ovat li-
säksi Kirkkohallituksen lainoppineen kirk-
koneuvoksen vaali ja Kirkon ulkoasiain 
neuvoston erovuoroisten jäsenten ja vara-
jäsenten vaali.

KirKoN TiedoTuSKeSKuS

Kirkolliskokouksen syysistunnon ohjelma 
www.evl.fi/kirkolliskokous/ > Ohjelma
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Herra Jeesus, Vapahtajamme.

Anna meidän kuulua niihin,

joiden on taivasten valtakunta.

Ravitse armollasi hengessään köyhiä,

lohduta murheellisia.

Puhdista meidät anteeksiantamuksellasi

ja tee meistä armahtavia

ja rauhaa rakentavia Jumalan lapsia.

Vahvista meitä sillä toivolla,

että saamme kerran

taivaallisen valtaistuimen edessä

laulaa kiitostasi.

Sinulle kuuluu viisaus ja voima,

kunnia, kirkkaus ja ylistys ikuisesti.

Päivän Psalmi on Ps. 89: 6-8, 16-19
EnsimmäinEn lukukaPPalE JEs. 65: 17–19
ToinEn lukukaPPalE ilm. 7: 2–3, 9–17.
EvankEliumi maTT. 5: 1-12
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Lauantaina vietettävä pyhäinpäivä on sulautunut yhteen kahdesta erillisestä juhlasta,  
kaikkien pyhien päivästä  ja  kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä. Silloin muis-

tellaan marttyyreita mutta myös hyvin yleisesti kaikkia kuolleita läheisiä.
Toisen maailmansodan jälkeen tämän pyhän suosio on jatkuvasti kasvanut erityisesti 

vainajien muistopäivänä. Pohjoismaissa viedään kynttilöitä läheisten haudoille. Monissa 
kirkoissa luetellaan pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa kaikkien vuoden mittaan hau-
dattujen vainajien nimet ja sytytetään kynttilä heidän muistolleen.

Tuplapyhinä ei kannata myöskään unohtaa juhlan historiallisia juuria: Suomessa pyhäin-
päivän kieppeille liittyi pakanallinen kekri-juhla, jolloin vuosi vaihtui. Tarkka ajankohta 
riippui syystöiden päätöksestä. Ensimmäisenä kekrin (tai köyrin, köörin, keyrin) päivänä 
muistettiin vainajia ja katettiin heillekin ruokaa. Toisena päivänä juhlittiin ja hulluteltiin. 
Kylillä liikkui hassusti pukeutuneita ”kekrittäriä”, ”köyrihönttämöitä” tai ”köyripukkeja” 
vaatimassa kestitystä.

Kristillisen kalenterin vakiintumisen myötä pyhäinpäivä on siirtynyt marraskuun alkuun 
nykyiselle paikalleen. Se on aina lauantaina, joten viikonloppu on kalenterimme harvoja 
kaksoispyhäviikonloppuja. Pyhäinpäivän perinteinen evankeliumi on jykevästi Jeesuksen 
vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

Tänä vuonna pyhäinpäivän jälkeinen sunnuntai on 23. sunnuntai helluntaista. Päivän 
aiheena on vetoavasti ”Antakaa anteeksi toisillenne”. Syntien anteeksianto on mahdol-
lista Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Evankeliumissa palvelija saa suuren velan anteek-
si, mutta pikkumaisuutensa vuoksi käy palvelijatoverinsa kimppuun yrittäen periä tältä 
pienempää velkaa takaisin. Kuningas suuttuu armottomalle palvelijalle vangiten hänet 
ja peruuttaa myös suuren velan anteeksiannon. Evankeliumin opetus tiivistyy Jeesuksen 
lauseeseen: ”Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä 
anna kukin veljellenne anteeksi.”

PeKKa TuomiKoSKi

Nälkä ei heitä 
enää vaivaa

”Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paah-

tava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät 

elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyne-

leet.” (Ilm. 7:16–17).

Nälkä, jano ja paahtava helle. Sambiassa nämä kaikki olivat käden ulot-

tuvilla. Lähes 40 asteen helteessä tiesi, mistä tämä Raamatun kohta puhui. 

Pääkaupungin Lusakan slummeissa ymmärsi myös, mitä on puute. Vaikka 

suoranaista nälkää ei koettu, oli puutetta kaikesta muusta. 

Olimme Sambiassa ryhmämatkalla tutustumassa nimikkolähettiemme 

Jorma, Satu, Sarella ja Joanna Arkkilan työhön. Jorman ja Sadun vastuul-

la oli diakoniatyö, joka painottui aids-orvoista huolehtimiseen. Kuolema 

teki työtään kauhistuttavalla voimalla ja vauhdilla. Usein kärsimyksen ja 

surun kantajina olivat lapset. ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä hei-

dän on taivasten valtakunta, autuaita ovat murheelliset: he saavat lohdu-

tuksen… Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano; heidät ravi-

taan.” (Matt. 5:1–12)

Lähetystyön tarkoituksena on viedä eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta 

Kristuksesta kaikkeen maailmaan. Kaiken kurjuuden, hädän, kuoleman, 

synnin ja epätoivon keskellä Jeesus tekee työtään. Hän lohduttaa, Hän ra-

vitsee ja Hän antaa elämän iloa. Lusakan slummien lapset olivat kaiken 

hädän ja puutteen keskellä iloisia. Silmät loistivat ja kertoivat, että Jumala 

oli heidän kanssaan. Taivasten valtakunta on lasten kaltaisten.

Elämän ahdistusten ja murheiden keskellä Jeesus muistuttaa, ettei var-

sinainen ja lopullinen kotimme ole tässä maailmassa. Hän on pyhällä ris-

tinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan avannut tien iankaikkiseen kotiin. 

Pyhäinpäivänä, kun muistelemme ajasta muuttaneita rakkaitamme, kat-

seemme siirretään iankaikkiseen elämään. Kun kuolema kauhistaa, katse 

siirretään kuoleman Kukistajaan. Taivaassa on kaikki hyvin. Siellä koh-

taamme monet tutut ja rakkaat. Siellä on myös paljon sambialaisia. He-

kin ovat kuulleet sanoman rakkaasta Vapahtajasta, joka pyyhkii silmistä 

kaikki kyyneleet.

marTTi arKKiLa
KaPPaLaiNeN

PuLKKiLaN KaPPeLiSeuraKuNTa   



15nro 36 • 1.11.2007 •rauhan Tervehdys 

Pa i K K o J a  av o i N N a

iLmoiTa 
rauhaN TervehdYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307, sari.havia@kotimaa.fi

L u K e m i S Ta

Röyhkä, kauko: Job 
Like 2007.

”Olenko onnekas vai kirottu?”

milleen, olisivat 
hyvin. Röyhkän 
alter ego pyrkii 
löytämään, jos ei 
nyt varsinaisesti 
itseään, niin aina-
kin onnellisuuden. 
Kuitenkin, Jobin 
myytti tulee käsi-
tellyksi vain pinta-
puolisesti.

Kirjailijan epätoi-
voisen arjen voi katsoa 
kritisoivan kulttuuriapu-
rahajärjestelmää, mutta 
laimea keskiluokkaisuu-
den ironia menee ohi kohteen. Kun porvarillista 
elämäntapaa on kritisoitu jo vuosikymmenet, 
Röyhkän päähenkilön sentimentaaliset purkauk-
set lähinnä naurattavat. Olisiko niin, että kirjailija 
Röyhkä on juuttunut omaan juoksuhautaansa, 
omiin konventioihinsa, joista yli kurkkiminen 
veisi häneltä itseltäänkin uskottavuuden.  

Röyhkä on uskottava kertoja. Häntä haluaa 
kuunnella. Hiljainen, lakoninen blueskuiskaus 
johdattelee lukijan, latteista juonenkäänteistä 
huolimatta, boheemielämän sisäpiiriin. Röyhkää 
ei voi syyttää itseironian puutteesta. Silti hän on 
vakavasti otettava kirjailija.

Lauri TervoNeN

R öyhkän alter ego on surullinen, vähän vail-
le viisikymppinen kirjailijan renttu. Tä-
män boheemielämä koostuu kaljan lipittä-

misestä, irtoseksistä ja kirjoittamisesta. Totisesti. 
Mies on ahkera. Hänellä on takana avioero, jon-
ka jälkipyykkinä hän joutuu etsimään parempaa 
elintasoa saadakseen yhteishuoltajuuden kahdes-
ta lapsestaan.

Maailma potkii kirjailijaa päähän. Yleisö pi-
tää häntä roskakirjailijana. Kriitikot tietävät että 
mennen talven lumia, vanha mies. Hän kuitenkin 
yrittää hankkia säännöllistä tienestiä, hienompaa 
asuntoa, olla hyvä isä. Mies ei pääse irti epätoivos-
taan, ja juoksee naisissa väliaikaisen helpotuksen 
toivossa. Tarinan lopussa kirjailija addiktoituu 
kokaiiniin ja toteaa: ”Hetken tuntuu mahtavalta, 
mutta pian ahdistus palaa pahempana, ja sitä pois-
tamaan tarvitaan lisää kokaiinia”. Toisin kuin Job, 
kirjailija ei löydä rauhaa, vaan matkustaa merten 
taa Amerikkaan selvittääkseen päänsä. Kirja lop-
puu lakonisesti, kun kirjailijan alter ego myöntää, 
ettei pääse irti hedonismistaan.  

Kauko Röyhkä on tunnustautunut satanisti. Tätä 
käsitettä ei pidä tulkita väärin. Röyhkälle, kuten ro-
maanin päähenkilölle, mies itse on oma jumalansa. 
Hän koettelee itseään, lyö päätä seinään ja kysyy 
itseltään, miksi elämä on niin vaikeaa. Röyhkä ei 
ironisoi kristinuskoa viittaamalla raamatulliseen 
myyttiin, vaan käyttää Jobin tarinaa esimerkkinä 
sekä ihmisen maailmantuskasta, että nautinnon 
halusta. Jobkin halusi että asiat palautuisivat uo-

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Pa Lv e L u h a K e m i S T o

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN  
VIRKA 

sijoituspaikka Tuiran seurakunta

Valitulta edellytetään soveltuvaa ammatillista perus-
tutkintoa tai käytännön ammattitehtävissä hankittua 
kokemusta. Palkkaus määrittyy Kirkon uuden palkkaus-
järjestelmän mukaisesti. Koeaika 6 kk.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus. 

Tiedustelut tiimivastaava Tuula Välikangas, p. 040 741 
5991.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisesti 
26.11.2007 klo16 mennessä osoitteessa: www.oulunseu-
rakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat.
Postitse hakemukset ansioluetteloineen (tai CV) osoi-
tetaan Tuiran seurakuntaneuvostolle ja lähetetään 
26.11.2007 klo 16 mennessä osoitteeseen: Oulun seu-
rakuntayhtymä, kirjaamo, PL 122, Isokatu 17, 90101 
OULU.
Kuoreen merkintä ”seurakuntamestarin virka”. Hakemuk-
sia ei palauteta.

munkki Serafim palkittiin 
vuoden kristillisestä kirjasta

Utajärven kirkon korjaus-
suunnitelma sai kirkkohal-
litukselta myönteisen pää-
töksen. Korjaussuunnitelma 
lähetettiin opetusministeri-
ön vahvistettavaksi. 

Kärsämäen uuden puukir-
kon rakentaminen puolestaan 
ei saanut kirkkohallituksen 
vahvistusta. Kärsämäen paanu-
kirkkoa käsitellään kappelina. 

muistopalvelusmusiikkia 
hailuodon kirkossa

Urkuvartit jatkuvat Haukiputaan seurakuntakes-
kuksen uusilla uruilla marraskuussa. Urkuvartit 
saivat niin hyvän vastaanoton lokakuun alussa 
urkujen valmistuttua, että niitä on päätetty jär-
jestää jatkossakin.

Urkuvartit pidetään keskiviikkoisin kello 12.15-
12.30 parin kolmen viikon välein. Seuraava on 
keskiviikkona 7. marraskuuta. Urkuvarteissa 
soittavat seurakunnan omat kanttorit ja Oulun 
alueen urkurit. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Ajatus on, että urkuvartissa voi piipahtaa vaikka 
lounastunnin aikana tai asioilla käynnin yhtey-
dessä. Koululuokat ovat myös tervetulleita tilai-
suuksiin ja niiden jälkeen urkuja voidaan esitellä 
kiinnostuneille.

Ortodoksista kirkkomusiik-
kia laulava oululainen Melo-
dos-kuoro laulaa sävelhar-
tauden Hailuodon kirkossa 
pyhäinpäivänä lauantaina 3. 
marraskuuta kello 15.

Melodos on 10-henki-
nen, Oulun ortodoksisen 
seurakunnan yhteydessä 
toimiva sekakuoro. Kuoro 
on toiminut viitisentoista 
vuotta. Se esiintyy pari ker-
taa vuodessa seurakunnan 
juhlissa tai omissa pienissä 

sävelhartauksissaan. Kuoron 
laulajat ovat ortodoksisten 
kuorojen laulajia.

Pyhäinpäivän konsertissa 
kuoro laulaa Idän kirkon hau-
tauspalveluksen veisuja. Kuo-
roa johtaa musiikkipedagogi 
Sonja Blomster. Käsiohjelma 
maksaa 5 euroa.

Lauttayhteydet löytyvät 
Hailuodon nettisivuilta www.
hailuoto.fi tai puhelimitse 
0200 22422.

urkuvartit jatkuvat 
haukiputaalla

Kirkkohallitukselta 
avustusta utajärvelle

Uuden kirkon rakentaminen 
ei kirkkohallituksen mukaan 
ole liittynyt seurakunnan 
välttämättömiin tarpeisiin 
esimerkiksi asutuksen uuden 
sijoittumisen tai toimintaan 
liittyvien asioitten perusteel-
la. Seurakunnan tulisi tehdä 
päätös rakennuksen käyttä-
misestä kappelina.

Europarlamentaarikko Ei-
ja-Riitta Korhola on va-
linnut Vuoden kristillisek-
si kirjaksi Kirjapajan kus-
tantaman teoksen Vapaus. 
Teoksen kirjoittaja Munkki 
Serafim on filosofian tohto-
ri, Valamon luostarin veljes-
tön jäsen sekä Tapiolan Py-
hän Herman Alaskalaisen 
kirkon diakoni.

”...vapauden perusluon-
ne on mystinen. Mystistä 
vapaudessa on selittämättö-
myys, äärettömyys...Vapaus 
on mahdollisuus totaaliseen, 
mahdollisuus kauneuteen, 
mahdollisuus havainnon 
ylittämiseen.”

Munkki Serafim haastaa 
ajattelemaan vapautta yhtäältä 
filosofian, toisaalta mystiikan 
näkökulmasta. Kirjassaan 
hän hahmottelee vapauden 
olemusta olemassaolon pe-
rimmäisenä voimana. Kirjan 
ydinkohtia ovat vapauden 
käsitteen historia, vapauden 
ja luovuuden suhde, vapau-

den suhde pahuuteen, kärsi-
mykseen ja kauneuteen sekä 
vapaus mystisenä ja hengel-
lisenä ulottuvuutena.

Eija-Riitta Korhola perus-
teli valintaansa toteamalla, 
että koko teos on mystiik-
kaa itseään.

Yleisöäänestyksen voittajak-
si valittiin Tarja Tallqvistin 
ja Elina Simosen teos Kuka 
vierelles jää, Otava, toiseksi 
sijoittui Tapio Puolimat-
kan Usko, tiede ja Raamattu, 
Kustannus Oy Uusi Tie, kol-
manneksi Sami Tolvasen ja 
Mauri Päivisen teos Savannin 
sankarit, Aikamedia Oy. 

Neljättätoista kertaa järjes-
tettyyn Vuoden kristillinen 
kirja -kilpailuun ilmoitet-
tiin tänä vuonna 61 teosta 
23 kustantajalta. Kristilliset 
kustantajat ry:n järjestämä 
kilpailu oli avoin kaikille 
kustantajille. Voittajakirja 
palkittiin 2 000 euron raha-
palkinnolla.
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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

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

Myllyojan 

Maikkulan

iLmoiTa rauhaN TervehdYKSeSSä!
ilmoitusmyynti  Kotimaa-Yhtiöt Oy 

Sari Havia, myyntineuvottelija 
Puh. 020 754 2307, sari.havia@kotimaa.fi

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

Y h d i S T Y K S e T

m u u T  S e u r a K u N N aT

o P i S K e L i J a m e N o T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
kohdasta.


