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Mielenkiinto Raamattua kohtaan ei näytä 

koskaan hiipuvan. Se ilmestyy uusin ja yl-

lättävin tavoin. Kuvaavaa on, että maail-

man suurin raamattupaino on Kiinassa.

Voisi helposti luulla, että kustantajat yrittäisivät 

keksiä tuloja kaikista muista kirjaideoista ja jättäi-

sivät Raamattujen painamisen vain siihen erikoistu-

neiden yritysten ja säätiöiden pakkoleiväksi.

Ponnistuksia kohdistetaan kuitenkin Raamat-

tuun. Siitä luodaan loputtomasti muunnelmia. Tar-

koituksena on tavoitella uusia lukijaryhmiä.

Esimerkiksi Harper Bibles on nostanut esiin ympä-

ristönäkökulman Vihreällä Raamatulla. Julkaisijoi-

den mukaan Jumala on ”kaikkein suurin ympäris-

töaktivisti”.

Kirjassa on korostettu yli tuhat maata ja luontoa 

koskevaa jaetta soijapohjaisella vihreällä musteella. 

Puuvillakantisessa opuksessa on lisäksi uskonnollis-

ten johtajien kirjoittamia esseitä ympäristöstä.

Ruotsalainen mainosmies Dag Söderberg on 

muotoillut Uuden testamentin aikakauslehtimäi-

seen asuun. Siinä on hätkähdyttäviä kuvia julkisuu-

den henkilöistä ja tapahtumista eri puolilta maail-

maa. Teksti muodostuu vain ajatuksia herättävistä 

lainauksista.

Teos herätti viime vuonna Ruotsissa melkoises-

ti huomiota. Nyt Amerikan Raamattuseura julkai-

see teoksen yhdysvaltalaiselle yleisölle muokattu-

na. Tekijöiden mukaan tarkoituksena on tavoitella 

suurten kaupunkien korkeissa asemissa työskente-

leviä nuoria.

Zondervanin uusi Raamattu kirjoitetaan käsin. 

Yli 31 000 amerikkalaista kirjoittaa sen jae kerral-

laan. Aineisto kerätään kiertueella, joka pysäh-

tyy 90 kaupungissa. Julkaisija kerää jakeita kai-

kenikäisiltä ihmisiltä muun muassa yliopistojen 

ja kirkkojen liepeiltä. Teoksen on määrä valmis-

tua ensi keväänä.

Näiden lisäksi hyllyille on ilmestynyt viime vuo-

sina kaikenlaisia Raamattuja mangasta makula-

tuuriin.

Monta mielipidettä voidaan esittää siitä, mikä 

merkitys on teoksen muodolla konstailemisella. 

Toisaalta on kiehtovaa, että sama tuhansia vuosia 

vanha sisältö jaksaa ruokkia mielikuvitusta ja tulee 

ihmisten ulottuville uusin tavoin.

Aatoksia

Pyhä kirja jaksaa yllättää

Ei evoluutiolle – 
kyllä luomiselle
Maailmankaikkeuden syntyseli-
tyksiä on uskonnollisessa mieles-
sä vain kaksi. Juutalaisuus, kris-
tinusko ja islam perustavat nä-
kemyksensä luomiseen. Kristityt 
omaksuivat Vanhan testamentin 
luomisnäkemyksen, jossa Jumala 
loi maailman tyhjästä, ilman mi-
tään rakennusaineita, pelkällä Sa-
nallaan. Muut uskonnot noudat-
tavat erilaisia evoluutiokaavoja, 
joissa jumalat vähitellen pistävät 
asioita järjestykseen.

Nykyisin tunnemme myös kol-
mannen tavan selittää maailman 
syntyä: tieteellisen evoluutioteo-
rian. Sen mukaan ihminen on syn-
tynyt geneettisen ajelehtimisen, mu-
taatioiden ja luonnonvalintojen seu-
rauksena. Tämä on aikamme piilo-
ateismin luomistarina. Se vedenpitä-
vyys on yhtä paljas kuin sadun alas-
ton kuningas, joka kuvitellee kävele-
vänsä vaatteet päällä. 

Mielestäni on omituista, että tämä 
evoluutiosatu on tällä hetkellä ainoa 
hyväksytty virallinen totuus maa-
ilman synnystä. Sen varjelemiseen 
löytyi viime vuonna ”uskon opin 
kongregaatiokin” aika yllättävältä ta-
holta. Se on Euroopan neuvosto, jo-
ka on yli neljänkymmenen Euroopan 
maan muodostama yhteistyö- ja ih-
misoikeusjärjestö. 

Suomen eduskunnan kotisivujen 
5.10.2007 tiedotteen mukaan ”Par-
lamentaarikot patistavat EN:n jä-
senmaiden hallituksia päättäväises-
ti vastustamaan pyrkimyksiä nostaa 
luomisoppi evoluutioteorian rinnal-
le koulujen luonnontieteen opetuk-
sessa.” Luomisoppi on siis niin vaa-
rallinen, että sitä pitää oikein vastus-
taa! Käsittämätöntä. Minustakin tuli 

tuon päätöksen mukaan kertaheitolla 
harhaoppinen. Mielestäni juuri kou-
luopetuksessa olisi syytä tuoda esille 
myös niitä tieteellisiä tosiasioita, jot-
ka kyseenalaistavat evoluutioteorian 
ja näyttävät puhuvan kreationismin 
puolesta. 

Asioiden monipuolinen opetta-
minen on myös tieteen omien peri-
aatteiden mukaista. Nyt kuitenkin 
on olemassa eurooppalainen päätös, 
joka yllyttää koululaitoksissa tieteen 
oman periaatteen rikkomiseen. Tä-
män ”tiede-kaikkivaltias” -uskonnon 
keskellä helposti unohtuu se, että tie-
demaailmassa liikkuu paljon myös 
niitä ihmisiä, jotka tieteellisien fak-
tojen äärellä ovat kääntyneet evoluu-
tio-uskovaisesta kreationismin kan-
nattajiksi. 

Olen äärimmäisen kiitollinen sii-
tä, että voimme käyttää tieteen löy-
töjä renkinä moneen asiaan, mutta 
Kaikkivaltiaan istuimelle sitä ei tu-
le päästää. Eläintarhoihin en mene 
katsomaan sukulaisiani, vaan Luo-
jan luomistyön nerokkuutta. 

Jukka MäNtyMäki
Kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa 

sekä työskentelee Oulun metropoliitan 
kansliassa hiippakuntasihteerinä

30.10.2008

Raavaskin mies 
mykistyy
Pekka Rajala kirjoittaa kolumnissaan Il-
kassa tärkeistä asioista, tärkeämmistä 
kuin politiikka.

”Maailmanpoliittiset kriisit jäävät 
omaan arvoonsa puuklapien kuivatta-
miseen ja säilyttämiseen tarkoitetun riu-
kuladon luona.

Latoa tulee täydentää usein, sillä uh-
kaava puupula saattaa iskeä koska tahan-
sa. Klapiladolla pitääkin käydä usein sih-
taamassa puupinojen suoruutta ja suu-
ruutta, kuten Veikko Huovisen kuvaile-
ma Hamsteri käy tarkastusmatkoillaan 
hillo- ja riistakellarissaan.

Raavaskin mies mykistyy havaites-
saan klapipinon vajentuneen. Ei kysy sil-
loin säätä saati vuodenaikaa, kun on tar-
tuttava pokasahaan ja kirveeseen.

Niin lato jälleen täydentyy kohti ovi-
pieltä ja silloin voi melkein kuulla, kuin-
ka kuivuva puu napsahtelee tuulenvireen 
käydessä riukujen lomi.”

Ilkka 28. lokakuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Lukemisen hulluus
Mikko Majander kertoo lukemisesta Uu-
tispäivä Demarissa.

”Muistelmissa ja elämäkerroissa mai-
nitaan aina silloin tällöin, kuinka tämä 
tai tuo luki nuorukaisena kunnan kir-
jaston lävitse. Jos ilmausta ei aivan kir-
jaimellisesti nielisikään, niin se kuvastaa 
kuitenkin tarinan sankarin tulevaisuutta 
ennakoivaa tiedonhalua, uteliaisuutta ah-
taan elinpiirin ulkopuolelle.

Itselläni oli selvittämistä Laajasalossa 
pari kertaa viikossa vierailleen kirjasto-
auton lastenkirjahyllyssä, vaikka sen vali-
koima ei niin tiuhaan vaihtunutkaan. Sa-
masta puremasta siinä silti oli kyse.

Sittemmin en ole astunut kodin ulko-
ovesta, ilman että joku kirja olisi kassissa 
tai kainalossa. 

Koskaanhan ei tiedä, missä välissä au-
keaa irrallinen viisiminuuttinen tai perä-
ti vartti. Päivän parhaita hetkiä on saada 
istumapaikka bussista ja upottaa nenä sy-
välle sivujen syövereihin.”

Uutispäivä Demari 15. lokakuuta 2008
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postia mieli-
pidepalstalle: 
Mielipidepalstalla 
julkaistaan lukijoiden 
mielipiteitä. Tekstit voi 
toimittaa joko säh-
köpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), 
postitse (PL 102, 90101 
OULU) tai faksilla puh. 
(08) 5626 444. Kir-
joittajan yhteystiedot 
on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on 
oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä 
niihin otsikot.

Kilpailutus on kannattavaa
”Kilpailutus on usein turhaa työtä”, otsi-
koi Rauhan Tervehdys 25.9. Luin suoras-
taan pöyristyneenä oheisen jutun sekä 
myös pääkirjoituksen, jossa  käsiteltiin sa-
maa asiaa.  

Oulun kaupungin hankintalautakun-
nan jäsenenä olen täysin eri mieltä. Oulu 
näki tarpeelliseksi perustaa kesken edel-
lisen vaalikauden ko. lautakunnan hoita-
maan hankintojaan. Toiminta on laajen-
tunut 13 kunnan hankintarenkaaksi hoi-
tamaan keskitetysti tiettyjä suuria ostoja, 
kuten oppikirjat, polttoaineet, siivoustar-
vikkeet, ja elintarvikkeet. 

Jokainen hankintarenkaassa oleva kun-
ta voi itse päättää, haluaako olla mukana 
kulloisessakin yhteishankinnassa. Olem-
me saaneet huomattavia säästöjä johtuen 
oikeasta kilpailuttamisesta ja ostojen suu-
rista volyymeista. Miksi ei seurakuntakin 
voisi olla yhteistyössä kuntien kanssa? Sa-
moja tietokoneitahan ostetaan kumpaan-

kin. Näin ollen aikaa ja resursseja säästyisi 
molemmilta osapuolilta. 

Toisekseen moitittiin markkinaoikeu-
den pitkiä käsittelyaikoja. Mistähän tämä 
johtuu? Kaikki alkaa oikein laaditusta tar-
jouspyynnöstä eli ostaja tietää mitä haluaa 
ostaa, minkä verran ja mitkä ovat hankin-
tapäätöksen perusteet. Esimerkki: Tarjous-
pyynnössä  halutaan ostaa maitoa 300 lit-
raa. Päätösperusteena on hinta. Hankinta-
päätös tehdään kalliimmasta, 1 litran tiilis-
kivipakkauksesta rasvatonta Hyla-maitoa. 
Halvempaa, tavallista kevytmaitoa tarjon-
nut valittaa markkinaoikeuteen ja varmasti 
valitus menee läpi. Ostaja oli vain unohta-
nut ilmoittaa tarjouspyynnössään minkä-
laista maitoa haluaa ostaa. 

Vielä tärkeämpää valintakriteerien tark-
ka määrittely on hankinnoissa, joissa  pää-
tösperusteena on kokonaistaloudellisuus; 
mikä on hinnan osuus, mitkä ovat tarkat 
muut kriteerit ja mikä on eri osioiden osuus 

pisteytettäessä tarjouksia. Kynnys mennä 
valittamaan markkinaoikeuteen on madal-
tunut, koska valittajalle tulee vain suhteel-
lisen pienet oikeudenkäyntikustannukset 
vaikka häviäisivätkin juttunsa. Kolman-
neksi moititaan hankintalakia, koska se 
määrittelee kilpailuttamisen euromääräi-
set rajat. Mielestäni tämä on aivan oikein, 
koska näin kaikki tarjoajat asetetaan sa-
manarvoiseen asemaan. Myös nk. ”Hyvä 
veli” -järjestelmä ja tuttujen suosiminen ei 
ole mahdollista lakia noudattamalla. 

Lautakuntana olemme vuosittain osal-
listuneet koulutustilaisuuksiin. En muis-
ta nähneeni osallistujalistoilla yhtään seu-
rakuntien tai seurakuntayhtymien edusta-
jia. Asioista kannattaa ottaa selvää ja hank-
kia yhteistyökumppaneita.  Kysymyshän on 
kuitenkin veronmaksajien rahoista.

Sirkka tuohiMaa
hankintalautakunnan jäsen

Alueen olemassaoloa ei erityi-
semmin mainosteta, joten vain 
monikaan ei tiedä sen olemassa-
olosta.

Hauta-alueella on luonnon-
kivi, jonka äärellä voi surra me-
netystään. Hautausmaan työnte-
kijät ovat työstäneet kiven, joka 
on noin kuutiometrin kokoinen. 
Se löytyi kaivaustöissä ja asetet-
tiin kesällä paikoilleen. Kivessä 
on teksti ”nimettöminä alueelle 
haudatut”.

Intiön hautausmaalla Oulus-
sa on myös anonyymi hauta-
alue. Sinne on sijoitettu niiden 
vainajien tuhkia, joiden toive 

on ollut tulla haudatuksi nimet-
töminä, kertoo hautaustoimen 
päällikkö Tuomo Vuontisjärvi. 
Alueelle haudataan myös abor-
toituja sikiöitä ja keskenmennei-
tä lapsia. 

Vainajia on haudattu alueelle 
Vuontisjärven mukaan suhteel-
lisen vähän, joitakin kymmeniä. 

Menetystään voi surra 
myös anonyymillä hauta-alueella

Aikaisemmin hauta-alueella 
oli valkoinen puuristi. Siitä kui-
tenkin luovuttiin sen mentyä 
huonoon kuntoon.

Vainajien uurnia  ei ole alueel-
la merkitty, Tuomo Vuontisjärvi 
kertoo. Vaikka uurnia ei ole mer-
kitty, vainajien sijainti on kuiten-
kin tiedossa hautakirjanpidossa.

Uurnalehto on nurmikent-
tä Intiön kappelin kupeessa. Sil-
lä käy Vuontisjärven mukaan vä-
hän surijoita. Kukkiakin tuodaan 
muistokivelle harvakseltaan. 

Seurakuntayhtymän hautaus-
toimi tekee Oulun yliopistollisen 
sairaalan kanssa yhteistyötä tuh-
kaamisessa, Vuontisjärvi toteaa.

Anonyymi hauta-alue on pe-
rustettu Intiön kappelin rakenta-
misen jälkeen 1970-luvulla. 

Pekka heliN

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i

Kajaanintie

Postia
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Tyrnävän urheilukenttä täyttyi 
reippaista liikkujista, kun siellä 
vietettiin ensimmäistä kunnan, 
seurakunnan ja Lakeuden palve-
luyhdistyksen ikäihmisille järjes-
tämää ulkoilutapahtumaa. 

Ennen urheilusuoritusta loka-
kuisessa säässä oli saatava paikat 
vetreiksi. Alkujumpan veti fysio-
terapeutti Eila Junttila. Sen jäl-
keen oli mahdollista harjoittaa 
sauvakävelyä, saappaanheittoa ja 
mölkyn pelaamista. Sää oli pil-
vinen ja tuulinen, mutta vettä ei 
onneksi satanut.

Tyrnävän ikäihmiset liikkeellä
koululaiset 
mukana
Vanhainkodin lähihoitajat Hele-
na Lithovius ja Ulla Maija Vähä 
kertoivat, että osallistujia oli saa-
punut muun muassa vanhainko-
dista ja palvelutalosta. 

– Vanhuksille on vaihtelua pääs-
tä välillä laitoksesta pois. Aloitte-
lemme uutta yhteistyötä koulun 
kanssa: täällä on kolmetoista Kuu-
lammen koulun oppilasta avusta-
massa. Tästä tulee perinne.

Yhdeksäsluokkalainen Saana 
Kekkonen kävi lenkillä pyörätuo-

lissa istuvan vanhuksen kanssa. 
Henna Saukko ja Eve Rahko oli-
vat palauttamassa mölkyn heitto-
kapulaa pelikentän reunalla.

– Tämä on ihan kivaa, vaihte-
lua koulussa istumiselle. Harras-
tamme itsekin lenkkeilyä, tytöt 
kertoivat.

”tällaisia 
tapahtumia lisää”
Diakoni Riitta Pesonen kertoi, 
että paikalla oli myös tiistaisin 
pidettävän seurakuntakerhon po-
rukka. – Kerho on suosittu, osal-

listujia on yleensä paikalla viiti-
senkymmentä, Pesonen kertoi.

Helli Siira, Helga Ylitalo ja 
seurakuntakerholainen Rauha 
Korkala olivat ottaneet ulkoilu-
tapahtumaan mukaan kävelysau-
vat ja iloisen mielen. Liikunnalli-
set naiset harrastavat sauvakäve-
lyä, pyöräilyä ja voimistelua.

Saappaanheittopaikalla kävi 
viuhke saappaan lentäessä mel-
koisia kaaria. Alpo Kantola Ko-
tolan vanhainkodista heitti saa-
pasta ammattitaitoisella tyylillä. 
Hän aikoi kokeilla vielä muita-

Helli Siira (vas.), Helga Ylitalo ja Rauha Korkala näyttävät sauvakävelyn mallia.Sakari Pesonen on heittänyt mölkkypalikan – yleisö jännittää tulosta.

Ku va t :  Pä i v i  Ma r t i ka in e n

kin lajeja.
Sakari Pesonen Lepolan pal-

velutalosta heitti mölkkyä pyörä-
tuolista käsin. Pesonen nautti lii-
kunnallisesta päivästä.

– Tällaisia tapahtumia pitää saa-
da enemmän. Ilmakin on hyvä.

Urheilusuoritusten jälkeen re-
serviläiset tarjoilivat hernekeit-
toa. Kotiin lähdettiin virkistynei-
nä punaisin poskin, vatsa täynnä 
ja Osuuspankin lahjoittama uusi 
heijastin hihasta roikkuen.

Päivi MartikaiNeN

Vuoden kristillinen kirja 2008 
-kilpailun voittaja on Kirjapajan 
kustantama Virsikirjamme vir-
ret. 

Kansanedustaja Timo Soini 
valitsi kirjan kymmenen finalis-
tin joukosta Helsingin kirjames-
suilla. Kirjan kirjoittaja filoso-
fian maisteri Tauno Väinölä on 
hymnologi, joka on tutkinut vir-
siä vuosikymmenien ajan. Timo 
Soini totesi, että Tauno Väinölän 
teos on tarpeellinen ja varmasti 
kristikansan salaisesti, ehkä tie-
dostamattakin kaipaama tietopa-
ketti virsistä ja niiden taustoista. 
Teksti on luettavaa, sujuvaa, ym-

Vuoden kristillinen 
kirja valittiin

märrettävää ja omaksuttavaa. 
Yleisöäänestyksen voittajaksi 

valittiin Tapio Puolimatkan Us-
ko, tiede ja evoluutio. 

Voittajakirja palkittiin 2 000 
euron rahapalkinnolla.

Oulussa vietetään ehkäisevän 
päihdetyön viikkoa 1.–9. marras-
kuuta. Ohjelmassa on useita kai-
kille avoimia tapahtumia. 

Viikko alkaa Irti Huumeista 
ry:n järjestämällä ilmaisella rivi-
tanssikurssilla sunnuntaina 2.11. 
kello 14–15 ja 16–17. Kurssi jär-
jestetään Kulttuuritalo Valveella, 
osoitteessa Hallituskatu 7. Tans-
sisalissa numero 3 pidettävälle 
kurssille otetaan kerralla 20–25 
henkilöä. Paikalla kannattaa olla 
ajoissa. Varusteiksi riittävät ren-
not vaatteet, sisäkengät ja sven-
gaava mieli. Lisätietoja kurssista 
aluevastaavalta p. 040 590 4292. 

Päihdetyön viikolla tanssia, 
luentoa ja katupartiota

Päihdepalvelujen laadusta ja 
saatavuudesta käydään paneeli-
keskustelu maanantaina 3.11. kel-
lo 15–16.30 Kumppanuuskeskuk-
sessa, Isokatu 47. Lisätietoja pa-
neelista A-Kiltojen Liitto ry:stä p. 
0400 462 481.

KunnonLähde-toiminnassa 
mukana oleville miehille on lu-
vassa luento otsakkeella Ikäänty-
minen ja alkoholi keskiviikkona 
5.11. kello 10–10.45 Lassintalolla,  
Myllytie 4. Kouluttajana toimii 
ehkäisevän päihdetyön suunnit-
telija Sirpa Rytky Oulun sosiaali- 
ja terveystoimesta. Lisätietoja ta-
pahtumasta, p. 044 703 5881.

A-killalla, Hintantie 24, viete-
tään puolestaan avoimien ovien 
päivää torstaina 6.11. kello 12–16. 
Tapahtuma alkaa sauvakävelyllä, 
jonka jälkeen on kahvit ja mak-
karanpaistoa. Paikalla ovat myös 
seurakuntayhtymän päihdetyön-
tekijät.

Viikonloppuiltaisin kaupun-
gin kaduilla partioivan Walkers 
ry:n toimintaan pääsee tutustu-
maan perjantaina 7.11. alkaen 
kello 20. Katupartio starttaa kah-
vien nauttimisen jälkeen torin ja 
kirjaston väliseltä sillalta kello 21. 
Lisätietoja, p. 040 565 3751.
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Maata  kiertelemässä

– Minulla on kolme kerhotätiä, 
mutta yksi niistä on setä, pieni ker-
holainen selittää innoissaan.

Limingan rovastikunnan ai-
noaa miespuolista lastenohjaajaa 
Ari Natusta naurattaa. Hän on 
tottunut olemaan sukupuolensa 
ainoa edustaja työssään. Natusen 
mielestä miehiä kaivattaisiin las-
tenohjaajiksi:

– Pojat hakeutuvat usein lähel-
le ja pyytävät leikkimään poikien 
leikkejä. Kerhoissakin on hyvä olla 
miehen malli. 

löydettävä lapsen maailma
Ari Natunen on aloittanut työn-
sä Limingan seurakunnassa syys-
kuun alussa. Koulutukseltaan 
hän on koululaisten aamu- ja il-
tapäivätoiminnan ohjaaja. Natu-
nen on työskennellyt aiemmin 
Rovaniemen seurakunnan lapsi-
työssä. Suunnitelmissa on hank-
kia myös lastenohjaajan muodol-
linen pätevyys.

– Työkokemusta on lasten pa-
rissa kymmenen vuoden ajalta, 
myös Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitosta ja muskariohjaukses-
ta. Olen tavoittanut lapsen maa-
ilman itsessäni. Minua on kos-
kettanut satujen tunnemaailma, 
esimerkiksi Röllin saduissa. Sa-
dut tarjoavat mahdollisuuden 
opettaa hyvän ja pahan eroja – 
sen maailman haluan jakaa las-
ten kanssa.

– Hengellisyys tuli mukaan 
työkuvioihin oman elämäntilan-
teen kautta. Jouduin testaamaan, 
onko Jumala olemassa. Juma-
la näytti paikan ja poisjohdatti 
myös tähän uuteen työpaikkaan 
ja asuinympäristöön, Rovanie-
men kasvatti kertoo.

kerhotyötä musiikin siivillä
Ari Natunen on viihtynyt uudessa 
työpaikassaan erittäin hyvin. 

– Kun katselin siunaamistilai-
suudessa Limingan vanhan puu-
kirkon ikkunasta syksyistä luon-
toa, koin sen omakseni heti. 

Natusen työnkuvaan las-
tenohjaajana kuuluu päiväker-

Lastenohjaaja 
Ari Natunen 
laulattamassa lapsia 
ja aikuisia Tupoksen 
perhekerhossa.

Kun täti onkin setä

Uusi 
kasvo

hojen ja perhekerhojen vetämis-
tä, jonkin verran pyhäkoulutyö-
tä sekä päiväkotihartauksia ker-
ran viikossa. 

– Tietyt rutiinit: hartaus, väli-
pala, leikit ja laulut luovat päivä-
kerhorytmiin turvallisuutta. Per-
hekerhossa on joskus vierailijoi-
ta, jotka esittelevät omaa toimin-
taansa. Kohtaamisia ja yhdessäoloa 
on paljon, ja äitien ja lasten lisäk-
si isätkin käyvät kerhossa. Miehet-
kin tarvitsevat vertaistukea, Natu-
nen muistuttaa.

Musiikki on kuulunut Ari Na-
tusen elämään nelivuotiaasta läh-
tien. Soittimet rummuista kan-
teleeseen ovat tulleet tutuiksi, ja 
mies on soittanut bändeissä alle 
kymmenvuotiaasta lähtien. Ro-

Limingan 
seurakuntatalo 
remonttiin
Limingan seurakuntataloa 
ympäröivä salaojitus tarkiste-
taan ja osin uusitaan syksyn 
aikana. Talvella joudutaan au-
kaisemaan myös lattioita, mut-
ta sisäremontin laajuus ei vielä 
tarkkaan tiedossa. 

Kuluvalle vuodelle on va-
rattu 20 000 euron lisämää-
räraha salaojituksen uusimi-
seen ja piha-alueen muotoi-
luun.

Vuonna 1972 rakennettu 
seurakuntatalo kärsii maasta 
nousevasta kosteudesta.

Rakennus on perustettu niin 
alas, että lattia on maan tasal-
la. Siksi pintavedet ohjautuvat 
perustukseen päin eivätkä sii-
tä pois. Lisäksi hienojakoinen, 
saviperäinen maa-aines lattian 
alla on altis kapillaari-ilmiölle, 
jossa vesi nousee ylöspäin pai-
novoimaa vastaan.

Remontin yhteydessä piha-
aluetta muokataan siten, että 
vesi ei pääse turmelemaan pe-
rustusta. 

Amerikkalaisia amish-kristit-
tyjä pidetään juurevana väkenä, 
joka harvoin poistuu maatilal-
taan, ja kun se poistuu, se käyt-
tää hevosia ja kärryjä. Amishit 
uskovat, että heidän tulee vält-
tää modernin maailman hou-
kutuksia. He eivät omista au-
toja eivätkä käytä tietokoneita. 
Amishien vaatetuskin on van-
hanaikaista. He pysyvät myös 
erossa valtaväestöstä.

Juurevaa väkeä tai ei, tosiasi-
assa yli 11 000 amish-perhettä on 
muuttanut toiseen osavaltioon 
vuoden 1992 jälkeen. Näin ker-

Amishit etsivät uutta maata
too uusi tutkimus. 

– Luku ei sisällä niiden perhei-
den määrää, jotka ovat muutta-
neet osavaltojen sisällä, sanoo tut-
kimuksen tekijä Donald B. Kray-
bill Elizabethin yliopistosta.

Vaikka yli 2 000 perhettä on jät-
tänyt lahkon perinteiset asuinalu-
eet Pennsylvanian ja Ohion, amis-
hien lukumäärä kasvoi näilläkin 
alueilla 60 prosentilla. Kasvu joh-
tui korkeasta syntyvyydestä.

amishit 
haluavat olla rauhassa 
Amishit muuttavat maille, jossa 

he saavat olla rauhassa. Amishit 
muuttavat seuduille, joissa on 
halpaa viljelysmaata ja naapurit 
kaukana.

Amishit uskovat, että rajaseu-
dulla asuminen vahvistaa heidän 
elämäntyyliään, Kraybill kertoo.

He ovat perustaneet yhteisöjä 
seitsemään uuteen osavaltioon: Ar-
kansasiin, Coloradoon, Maineen, 
Mississippiin, Nebraskaan, Wa-
shingtoniin ja Länsi-Virginiaan.

Kymmenessä osavaltiossa 
amish-väestö kasvoi enemmän 
kuin sadalla prosentilla vuosina 
1992–2007.

Uudet yhteisöt joutuvat joskus 
hankauksiin paikallisten viran-
omaisten kanssa. Usein muut-
tajat ovat konservatiivisia amis-
heja, joiden käytännöt eivät ole 
osavaltion lakien mukaisia. Täl-
laisia käytäntöjä ovat esimerkik-
si rakentaminen, maataloustuot-
teiden myyminen ja liikenneky-
symykset.

Paikalliset viranomaiset eivät 
tiedä millaisia erivapauksia hei-
dän pitäisi amisheille antaa us-
konnonvapauden pohjalta.

religioN NewS Service

Pohjan Sotilas-
soittokunta 
kolmessa 
kirkossa 
Pohjan Sotilassoittokunta ja 
Jouko Harjanne (RSO) kon-
sertoivat Oulujoen kirkossa 
perjantaina 7.11. kello 19. 

Konsertti on Harjanteen 
ja Pohjan Sotilassoittokun-
nan uuden What a Wonder-
ful Christmas -levyn julkista-
miskonsertti. Konsertin johtaa 
Pohjan Sotilassoittokunnan 
päällikkö ja kapellimestari, 
musiikkimajuri Petri Junna.

Joulukonsertit Pohjan So-
tilassoittokunta pitää torstai-
na 11.12. kello 19 Kalajoen kir-
kossa ja Oulun tuomiokirkos-
sa perjantaina 12.12. kello 19. 
Joulukonserttien solisteina 
ovat Heini ja Pentti Hietanen. 

vaniemellä Natunen järjesti omis-
ta lauluistaan kirkkokonsertin, ja 
haaveilee vastaavasta tapahtumas-
ta myös Limingassa. Tuorein esiin-
tyminen oli Cross Stitch -illanvie-
tossa.

– Minulle on tärkeää, että saan 
käyttää musiikkia työssäni. Säes-
tän lauluja ja leikitän myös ilman 
säestystä. Yleensä kerhoissa on 
instrumenttina kitara.

rakkaus 
lähimmäiseen ja Jumalaan
Ari Natusen mielestä seurakunnan 
kerho-ohjausmenetelmien rooli on 
tuoda esille vastakulttuuria nyky-
yhteiskunnassa.

– Kerhoissa kerrotaan perustär-
keää asiaa Jumalasta ja Jeesukses-

ta. Me ihmiset olemme yhtä; tar-
vitsemme toisiamme. Tätä asiaa 
tuomme esille pyrkimällä itse toi-
mimaan toisemme huomioiden. 
Ihanne olisi, että samat asiat hei-
jastuisivat myös kotoa, ja kerho tu-
kisi kodin tehtävää. Toki kerhosta 
voi myös saada kipinän, joka ver-
soo myöhemmin.

Silmin nähden työstään naut-
tivan kerhosedän mielestä paras-
ta lastenohjaajan työssä on kerho-
päivän jakaminen lasten kanssa: 
täysillä mukana oleminen kaikis-
sa tilanteissa. Tähän liittyy myös 
haaste – täytyy löytää läsnäolo it-
sestään ja keskittyä siihen, mitä on 
tekemässä.

Päivi MartikaiNeN

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Gospelmessu 
Revonlahden 
kirkossa
Revonlahden kirkossa pide-
tään Pieni gospelmessu py-
häinpäivän jälkeisenä sun-
nuntaina 2. marraskuuta kel-
lo 18. 

Messussa mukana Siikasa-
lon kirkkoherra Lauri Haa-
pala, esilaulajia, soittajia ja 
isosia. Musiikkia, laulua, ilo-
sanomaa ja rukousta, yhdes-
säoloa ja hiljentymistä. 

Messun jälkeen seurakun-
tatalolla on tarjolla pientä 
purtavaa. 
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Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Terveys ja hyvinvointi 

FineCare Oy
Kotisairaanhoito- ja 

hoivapalvelu
tarjoaa yksilöllistä hoivaa ja 

huolenpitoa sekä lääkkeiden jakoa 
ja näytteiden ottoa 

sairaanhoitajien ammattitaidolla.
FineCare Oy

toiminnanjohtaja/sairaanhoitaja
Eveliina Korkiakoski.

P. 040 751 7966
fi necare@fi necare.fi , www.fi necare.fi 

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-21.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveysimpulssissa
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilaa vastapäätä). Varaa aika
puhelimitse Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Myydään
Myyn hyvin pidetyn ja huolle-
tun aidon nelivedon!

Subaru Forester 2.0 X vuosi-
malli 2005. Ajettu 101 000. 
Hinta 15 800 €.

Loistava valinta sekä maastoon
että maantielle niin kesällä kuin
talvella. Hyvä vetoauto. Irrotet-
tava peräkoukku, alennusvaih-
de, kattotelineet, kahdet 
renkaat.

Soita 050 555 0432.

Tapahtumat
SVTL:n Oulun seudun jäsenis-
tön sääntömääräinen
Vuosikokous la 22.11.08 klo 14 
Upseerikerholla (Veteraanikatu 
2, 90100 OULU). Tarkemmat 
tiedot www.svtl.fi  Oulun seutu.

Hallitus

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

RATKAISUKESKEISTÄ
JA KOGNITIIVISTA 

YKSILÖ- JA PARITERAPIAA
044 282 7127, info@mentores.  
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

www.mentores. 

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Kirkko kunnioittaa vainajien toiveita
Jorma Katajaroutio hämmästelee Rau-
han tervehdyksen mielipidekirjoituk-
sessaan (nro 32, ilmestyi 2.10.) kirk-
koon kuulumattomien hautaan siunaa-
miseen liittyvien käytäntöjen ja perus-
teiden selvittämistä varten perustetun 
piispainkokouksen työryhmän tehtä-
vää. Lisäksi hän kirjoittaa: ”Ev.-lut. seu-
rakunnissa ei ole opeteltu kunnioitta-
maan kansalaisten vakaumusta, jota Ju-
malakin kunnioittaa.” 

Katajaroutio antaa valitettavasti vää-
rän kuvan seurakuntien hautaustoimin-
nan perusteista. Sitä säätelee muun mu-
assa yhteiskunnallinen lainsäädäntö. 
Vuoden 2004 alusta voimaan tullut hau-

taustoimilaki toteaa, että ”evankelis-lu-
terilaisen kirkon seurakunta tai seura-
kuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa 
osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka 
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli 
kuolinhetkellä seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän alueella.”

Tästä hautapaikasta erillinen kysy-
mys on, miten vainaja tulee haudatuksi. 
Kristillisen hautaan siunaamisen tausta-
na on kasteeseen liittyvä ylösnousemus-
toivo, kuten Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli mainitsee selvityksen laa-
timista esittävässä piispainkokousaloit-
teessa. Tästä hautaan siunaamisesta on 
puolestaan olemassa kirkon omaa lain-

säädäntöä, joka pääosin käsittelee kirkon 
omia ja siis kastettuja jäseniä.

Kirkkojärjestyksen 2. luvun 23. py-
kälässä kuitenkin todetaan, että ”kirk-
koon kuulumaton henkilö voidaan siu-
nata hautaan, jos omaiset tai muut vai-
najan hautauksesta huolehtivat henkilöt 
sitä pyytävät”. Olennaiseksi kynnykseksi 
hautaan siunaamisessa tulee siis omaisten 
toive. Pykälässä todetaan lisäksi: ”Siuna-
usta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja 
on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai 
jos pappi sielunhoidollisessa keskustelus-
sa tai muulla tavoin saamansa käsityksen 
nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan 
siunaamiseen ole riittäviä perusteita.”

Toisin kuin Katajaroutio väittää, ei 
evankelis-luterilaisissa seurakunnis-
sa tässä mielessä vallitse tilannetta, jos-
sa ”ei ole opeteltu kunnioittamaan kan-
salaisten vakaumusta”. Sen sijaan kirk-
koon kuulumattomien ja jopa kastamat-
tomien aikuisten kristilliseen hautaan 
siunaamiseen liittyvien toiveiden jatku-
vasti kasvava määrä on johtanut tilan-
teeseen, jossa kirkon on selvitettävä it-
selleen tämän hautaustoiminnan teolo-
giset ja juridiset perusteet sekä siinä val-
litsevat käytännöt.

tiMo heleNiuS
Hiippakuntasihteeri

Kuolinilmoituksissa tapaa 
olla risti. Tai kielo, lai-
va, ankkuri tai tulenlies-
ka. Näillä symboleilla on 

omat merkityksensä, joita useim-
mat eivät tunne. Filosofian mais-
teri, uskonnonopettaja Hannele 
Halmela-Taberman tuntee. Hän 
teki gradunsa suomalaisista kuo-
linilmoituksista.

Aina kuolinilmoituksissa ei 
ole ollut ristiäkään. Ne ilmaan-
tuivat sanomalehtien kuolinil-
moituksiin vasta 1860-luvul-
la painotekniikan kehittymisen 
myötä. Aluksi ristit olivat Hal-
mela-Tabermannin mukaan yk-
sinkertaisia. Ne muuttuivat kui-
tenkin pian monimuotoisim-
maksi. Esimerkiksi jugendin ai-
kana viime vuosisadan vaihteen 
molemmin puolin ristien yhtey-
dessä oli muun muassa palmuja 
ja orjantappuroita. Ristit olivat 
koristeellisia, perinne, johon vii-
me aikoina on palattu. Esimer-
kiksi Helsingin Sanomissa ristit 
ovat 2000-luvulla olleet  moni-il-
meisimpiä kuin muutama vuosi-
kymmen aikaisemmin.

Maakuntalehdissä ristikuviot 
ovat olleet perinteisesti Helsingin 
Sanomien ristejä koristeellisem-
pia, Halmela-Taberman toteaa.

ylös vai alas, 
taivaaseen vai helvettiin?
Ortodoksien ristissä on kolme 
poikittaisviivaa. Ylin on samal-
la paikalla kuin Jeesuksen ristillä 
ollut  Inri-teksti. Alin poikittais-
viiva on vähän vinossa. Se sym-
bolisoi Jeesuksen vierellä olleita 
ryöväreitä, sitä joka pyysi Jeesus-
ta armahtamaan hänet ja sitä joka 
pilkkasi häntä. Halmela-Taber-
mannin mukaan ihmisille teh-
dään selväksi, että hän voi vali-
ta jommankumman tien. Viivan 
ylöspäin sojottava osa viittaa pe-
lastuneeseen ryöväriin. Alakaut-
ta pääsee helvettiin.

Keskellä oleva poikkiviiva on 
tietysti ristinosa, johon Jeesuksen 

Kuolinilmoitusten symbolit 
ovat monille outoja

kädet naulattiin.
Myös uskonnottomat pääsevät 

kuolinilmoituksiin. Heidän tun-
nuksensa on usein lehvä, köyn-
nös tai joku kasvi. Kasvi on kuin 
elämä, sekin kuihtuu, Halmela-
Taberman sanoo.

Myös linnut ovat uskonnot-
tomien symboleita. Jos lintu lii-
tetään ristiin, merkitsee se usein 
Pyhää Henkeä. Kyyhkynen on 
selvä Pyhän Hengen symboli, jo-
ka usein esiintyy helluntailai-
suutta lähellä olleiden ihmisten 
kuolinilmoituksissa. Helluntai-
laisuus korostaa opissaan Pyhää 
Henkeä, Halmela-Taberman to-
teaa.

vapaa-ajattelijat 
lieskahtavat
Vapaa-ajattelijoiden tunnuksessa 
on liekki. Tuli liitetään usein va-
paa-ajattelijoihin. Liekki saattaa 
viitata kreikkalaisen mytologian 
titaani Prometeukseen, joka roh-
keni varastaa jumalilta tulen. 

Jos lehvä, köynnös tai kas-
vi on ristin yhteydessä, merkitsee 
se usein paratiisia, jossa ihminen 
asui ennen syntiinlankeemusta. 
Vainajakin pääsee kuoltuaan pa-
ratiisiin. 

Ankkuri voi viitata toivoon 
tai ankkuroitumiseen toiseen, 
iäiseen satamaan. Purjevene viit-
taa kristikuntaan, joka seilaa yh-
teisessä paatissa. Myös proosal-
lisempi selitys on mahdollinen. 
Vainaja omisti purjeveneen. 

Laiva on myös esikristillinen 
symboli. Monissa kulttuureissa 
esiintyy Tuonelan tai Manalan kal-
tainen tuonpuoleisuus, johon pää-
see ylittämällä kuolemanvirta.

lintu ja laiva
Lintua voi Halmela-Taberman-
nin mukaan verrata laivaan. 
Molemmissa on ajatus siirtymi-
sestä.

Ihmisten harrastukset ja elä-
mänkulku esiintyvät  joskus kuo-
linilmoituksissa. Joissakin leh-

dissä omaisille on annettu itse 
mahdollisuus piirtää ilmoituk-
sen symboli. Useimmissa lehdis-
sä on kuitenkin mallikirja, jos-
ta omaiset valitsevat haluaman-
sa symbolin. 

Risti

Ortodoksiristi

Lotta-Svärd

Mannerheimristi

Sotilaslentäjät

Köynnös

Tammenlehvä

Sotaveteraanit

Vapaa-ajattelijat

Rintamaveteraanit

Kaatuneiden 
omaisten liitto

Kyyhkynen

Linnut

Sotainvalidit

Vapaussodan
rintamamiehet

Siviilirekisteri

Rintamanaiset

Sotilaspojat

Kielo

Laiva

Köynnösristi Linturisti

Symboli kertoo joskus mihin 
järjestöön vainaja kuului. Rinta-
mamiestunnus kertoo, että vainaja 
puolusti maatamme. Tunnus ker-
too samalla Suomen historiasta.

Kuolinilmoitukset tuntuvat 

itsestäänselvyyksiltä, mutta ei-
vät ole sitä. Halmela-Taberman-
nin mukaan kuolinilmoituksia 
on tutkittu yllättävän vähän.

Pekka heliN

K a leva

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

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Pyhäinpäivä 1.11. klo 10 jumalanpalvelus Oulu-
joen kirkosta, toimittaa Ilkka
Mäkinen, saarnaa Pentti Kortesluoma, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Su 2.11. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran kirkosta, 
toimittaa Sanna Komulainen, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki Jämsä.
Su 2.11. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi puhuu
aiheesta Kuolemasta elämään.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 5.11. klo 15.40 Naisen allakka. Ritva-Leena 
Katanasho kolumnoi.

Radiotiedot

Yhdistykset

To 6.11. klo 15.40 Kasvun paikka. Kumpi hermoi-
lee enemmän murrosikäisen seurustelua, äiti vai 
nuori itse? Kaksi murkkujen äitiä, Liisa Vuollo ja 
Marja Blomster, aiheen äärellä.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 Mhz
Pyhäinpäivä 1.11. klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta, toimittaa piispa Samuel Salmi, liturgia Pau-
li Niemelä ja saarna Niilo Pesonen. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttori Raimo Paaso. Sofia Mag-
dalena -yhtye.
Su 2.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi puhuu aiheesta Kuolemas-
ta elämään.
Su 2.11. klo 10 messu Raahen kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma, keskustelun aihee-
na kuolema. Oululainen pappi Martti Pennanen 
Mervi Päivärinnan vieraana.
Ma 3.11. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa aiheena isyys. 
Tuoretta isää, Petri Kolehmaista, haastattelee Risto 
Parttimaa Raahesta.

Muut seurakunnat

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 2.11. klo 15. Kastellin kirkossa, seuro-
jen jälkeen runo-musiikkimatinea klo 17 Kastellin kirkossa (ks. menot). 
Su 2.11. klo 18.30 Maarit ja Ekku Leskelä, Metsokuja 3, Oulunsalo. Körtti-
opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 6.11. klo 19. Yhteiset, Pyhän Luukkaan
kappelin seurakuntasali.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Sunnuntai 2.11. klo 16 Hintan
srk-talo: Akkuna Sanasta 
Maailmaan, Vilho Harvala: 

Uskotut rahat, Epärehellinen talou-
denhoitaja, Pyhäkoulu. Tiistai 4.11. 
klo 18 Tuiran kirkon Miesten piiri, 
Vilho Harvala: Elia, Jumalan mies.

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 marraskuussa alkaen klo 19.00

Ti 4.11.  Karjasillan kirkko
 Viljo Juntunen ja Juha Kanniainen
To 6.11.  Pyhän Luukkaan kappeli
 Esa Nevala ja Kalle Laivamaa
Ti 11.11.  Tuomiokirkko
 Juhani Pitkälä ja Oiva Savela
To 20.11.  Kastellin kirkko
 Matti Kinnunen ja Kari Päkkilä
Ti 25.11.  Myllyojan seurakuntatalo
 Urpo Luokkala ja Heikki Tiirola
To 27.11.  Pyhän Tuomaan kirkko
 Petri Satomaa ja Pauli Pasanen

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 2.11. Ei seuroja. Osallistum-
me Kiimingin syysseuroihin.
Ke 5.11. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 31.10. klo 19 LIFT – ilta. La 1.11. klo 16 Israel 
– tilaisuus. Su 2.11. klo 11 Ehtoollisjuhla, Pasi 
Markkanen, (perhelounas, pyhäkoulu). Ke 5.11. 
klo 19 Sana ja rukous, ”Ihmeet”, Juha Hilli.
To 6.11. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La 1.11. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta, Esa Jaakkola,
 aihe: TULI
La 8.11. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta, Sanna ja Jukka
 Wenström+tiimi, aihe: PUHALLA
 JUMALAN TUULI
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
La 1.11. klo 12.00 NAISTENPÄIVÄ

Su 2.11. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
Su 2.11. klo 19.00 PARAS ON 

EDESSÄ -ILTA
Kaikissa tilaisuuksissa mukana

evankelista Tuija Valtanen Kajaanista.
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

1.11. lauantaina klo 13.00 Kiitosjuhla (Terho Tiainen 70v.) juontavat 
majurit Orvokki ja Jouko Rönkä. 2.11. sunnuntaina klo 11.00 TERVETU-
LOKOKOUS uusille Suomen territorion johtajille: Everstit Dick ja Vibeke 
Krommenhoek puhuvat ja kenttäsihteerit majuri Johnny ja Eva Kleman 
johtavat. Tule tutustumaan! 3.11. maanantaina klo 13.00 Kotiliitto jonka 
majurit Orvokki ja Jouko Rönkä johtelevat. klo 18.00 Veljesliitto. 4.11.
tiistaina klo 18.00 Rukouskokous johan kaikki tervetulleita. 
OLET AINA TERVETULLUT PELASTUSARMEIJAN TILAISUUKSIIN !

To 30.10. klo 19 Lähde-ilta, Alfa-tiimi, Risto Wotsch-
ke, God`s Bell, aihe: Mikä on elämän tarkoitus. 
Pe 31.10. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 2.11. klo 11 

Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Petri Mettovaara, Risto Wotschke. Ti 4.11. klo 13 Päivä-
piiri. Ke 5.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 6.11. klo 19 Israel-rukousilta, 
Pekka Tuominen, Anna-Liisa Björni, Israelin ystävät. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Koulutus

Pyhäinpäivänä 1.11.

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 8-18

Kun muistatte poismenneitä omaisianne meiltä saatte:

� jäkälä- ja havuseppeleet � kellokanervat
� kynttilät  � valmiit kukkakimput
� vierailulle ja kotiin ruukku- ja leikkokukat

Muista myös isänpäivä 9.11.

Tervetuloa!

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

SEURAT
Limingan seurakuntakodissa:
Pe 31.10. klo 18.30
Rukoushuoneella (Välivainio):
La 1.11. klo 12 ja klo 18
Su 2.11. klo 12 ja klo 17
Muulloin seurat sunnuntaisin klo 14.
Kaikki sydämellisesti tervetulleita! 

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 (Välivainio)

Tänään Opiskelija- & nuorten-
aikuistenilta klo 19.
Perhepyhäkoulu Su 2.11. klo 13 
Seurat Su 2.11. klo 15 Kalevi ja 
Heikki Silvola.
Karjala-ilta, Ke 5.11. Kellon 
srk-koti klo 18. Taimi ja Juhani 
Nevalainen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 
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Pyhän lähellä
Ulkomailla asuessa huomaa kaipaavansa tiettyjä traditioita, joiden merkitystä ei ole 
aiemmin ehkä ymmärtänytkään niin suureksi. Yksi tällainen on omalla kohdallani 
pyhäinpäivään liittyvä perinne viedä kynttilä läheisen, jo poisnukkuneen haudalle. 

Pyhäinpäivän alla ymmärtää myös, kuinka tärkeää on päästä käymään läheisten 
haudoilla. Valitettavasti kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole. Asuinpaikka saattaa olla 
kaukana läheisten haudoista. Edellisten sukupolvien joukossa on myös paljon niitä, joi-
den hautapaikkaa ei varmuudella edes tiedetä. Onneksi monilla hautausmailla alkaa 
olla paikka, jossa voi hiljentyä muualle haudattujen muistolle.

Kynttilän sytyttäminen läheisen haudalla on tapa muistaa häntä, mutta se ilmaisee 
myös jotain suurempaa. Kynttilä on elämän ja uskon vertauskuva. Kuoleman mystee-
rin edessä toivo iankaikkisesta elämästä ja uskosta kantaa eteenpäin. Kynttilän sytyt-
tämisellä ilmaisemme jotain sellaista, jota emme osaa sanoittaa, mutta jonka varaan 
haluamme itsemme ja lähimmäisemme jättää.

Elämän ja kuoleman edessä olemme myös Pyhän edessä. Olemme jonkin tunte-
mattoman edessä. Pyhyys ei löydy teoista eikä ajatuksista. Pyhyyttä ei ihmisessä mitata 
uskonnollisuuden määrällä tai millään muillakaan ansioilla. Pyhyys on ihmisessä sen 
vuoksi, että Jumala tekee meistä pyhiä.

Kristus on elämän valo, joka loistaa pimeässä ja kuolemassa. Hautausmailla palavat 
kynttilät ovat muistutus myös tästä. Kynttilät palavat edesmenneille läheisille, mutta 
sama valo loistaa jo elämässä. Kristittyinä voimme elää hapuilevankin uskon kanssa 
siinä toivossa, että Pyhä on läsnä myös oman elämämme arjessa, myös varjojen kes-
kellä. Siitä pyhäinpäivä myös muistuttaa meitä eläviä niin kotimaassa kuin kaukana 
merien takana. 

olli-Pekka Silfverhuth
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja ja merimiespastori.

Lauantaille ajoittuvan pyhäinpäivän aiheena on Pyhien yhteys ja 25. sunnuntain 
helluntaista aihe on Kuolemasta elämään. Tämä viikonloppu on nykyään erittäin 
harvinainen tuplapyhäviikonloppu, joita ei kirkkovuodessamme juurikaan enää 

esiinny. Pääsiäisen aikaan sunnuntai ja maanantai ovat peräkkäisiä pyhiä, joulun aikaan 
joulupäivä ja tapaninpäivä. Muuten pyhien peräkkäisyys on hyvin sattumanvaraista. Py-
häinpäivänä pyhien peräkkäisyys on siksikin luontevaa, että muinainen maatalousval-
tainen suomalainen yhteiskunta juhli ”kekriä” juuri tähän aikaan vuoden taitekohtana 
syystöiden päätyttyä. Silloin solmittiin muun muassa seuraavan vuoden palvelussopi-
mukset renkien ja piikojen kanssa.

Pyhäinpäivän teksti on tuttuun tyyliin Jeesuksen autuaaksi julistus hänen vuorisaar-
nastaan. Jeesus vastaa kansalle, joka on kokoontunut kuulemaan häntä. Hänen puheen-
sa on syvällinen, pitkä ja opettavainen, ”yksi maailmankirjallisuuden klassikkoja”, voi-
simme sanoa. Syvä hengellinen sanoma puhuttelee ja tulee kohti jokaista ihmistä. Au-
tuaaksi julistusta onkin sanottu siunaavaksi puheeksi. Vastakohtana Raamatussa myös 
esiintyvät, paheksuvaan sävyyn lausutut ”voi”-huudahduksia sisältävät puheet ovat sen 
sijaan kirousluonteisia, synnistä nuhtelevia puheita.

Juuri evankeliumin siunausta köyhät galilealaiset kaipasivatkin. Jeesus tunsi kuuli-
jansa ja heidän sydämensä. Siksi hän antoi varauksettoman tuen sille iankaikkisuuskai-
puulle ja sanan nälälle, jota hän kuulijoidensa sydämessä vaistosi asuvan. 

Sunnuntain aihe ”Kuolemasta elämään” jatkaa luontevasti kuolleiden muistamisvii-
konloppua. Maallinen kuolema ei Raamatun mukaan ole kristitylle pahin vihollinen. 
Hengellinen kuolema ja iankaikkinen ero Jumalasta sen sijaan ovat sitä. Jeesus kertoo 
päivän evankeliumin mukaan, miten ”Lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään 
niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän 
heidät kaikki”. Näin usko on syvimmiltään erityisesti ylösnousemususkoa.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 89: 6–8, 16–19
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 60: 18–21
Toinen lukukappale Ilm. 21: 1–4
Evankeliumi Matt. 5: 1–12
Vaihtoehtoisia saarnatekstejä 
1. Kor. 15: 51–57 ja Hepr. 11: 13–16

Herramme ja Jumalamme,

Me ylistämme sinua siitä,

että olet ottanut meidät pyhien yhteyteen.

Muistamme kiitollisina

eri aikoina eläneitä todistajiasi,

jotka ovat kirkastaneet nimeäsi.

Auta meitä seuraamaan heitä

osana sinuun uskovien pitkässä ketjussa.

Tahdomme rohkeasti tunnustautua omiksesi

ja levittää ympärillemme iloa ja luottamusta,

kunnes saamme kaikkien pyhiesi kanssa

nähdä sinut kasvoista kasvoihin.

w w w.sxc . hu /  C lau d ia  M eye r
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Taustalla kuuluu veden pauhaa-
va virtaus kivien yli, aluksi kai-
ken alleen peittävänä mutta het-
ken päästää rauhoittavan rytmil-

lisenä. Veden soljuntaan sekoittuu lintu-
jen liverrystä ja variksen käheä rääkäisy. 
Kostea ilma luo sumuverhon maiseman 
ylle, tehostaen luonnon viipyilevää unen-
omaisuutta. Matalan kosken jälkeen vesi 
virtaa pieneen poukamaan, rauhoittuen 
hetkeksi, jatkaen sitten matkaa takaisin 
virtaan. Poukamaa reunustavat korkeat 
puut ja vastarannalla kohoaa ylös rintee-
seen hirsinen mökki. Rannalla, vesirajas-
sa seisoo Katri Päkkilä, hymyssä suin ja 
silmissään levollinen katse. 

– Tänne minä haluan tuhkani laitet-
tavan. 

”Ihminen on kuollut, kun kaikki hä-
nen aivotoimintansa ovat pysyvästi lop-
puneet”. Näin määritellään kuolema 
Suomen laissa. Fyysinen oleminen ei kui-
tenkaan lopu kuolemaan, sillä jäljelle jää 
ruumis, jonka saattaminen lopulliseen 
lepoon kuuluu perinteisesti omaisille. 

Monikaan ihminen ei eläessään ajatte-
le maallisten jäännöstensä viimeistä mat-
kaa mutta haukiputaalainen Katri Päk-
kilä ei kuulu heihin. Rapiat päälle kol-
mikymppisenä, täysissä sielun ja ruumiin 
voimissa, hän päätti tehdä hautaustesta-
mentin.

testamentti 
monesta syystä
Suomen Hautaustoimistojen Liiton ke-
hittämän hautaustestamentin avulla 
suunnitellaan omat hautajaisjärjestelyt 
etukäteen. Testamentin voi laatia liiton 
jäsenliikkeissä, joita löytyy ympäri Suo-
mea. Haukiputaalainen Hautaustoimisto 
Kropsu kuuluu jäsenliikkeisiin ja hautu-
ri Ulla Kropsu-Karp lupaa neuvoa hau-
taustestamentin teossa.  

– Hautaustestamentin tekeminen on 
lisääntynyt valtakunnallisesti koko ajan, 
minun kauttani niitä kuitenkin tehdään 
vain noin pari vuodessa. Nuoret kyllä pu-
huvat paljon, että pitäisi tehdä hautaus-
testamentti, mutta yleensä sen teko jää 
eläkeiälle, Ulla kertoo. 

Katri Päkkilän mielessä on hautaus-
testamentin teko muhinut jo pidempään. 
Muutama vuosi sitten hänen kahdelta ys-
tävältään kuoli molemmilta lähiomai-
nen. Ystävien surua oli musertavaa seu-
rata sivusta. 

– Ihmettelin silloin, miten ystäväni 
jaksoivat järjestää hautajaiset kaiken su-
run keskellä. Sen vuoksi päätinkin, et-
tä haluan tehdä mahdollisimman paljon 
sen eteen, että voin nostaa tulevaa taak-
kaa lapsieni ja omaisteni harteilta. Hei-
dän ei tarvitse murheissaan miettiä hau-
tajaisteni yksityiskohtia. 

Hautaustestamentti auttaa myös yk-
sinäisiä ihmisiä. Puolison kuoltua lesket 
huomaavat, ettei heillä ei ole välttämättä 
ketään, joka hoitaisi hautajaisjärjestelyt 
heidän jälkeensä. 

– On ollut sellaisiakin asiakkaita, jotka 
pelkäävät, ettei perikunta järjestä sen ar-

Viimeinen matka

voisia hautajaisia kuin asianomainen ha-
luaisi. Hautaustestamentilla tällaisen asi-
an voi varmistaa parhaiten, Ulla lisää. 

Jos vakaumuksensa vuoksi ei halua 
tulla haudatuksi kirkkomaahan, kan-
nattaa tehdä hautaustestamentti. Kirk-
koon kuulumaton hen kilö voidaan siu-
nata hautaan, jos omaiset tai muut vaina-
jan hau tauksesta huolehtivat henkilöt sitä 
pyytävät. Siunausta ei kui tenkaan toimi-
teta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tah-
tovansa toi sin.

yksityiskohdat ylös
Hautaustestamenttiin liittyviä kaavak-
keita on neljä: hautaussuunnitelma, en-
nakkotilaussopimus ja kahdenlaista hau-
taustestamenttilomaketta. 

Ensimmäinen vaihe testamentissa on 
hautaussuunnitelma, johon kirjataan 
kaikki hautaukseen liittyvät toiveet ar-
kusta, kukista, hautapaikasta, kantajista ja 
lehti-ilmoituksista lähtien. Lisäksi siihen 
merkitään suunnitellun hautaustoimituk-
sen hinta tämän päivän euron arvossa. 

– Yhden asiakkaan kanssa kävimme 
hänen kotonaan katsomassa, mitkä pöy-
täliinat tulevan mihinkin pöytiin ja min-
ne katetaan kahvi. Hautaussuunnitelman 
voi tehdä halutessaan hyvinkin yksityis-
kohtaiseksi, hymyilee Ulla Kropsu-Karp 
ja ojentaa lomakkeita Katri Päkkilälle 
pöydän yli. 

– Tässä on aika paljon mietittävää yh-
delle kerralle. Aluksi sitä ajattelee suora-
viivaisesti, että näin ja näin, sitten sitä 
huomaa, miten paljon pitää päättää. Mi-
tenkähän lapset haluavat äitiä muistella, 
tuumailee Katri ja pyörittelee kaavaket-
ta edessään. 

– Olenkin sanonut asiakkaille, että 
kaavakkeet kannattaa ottaa kotiin mu-
kaan ja tutustua niihin ihan rauhassa, 
Ulla lohduttaa. 

– En haluasi liikaa sitoa ja eritellä hau-
tajaisjärjestelyjäni. Tärkeintä, että ne oli-
sivat omaisille mieleen ja helpottaisivat 
heidän surutyötään. Sen ainakin tiedän, 
että haluan tuhkauksen ja mahdollisim-
man ekologisen hautauksen. Mutta mi-

ten uurnat, ne eivät taida olla kauhean 
ekologisia, Katri pähkäilee. 

– Minun liikkeeni kaikki arkut ja uur-
nat ovat maatuvaa laatua. Meillä on myös 
erikseen uurnia, joita voidaan sijoittaa 
ongelmitta vesistöön, vastaa Ulla ja saa 
Katrin nyökyttelemään hyväksyvästi.

Hautaussuunnitelma ei itsessään ole 
juridisesti sitova. Omaiset voivat halutes-
saan jättää suunnitelman kokonaan huo-
mioimatta, vaikka yleisesti ottaen vaina-
jan viimeisiä toiveita noudatetaan. Monet 
täyttävätkin pelkästään hautaussuunni-
telmaan rinnastettavan Hautausjärjeste-
lyni -vihkosen, jota Suomen Hautaustoi-
mistojen Liitto ry myös julkaisee. 

kerro 
tahtosi muille
Ennakkotilaussopimuksessa tekijä tal-
lettaa pankkiin omalla nimellään rahaa, 
sen summan minkä hän haluaa hauta-
jaisiinsa käyttää, yleensä vähintään hau-
taussuunnitelmassa esiintyvän euromää-
rän verran. 

– Varoja tallettaessa pankin kanssa 
tehdään tilinkäyttöön ehto, josta kopio 
toimitetaan hautaustoimistolle. Ehdossa 
mainitaan, että kuoleman jälkeen hauta-
ustoimisto voi laskuja vastaan periä tililtä 
saatavansa, kertoo Ulla Kropsu-Karp.

Laskut tulevat vain niistä tapahtu-
mista, joista toimiston kanssa on sovittu 
hautaussuunnitelmaa tehtäessä. Muuten 
hautaustoimistolla ei ole tiliin oikeutta, 
vaan se pysyy tilinhaltijalla ja kuoleman 
kohdatessa perikunnalla.

– Jos hautajaisten jälkeen tili on plussan 
puolella, palautetaan rahat perikunnalle. 
Jos vastaavasti tilin kate ei riitä laskuja 
varten, karsitaan joitain kuluja sen verran 
tai peritään puuttuvat varat kuolinpesäl-
tä. Vuosia sitten tehdyn hautaussuunni-
telman rahasummahan ei kata välttämät-
tä kuolinhetken hautauskuluja. 

Hautaustestamenttilomakkeita on 
kahdenlaisia. Toisessa lomakkeessa ei 
hautajaisia varten kerätä rahaa erillisel-
le tilille. Tällöin hautajaistoimisto pe-
rii hautajaisten jälkeen vainajan peri-
kunnalta hautaussuunnitelman mukai-
set kulut. 

Toiseen hautaustestamenttiin kirja-
taan erikseen ennakkotilauslomakkeessa 
mainittu tili, mihin hautaukseen tarvit-
tavat varat on talletettu. Molempiin hau-
taustestamenttilomakkeisiin tarvitaan 
kahden todistajan allekirjoitukset. 

Hautaustestamentti sitoo juridisesti. 
Omaiset eivät saa jättää vainajan tahtoa 
täyttämättä. He voivat lisätä hautajaisiin 
omia toiveita, jos ne eivät loukkaa vai-
najan omaa katsomusta. Hautaustesta-
mentin voi purkaa tilaajan eläessä mil-
loin tahansa.

– Pankkiholvissa hautaustestamenttia 
ei kannata sitten säilyttää. Pankkiholvi 
kun avataan vasta hautajaisten jälkeen 
perunkirjoituksissa ja omaiset eivät voi 
mitenkään tietää, mikä olisi ollut vaina-
jan viimeinen tahto. Hautaustestamen-
tin tekijän kannattaakin mainita testa-

Ku va t :  A nn i  K innu n e n
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mentista ja sen paikasta mahdollisim-
man monelle läheiselle, tähdentää Ulla 
Kropsu-Karp. 

kuolemaa 
ken pelkäisi
Tuuli tanssittaa puiden lehtiä tuoden mu-
kanaan aavistuksen tulevasta talvesta. Hä-
märä hiipii poukaman ylle ja Katri Päkki-
lä nousee pengertä pitkin mökin kuistille. 
Siellä hän käpertyy korituoliin ja katselee 
pimentyvää maisemaa. 

– Tämä mökki on todella tärkeä paik-
ka minulle. Täällä olen voinut rauhoittua 
ja täällä olen päässyt yli monista elämäni 
hankalista ajoista. Jos joku paikka on tär-
keä eläessä, voi se olla tärkeä myös kuolles-
sa, kertoo Katri hiljaa.  

– Olen miettinyt kuolemaa paljon ei-
kä kuolema ole mielestäni mitenkään 
mystistä tai pelottavaa. Kuolema kuuluu 
luonnon kiertokulkuun: ruumis maatuu 

maaksi, siitä kasvaa kasveja, joita eläimet 
syövät ja me sitten syömme eläimiä. Kuo-
lema on uudelleen syntymistä, sillä meitä 
kaikkia löytyy kaikessa elollisessa. 

Siunaustilaisuudestaan Katri haluaa 
pienimuotoisen. Jos vuodenaikaan näh-
den on mahdollista, hän haluasi tilaisuu-
teen luonnonkukkia. Tuhkauksen jälkeen 
vain lähimmät omaiset matkaavat uurnan 
kanssa Haukiputaan Porokoskelle. Siellä 
sijaitsee Katrin vanhempien mökki, jon-
ka edessä olevaan poukamaan hän haluaa 
tuhkansa upotettavan.  

– Tänne mukavaan paikkaan omai-
set voivat tulla sitten muistelemaan mi-
nua, ilman hautakiviä tai muistomerkke-
jä. Täällä voin olla läsnä heidän jokapäi-
väisessä elämässä on, luonnollisen mut-
kattomasti. 

Maarit itkoNeN

Katri Päkkilä on tehnyt hautaustestamentin. Viimeiseksi lepopaikakseen hän on valinnut Porokosken mökkimaisemissa Haukiputaalla.

Ulla Kropsu-Karp esittelee Katri Päkkilälle maatuvia arkkuja.



12    Nro 36     30.10.2008

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

A
li

so
n 

Ta
yl

o
r

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Iltamessu pe 31.10. klo 21 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, saarnaa 
Virpi Sillanpää-Posio. Avus-
tajina Salla Tuominen, Hanna 
Liuska, Tiina Kinnunen, Kata-
riina Pitkänen, Merja Oksman 
ja Ilkka Mäkinen.
Ordinaatiomessu la 1.11. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi, liturgia Pauli Niemelä,  
saarna Niilo Pesonen. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kanttori 
Raimo Paaso. Sofia Magda-
lena -yhtye. 
Pyhäinpäivän vesper la 1.11. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen, urut Maija Tynkkynen. 
Tuomiokirkkokuoro, johtaa 
Henna-Mari Sivula. Muis-
tamme edellisen Pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
rakkaitamme. Vainajien ni-
met luetaan tilaisuudessa.
Messu su 2.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso.
Messu su 2.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso 
ja kanttorina Raimo Paaso. 
Kirkkokahvit.
Viittomakielinen messu su 
2.11. klo 12 Tallikappelissa. 
Toimittaa Erva Niittyvuopio. 
Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 30.10. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, avustaa 
Marjo Heikkinen, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kar-
jasilta-Höyhtyä suuralueen 
kirkkohetki.
Messu la 1.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttori-
na Taina Voutilainen. 
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat Jaakko Tuisku, Er-
ja Järvi ja Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Juha Soranta, 
Cantio Laudis -kuoro ja Kar-
jasillan kirkkokuoro. Muis-
tamme edellisen Pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
rakkaitamme. Vainajien ni-
met luetaan tilaisuudessa.
Gospelmessu su 2.11. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustavat 
Kimmo Kieksi ja Katja Ylita-
lo, kanttorina Taina Voutilai-
nen. Esa Rättyä ja Karjasillan 
gospelryhmä YA 1. Kirkko-
kahvit järjestää erityisdiako-
nian päihdetyön Pariisimat-
kaprojekti. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 2.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro.
Messu su 2.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Messu su 2.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Messu su 2.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Juha 
Soranta. 
Viikkomessu to 6.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. 

Tuiran seurakunta
Gospelmessu la 1.11. klo 10 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
Nanna Helaakoski ja Terhi-
Liisa Sutinen. Liittyy Oulu-
gospeliin.
Messu la 1.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Taru Ängeslevä. 
Messu la 1.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu la 1.11. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Pyhäinpäivän illan muisto-
jumalanpalvelus la 1.11. klo 
18 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, puhe Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala, urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki. Sekakuoro Tui-
ke. Muistamme edellisen Py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita rakkaitamme. Vai-
najien nimet luetaan tilai-
suudessa.
Messu su 2.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 2.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Markus Mähönen, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Tommi Hekkala. Tui-
ran kirkon Naiskuoro. 
Messu su 2.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Messu su 2.11. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, saarna Olavi Iso-
koski, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä.
Iltamessu su 2.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Taru Än-
geslevä. 
Englanninkielinen jumalan-
palvelus su 2.11. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Interna-
tional fellowship klo 15.30. 
Viikkomessu ke 5.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 

Oulujoen seurakunta
Messu la 1.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Radiointi Ra-
dio Dei. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 

Nurkkala.
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 1.11. klo 18 Ou-
lujoen kirkossa. Lohdutusta 
Sanasta ja sävelistä. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, pu-
he ja yksinlaulu Pertti Lahti-
nen, avustavat Eija Röning 
ja Anna-Maija Sälkiö sekä 
Eeva-Marja Laitinen sello, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Muistamme edellisen Py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita rakkaitamme. Vai-
najien nimet luetaan tilai-
suudessa.
Messu su 2.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 12 Sanginsuun seura-
kuntakodissa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

YlIkIIMInGIn aluE
Messu la 1.11. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko.
Pyhäinpäivän vesper la 1.11. 
klo 19 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. Klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Leo 
Rahko.

Hailuoto
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirkko-
kuoro. Muistokynttilöiden sy-
tyttäminen ja kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu la 1.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Arto Nevala, saar-
na Jaakko Kaltakari. Kantto-
rina Hannu Niemelä.
Iltakirkko pyhäinpäivänä la 
1.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Arto Nevala. Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä, urut 
Katri Niskakangas. Tilaisuu-
dessa muistetaan nimeltä 
mainiten edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
seurakuntamme jäseniä. 
Messu su 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Arto Nevala. Kant-
torina Katri Niskakangas.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari. Kant-
torina Hannu Niemelä. Yk-
sinlaulua Pekka Manninen. 
Kahvitarjoilu.

Kempele
Gospelmessu to 30.10. klo 
19 kirkossa.
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 1.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Riihi-
mäki, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Kirkkokuo-
ro avustaa.

Pyhäinpäivän iltamessu la 
1.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, avus-
taa Pekka Rehumäki , kant-
torina Marjo Irjala. Musiikki 
Ala-Leppilammet.  Sytytäm-
me muistokynttilän jokaisel-
le poisnukkuneelle seura-
kuntalaiselle.
Messu su 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Varttuneet 
avustaa. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Messu la 1.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen 
ja saarnaa Heimo Kajasvii-
ta, kanttorina Marja Ainali, 
miesten lauluryhmä.
Pyhänpäivästä pyhäinpäi-
vään muistohetki la 1.11. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Marja Ainali, Va-
namot-lauluryhmä.
Messu su 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa Pentti Kopperoinen, 
kanttorina Anna-Kaisa Pitkä-
nen, Emilia Niemelä ja Evelii-
na Hintikka, viulut.
Messu su 2.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kantto-
rina Anna-Kaisa Pitkänen.

Liminka
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 10 Rantakylän kappelilla. 
Huomaa paikka. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Kirkko-
laulajat avustavat.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 19 kirkossa. Vainaji-
en muistoilta. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Kynttilöiden sy-
tytys, pyhäinpäivän virsiä, 
mukana Tähdet-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 1.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avus-
taa. Muistetaan viime py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita.
Messu su 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Pyhäinpäivän iltamessu la 
1.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarna 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
ri Ossi Kajava, kamarikuoro 
avustaa. Luetaan viime py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneiden nimet ja sytyte-
tään muistokynttilät.
Messu su 2.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
saarna Urpo Luokkala, kant-
tori Ossi Kajava. 
Vauvakirkko ti 4.11. klo 9.30 
kirkossa, toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttori Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 10 seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Jukka Jaakkola. 
lapsityön pyhäinpäivän 
kirkkohetki la 1.11. klo 16 
kirkossa. Toimittaa Oskari 
Holmström, kanttori Keijo 
Piirainen, lapsikuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Oskari Holmström, kant-
tori Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro. Ehtoollinen. Tilaisuu-
dessa luetaan viime pyhäin-
päivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudas-
järvelle haudattujen nimet.
Messu su 2.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita. Kirkkokahvit ja 70 vuot-
ta heinä-joulukuussa täyttä-
neiden yhteinen juhla.

SarakYlä
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 19 kappelissa. Toi-
mittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Keijo Piirainen, kap-
pelikuoro. Ehtoollinen. Tilai-
suudessa luetaan viime py-
häinpäivän jälkeen Saraky-
län hautausmaahan haudat-
tujen nimet.

Siikalatva
kEStIlä
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Rahko, kanttorina 
Unto Määttä, kirkkokuoro 
avustaa. Messun yhteydessä 
sytytetään kynttilät vuoden 
aikana kuolleiden seurakun-
talaisten muistoksi.
Perhekirkko su 2.11. klo 
10. Toimittaa Minna Rah-
ko, kanttori Veijo Kinnunen. 
Kirkon jälkeen 5-vuotiaitten 
syntymäpäivät seurakunta-
kodissa.

PIIPPOla
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä. Messun yhteydessä 
sytytetään kynttilät vuoden 
aikana kuolleiden seurakun-
talaisten muistoksi.

PulkkIla
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Messun yhteydes-
sä sytytetään kynttilät vuo-
den aikana kuolleiden seura-
kuntalaisten muistoksi.
Iltakirkko su 2.11. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Ahti Myl-
lykoski, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

PYhäntä
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kinnu-
nen ja kirkkokuoro, Enna Jun-
no avustaa. Sytytämme kyntti-
lät edellisen pyhäinpäivän jäl-
keen poisnukkuneille kappeli-
seurakuntamme jäsenille.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 12 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

rantSIla
Messu pyhäinpäivänä la 
1.11. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen, kirkko-
kuoro ja lapsikuoro avusta-
vat. Messun yhteydessä syty-
tetään kynttilät edellisen py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneiden kappeliseurakun-
tamme jäsenten muistoksi.   
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo l0 Mankilan rukous-
huoneella. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit.

Siikasalo
ruukkI
Pyhäinpäivän hartaus ja eh-
toollisen vietto la 1.11. klo 
14 Mäkelänrinteellä. Toimit-
taa Lauri Haapala.
Pyhäinpäivän iltakirkko  la 
1.11. klo 19 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala.
Iltakirkossa muistamme vii-
me pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleita rakkaitamme. Kirk-
kokahvit ja musiikkihetki 
Paavolan seurakuntatalolla. 
Messu su 2.11. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala.
Gospelmessu su 2.11. klo 18 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala.

SIIkaJOkI
Pyhäinpäivän iltakirkko 
la 1.11. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. Tä-
hän jumalanpalvelukseen 
kutsumme pyhäinpäivästä 
pyhäinpäivään kuolleiden 
omaiset ja sytytämme muis-
tokynttilät ja muistamme 
rakkaitamme nimeltä. 
Maakirkko su 2.11. klo 13 
Puistolassa. Toimittaa Reino 
Tanjunen.

VIhantI
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
1.11. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, kantto-
ri Asko Rautakoski. Sytytäm-
me kynttilät vuoden aikana 
poisnukkuneiden muistolle. 
herättäjän kirkkopyhä su 
2.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, saarna 
Juhani Kajava, kanttori Asko 
Rautakoski.  Mukana Pattijo-
en siioninvirsikuoro. Kirkko-
pyhän jälkeen ruokailu ja sii-
oninvirsiseurat seurakunta-
talolla. 

Tyrnävä
Pyhäinpäivän messu la 1.11. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Lei-
la Ikonen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuo-
ro. Sytytämme kynttilän jo-
kaiselle vuoden aikana pois-
nukkuneelle.
Sanajumalanpalvelus su 
2.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

tEMMES
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 1.11. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarna Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Sytytämme kynttilän jo-
kaiselle vuoden aikana pois-
nukkuneelle.
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Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Hyvä tietää – mukava osallistua 
-luentosarja 

kuulovammaisille alkaa

enot oulussa 

Perjantaina 31. lokakuuta kello 
9.30 jatkuu Keskustan seura-
kuntatalossa luentosarja Hyvä 
tietää – mukava osallistua. Täl-

lä kertaa aiheena on eettinen valinta. 
Luento tulkataan viittomakielelle.

– Luentosarja on suunnattu erityi-
sesti Oulussa ja lähiseuduilla asuville 
kuuroille, mutta kauimmainen kävijä 
tulee Paltamosta saakka, kertoo Ou-
lun seurakuntayhtymän kuulovam-
maistyöstä vastaava diakoniatyönte-
kijä Anne-Mari Kyllönen.

Hänen mukaansa luennoille osal-
listuvat ovat pääasiassa kuuroja ja 
kuurosokeita, mutta myös huonokuu-
loiset ovat tervetulleita mukaan.

Aiemmin kuuroille oli Sosiaalitur-
va tutuksi -luentosarja, joka aloitettiin 
siksi, että tiedon saanti omalla kielel-
lä on tärkeää myös viittomakielisille. 

Sosiaaliturvan tultua tutuksi mietti-
vät osallistujat uusille luennoille so-
pivia aiheita ja nimesivät luentosarjan 
sen mukaan, että siellä he saavat hyö-
dyllistä tietoa ja viihtyvät.

Luentosarja jatkuu joulukuulle saak-
ka joka toinen viikko vaihtuvin aihein. 
Tällä hetkellä on menossa ensi vuoden 
luentojen aihetoiveiden kartoitus.

– Osallistujamäärä on koko ajan 
ollut hienoisessa kasvussa, tätä nykyä 
luennoille osallistuu noin 30 ihmistä, 
Kyllönen kertoo.

Lisäksi sunnuntaina 2.11. kello 12 
vietetään viittomakielistä messua tuo-
miokapitulin Tallikappelissa. Messun 
toimittaa pastori Erva Niittyvuopio. 
Tallikappeli sijaitsee piispantalon si-
säpihalla, osoite on Hallituskatu 3.

Satu laPiNlaMPi

Re i j a  H aa p a la in e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 31.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän hartaus la 
1.11. klo 15, Intiön kappeli. 
Toimittaa Jouni Riipinen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1.11. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
4.11. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Päiväseurat ke 5.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo.
keskiviikkoseurat ke 5.11. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipi-
läsali. Pekka Välitalo ja Tuu-
la Pelkonen.
Miesten piiri ke 5.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Ompeluseurat to 6.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
raamattupiirit: 
To 30.10. ja 6.11. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. Pas-
tori Anna-Mari Heikkinen. 
To 6.11. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Mark. 3. Jyrki Vaa-
ramo.
hartaudet: 
To klo 18.30, Kuntotalo. 
30.10. Tiina Kinnunen, 6.11. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ke 5.11. klo 15, Seniorita-
lo. Tiina Kinnunen, ehtool-
linen.
To 6.11. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Jyrki Vaara-
mo, ehtoollinen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 31.10. klo 
17, Pyhän Andreaan kirkko. 
lasten pyhäinpäivän harta-
us la 1.11. klo 15, Kaukovai-
nion kappeli. Jaakko Tuisku, 
Auli Kipinä ja Ilkka Järviö.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.11. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Viljo Juntunen 
ja Juha Kanniainen.
raamattuilta to 6.11. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Petri Satomaa ja Mirjami 
Dutton.
herännäisseurat su 2.11. klo 
15, Kastellin kirkko. 
raamattupiirit:
To 30.10. ja 6.11. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 3.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Luetaan Roomalais-
kirjettä. Liisa Karkulehto.
Ke 5.11. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evank.
Ke 5.11. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. Miehille. To 6.11. klo 

18, Kastellin kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 30.10. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 30.10. ja 6.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Pe 31.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 4.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vilho Harmaa-
la: Jumalan mies Elia.
raamattu- ja lähetyspiiri to 
30.10. ja 6.11. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 30.10. ja 13.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.  
rauhanyhdistyksen seu-
rat to 30.10. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
raamattupiirit: 
To 30.10. ja 6.11. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
To 30.10. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 4.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 30.10. ja 
6.11. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
akkuna Sanasta maailmaan 
su 2.11. klo 16–18, Hintan 
seurakuntatalo. Aiheena us-
kotut rahat -vertaus, Vilho 
Harvala. Lapsille pyhäkoulu, 
varhaisnuorille omaa ohjel-
maa. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja Sley.

Musiikki ja kulttuuri
Oulugospel:
Pe 31.10.
Klo 18 Saraste ja Kraka, hin-
ta 9 €, Urheilutalo, Rantaka-
tu 30.
Klo 20 DadsHello, 5 €, Cafe 
Saara, Kirkkokatu 2.
Klo 21 messu, Oulun tuomio-
kirkko
Klo 22 Sakari Heikkilä Band ja 
Teo, 2 €, Cross Cafe, Isokatu 
11, tuomiokirkon vieressä.
la 1.11. 
Klo 10 Jumalanpalvelukset.
Klo 12 The Truth ja MGTH, 
hinta 9 €, Urheilutalo.
Klo 14 Jukka Salmisen kon-
sertti. Suunnattu etenkin 
perheille, vapaa pääsy. Kes-
kustan seurakuntatalo.
Klo 16.30 Majakat: Kolme 
majakkaa ja oululaiset nuo-
ret. 80-luvun retroilua, sket-
sejä ja painia Jaakobin tai 
muitten kavereitten kanssa. 
Klo 19 Syvä Sininen ja Egoei-
mi, hinta 9 €, Urheilutalo. 
Klo 22 Gospel Covertajat, 

suomigospelin klassikkoja 
vuosien varrelta. Ohjelma 5 
€, Karjasillan kirkko. 
Su 2.11. 
Klo 10 Jumalanpalvelukset.
Klo 12 The Rain ja J. Jyrä, hin-
ta 9 €, Pohjankartano.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 4.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhien seurassa virsien myö-
tä, Esko Laukkanen.
Säveliä surusta – lohdutus-
ta laulusta ke 5.11 klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Iltamusiikki – karjasillan 
kirkkokuoro 45 vuotta ke 
12.11. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Kuoro- ja yhteislaulua 
kuoron 45-vuotisjuhlan kun-
niaksi. Kahvitarjoilu. 
Suuri rukous -runomusiikki-
matinea su 2.11. klo 17, Kas-
tellin kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 3.11. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit 
ja keskustelua.
Ystävänkamari ti 4.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikille avoin porinapaikka.
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 5.11. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Diakoniapiirit: 
Ma 3.11. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 5.11. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 30.10. klo 
18, Rajakylän seurakunta-
koti. 
työttömien ateria ti 4.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Juttutuvat: 
Ti 4.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Ti 4.11. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiirit: 
Ti 4.11. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Ti 4.11. klo 14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
To 6.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapii-
ri to 30.10. klo 12, Reino ja 

Sirkka Petäjäkankaalla, Py-
säkkipolku 12. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kEhItYSVaMMaISEt
Perhepiiri to 30.10. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalo, Kuorosali. Kehi-
tysvammaisten läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
4.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-

maisten kohtaamispaikka. 
keskustelukerho ti 4.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 5.11. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. Avotöissä ole-
ville kehitysvammaisille.

kuulOVaMMaISEt
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 31.10. 
klo 9.30–10.30, Keskustan 

seurakuntatalo. Aiheena 
eettinen valinta. 
Viittomakielinen messu su 
2.11. klo 12–13.30, Tallikap-
peli. Toimittaa Erva Niitty-
vuopio. Kirkkokahvit.
kuurojen lähetyspiiri ma 
3.11. klo 14–16, Kuurojen yh-
distys. 
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 5.11. klo 12–14, 
Diakoniakeskus. Kuuroille 
eläkeläisille.
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30.10.–6.11.2008enot oulussa 

Hämeenlinnalainen lauluntekijä ja muusikko Juk-
ka Salminen on kiertänyt maata ristiin rastiin ki-
taransa kanssa jo yli neljännesvuosisadan. Nyt hä-
nen kierroksensa osuu Ouluun.

Salminen esiintyy lauantaina 1.11. kello 14 Kes-
kustan seurakuntatalossa perheille suunnatussa 
konsertissa. Vuosien saatossa Salminen on säveltä-
nyt yli 700 laulua, suurimman osan niistä lapsille.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Konsertti on osa 
koko viikonlopun mittaista Oulugospel-tapahtu-
maa. Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Jukka esiintyy 
lapsille ja perheille

4-vuotiaiden synttärit la 15.11. klo 15   
Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9

Syntymäpäiväjuhlassa saamme yhdessä ihmetellä, miten  
hienosti Taivaan Isä on kaiken tehnyt sekä kuunnella karhu- 

emon syksyisiä huolia musiikin ja näytelmän muodossa.

Tarjolla on synttärikakkua, mehua ja lahja.

Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.  
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai  

yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon p. (08) 316 1340.

näköVaMMaISEt
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 6.11. 
klo 13–14.30, Öbergin talo.
 
PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 31.10. klo 13, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 3.11. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
4.11. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa. 
To 6.11. klo 12 ohjelmatuo-
kiossa nimikkolähetti Tuula 
Pelkonen Angolasta ja kant-
tori Maija Tynkkynen.
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, la 
klo 12–15. Raamattutovi An-
na anteeksi pe 31.10. klo 12 
Siivessä, Juha Vähäkangas.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to klo 14, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 30.10. 
raamattutunti Matti Häkki-
nen, 6.11. kanttori Henna-
Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 4.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Pekka 
Mikkola tuo terveisiä Etiopi-
asta. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 3.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 3.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 3.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIkIIMInGIn aluE
lähetysilta to 30.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Vieraina Ari Huotari ja viisi 
nuorta Kalevalasta.
Piispankamari ti 4.11. klo 
11, Vanha pappila. Kahvila 
ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Periodipyhäkoulu su 2.11. 
klo 16, Vanha pappila. Per-
hepyhäkoulu, johon kutsu-
taan lapset, vanhemmat, iso-
vanhemmat ja kummit.
Pyhäkoulu su 2.11. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: 
Ke 5.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 6.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.  

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
To 30.10. ja 6.11. klo 14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 7–9-vuoti-
aille.
Su 2.11. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun yhteydessä.

Su 2.11. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun yhteydessä.
Su 2.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Messun yhteydessä.
Su 2.11. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Su 2.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 3.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 4.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 5.11. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 5.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 5.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 5.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 5.11. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Perheleirit: 
14.–16.11. Juuman leirikeskus. 
Mukana pastori Juha Tahko-
korpi, lastenohjaajat Tiina 
Huurre ja Seija Kurvinen. 
12.–14.12. Rokuan leirikeskus. 
Mukana pastori Stiven Naa-
tus sekä lastenohjaajia. 
Perheleirillä liikutaan luon-
nossa sekä leikitään ja askar-
rellaan. Ilm. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinta 44 € 
/ aikuinen, 4–18-vuotiaat 30 
€ sis. matkat, ruuan ja majoi-
tuksen. 
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 30.10. ja 6.11. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulut: 
Su 2.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 2.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 2.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 2.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Perhekerhot: 
To 30.10. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti 4.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Re 5.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 6.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 2.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. 
Perhekerhot: 
Ke 5.11. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 5.11. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 5.11. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 5.11. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInGIn aluE
Perhekerho to klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Tuiran seurakunta
teetupa to 30.10. ja 6.11. 
klo 14, Pöllönkankaan os-
toskeskuksen nuorisotila. 
4.–6.-luokkalaisille. 
Varhaisnuorten adventtilei-
ri 28.–30.11. Vasamon leiri-
keskus. Haetaan joulun tun-
nelmaa. Askarrellaan, viete-
tään yhdessä aikaa, hiljenny-
tään ym. Hinta 30 €. Max. 20 
lasta. Lisät. Matti Ketola 040 
574 7069, Paula Rosbacka 
040 745 1469.

Nuoret
Yökahvila nuorten paik-
ka la 1.11. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viettä-
mään iltaa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-

jen sekä hyvää seuraa.
Isoskoulutus (4.) ke 5.11. 
klo 17.30, Öbergin talo. Kar-
jasillan seurakunnan ja tuo-
miokirkkoseurakunnan nel-
jäs isoskoulutuskerta 29.10. 
tai 5.11. 
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutusleiri (1.) 
28.–30.11. Rokuan leirikes-
kus. Toinen leiri on 9.–11.1.09. 
Valitse leireistä parempi ja 
ilmoittaudu mukaan. Lisät. 
Hanna p. 040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
nuorten musiikkipiiri ke 
5.11. klo 17, Maikkulan kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Vaihtoehto torjentai hohto-
keilaus to 30.10. klo 18. Olet-
ko käynyt rippikoulun? Terve-
tuloa viettämään vaihtoehto 
torjentai-iltaa. Kokoontumi-
nen Koskelan seurakuntata-
lolle. Hinta 5 € / lurkki. Ilmoit-
tautuminen viimeistään ma 
27.10. Anssi Putilalle, anssi.pu-
tila@evl.fi, p. 050 340 8982.
Meri-toppilan yökahvila pe 
31.10. klo 20, Kuivaamoka-
tu 6. 

Pyhäinpäivän tilaisuudet lauantaina 1.11.

Pyhäinpäivän hartaus Intiön kappelissa klo 15.  
Lasten pyhäinpäivän hartaus Kaukovainion kappelis-
sa klo 15.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelukset klo 17 Oulun tuo-
miokirkossa, klo 18 Karjasillan, Tuiran ja Oulujoen kir-
koissa sekä klo 19 Ylikiimingin kirkossa. 

Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksissa muistetaan py-
häinpäivästä pyhäinpäivään poisnukkuneita. Muista-
minen tapahtuu vainajan kotiseurakunnan kirkossa sy-
tyttämällä kynttilä vainajan muistolle. Oulujoen kir-
kossa sytytetään paloturvallisuussyistä yhteinen kynt-
tilä vainajille.

Seppelemyynti

Siivessä perjantaina klo 10–14 ja Kaukovainion kappe-
lilla torstaina 30.10. klo 15–17. Lisätietoja lähetyssihtee-
ri Paula Rosbackalta, p. 040 5752 714.

Vapaaehtoistyön 
erityiskurssi 

Kurssi antaa valmiuksia toimia eri-
laisten ryhmien ohjaajina ja/tai 
avustajina. Kurssi on tarkoitettu en-
sisijaisesti diakonian piirissä tällaises-
sa tehtävässä toimiville tai niihin ha-
luaville. 
Teemoja ovat mm. miten ryhmät toimi-
vat, millaisia ryhmiä on, millaisen ryh-
män ohjaajana voisin toimia, miten voin toteuttaa lah-
jojani ja ideoitani ryhmässä? 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 12.11. Heik-
ki Kaikkoselle p. 040 502 5010. Ilmoittautuneet haasta-
tellaan. Kurssin hinta 20 €.

21.–23.11. 
Rokuan leirikeskuksessa

K a i  Ko r p i
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Yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 31.10. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.
Isoskoulutus (4.) ke 5.11. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Joko 29.10. tai 5.11. 
nuortenilta ke 5.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Yhdessäoloa, pientä 
purtavaa ja hiljentymistä. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 31.10. klo 
19–23.50, Isokatu 11, tuo-
miokirkon vieressä. Sakari 
Heikkilä Band ja Teo. Konser-
tit alkavat klo 22 tuomiokir-
kon messun jälkeen. Vapaa-
eht. maksu 2 €. www.oulun-
seurakunnat.fi/crosscafe.
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
7.11. klo 19–22.30, Kaukovai-
nion kappeli. www.oulunseu-
rakunnat.fi/3kohtaamista. 

OPISkElIJaJärJEStöt
Opiskelijajärjestöjen yhtei-
set seurat to 6.11. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kört-
tiopiskelijat kutsuvat muut 
vierailulle.
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 31.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Pyhäin yhteys, Riitta 
Kentala.
OPkOn opiskelijailta la 1.11. 
klo 19, Öbergin talo. Täysi-
ikäinen Jumalan lapsi, Toni 
Eskola.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 3.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Vilho Harvala: Elia, Jumalan 
mies.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 5.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Mitä on elää Juma-
lan Sanasta?, Anne Hopea-
vuori.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 30.10. ja 6.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 3.11. Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokailu 
klo 12–13, 3 € sis. kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 13–14. 
raksilan kerho to 30.10. ja 
6.11. klo 12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 5.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
raamattupiiri ke 5.11. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: 
To 30.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 30.10. ja 6.11. klo 13, Kas-
tellin kirkko. Kahvitarjoilu.
Ma 3.11. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 6.11. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
käsityökerho ti 4.11. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerhot:
To 30.10. klo 12.45, Koskelan 
palvelutalo. 
To 30.10. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 4.11. klo 13, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
aikuisten kuntopiiri to 
30.10. ja 6.11. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 3.11. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
3.11. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot:
To 30.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 30.10. ja 6.11. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 
To 30.10. klo 14, Metsolan 
Hovi. 
Ma 3.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 3.11. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 6.11. klo 12, Perälässä, 
Kontiokoskentie. 
To 6.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

Leirit ja retket
Vapaaehtoistyön erityis-
kurssi 21.–23.11. Rokuan 
leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.
karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan Vanhojen 
isojen leiri 22.–23.11. Roku-
an leirikeskus. Ole siellä tai 
ole neliö!
Yksinäisten joululeiri ti 
23.–26.12. Rokuan leirikes-
kus. Kutsumme joululeiril-
le eri ikäisiä yksinäisiä ihmi-
siä. Hinta 120 €, sis. kuljetuk-
sen ja täysihoidon. Ilm. viim. 
28.11. p. 08 3161 340. Vetäjä-
nä diakoni Terttu Rahko, li-
sät. p. 040 575 2712. Mukana 
vapaaehtoiset Reijo ja Satu.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe 31.10. klo 13, Pyhän An-
dreaan kirkko. Mukana kant-
tori Taina Voutilainen.
lapsikuoro ma 3.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. Uusi 
kuoro lapsille, johtaa kirkko-
musiikin opiskelija Henriikka 
Rantala. Lisätietoja Henriik-
ka p. 044 5666 454 tai kant-
tori Juha Soranta p. 050 406 
7286.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
4.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari. Pieniä kivitöi-
tä sekä tiffanylasiesineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 4.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tehdään fransupitsiä.

Muut menot
karjasilta–höyhtyä -suur-
alueen kirkkohetki to 30.10. 
klo 17–20, Karjasillan kirkko. 
Klo 17 kirkon pihalla Ynnin 
Julmureiden liikuntatuokio. 
Tarjolla makkaraa ja mehua. 
Klo 18 kahden vartin viikko-
messu, toimittaa Mikko Sal-
mi. Iltateehetki ja virsikara-
okea. Lapsille luvassa ongin-
taa ja askartelua. Kutsutaan 
mukaan alueen asukkaita, 
erityisesti vuoden sisällä sin-
ne muuttaneita.
Sinkkuilta pe 31.10. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ihmisen koh-
taaminen, työnohjaaja Mat-
ti Hökkä. Aikuisten yksinelä-
jien kohtaamispaikka.
kaatuneitten omaiset ma 
3.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
alfa-kurssi ti 4.11. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta to 6.11. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. Ylistys- ja 
muita yhteislauluja, rukous-
ta, sanaa ja todistuspuheen-
vuoroja. Teetarjoilu. Huom. 
paikka muuttunut Kaukovai-
nion kappeliin 6.11. ja 4.12. 
Lastenhoito järjestetty. 
Syntymäpäiväjuhla 70-vuo-
tiaille su 9.11. klo 10–13, Kar-
jasillan kirkko. Messu klo 10,  
sen jälkeen juhla. Ilm. viim. 
31.10. p. 08 5313 200.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Service in English Su 2.11. 
at 6 pm in Pyhän Luukkaan 
kappeli. International fel-
lowship from 3.30 pm. Be-
fore the Service in English 
refreshments are offered.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm in Py-
hän Luukkaan kappeli. Fa-
milies from all christian den-
ominations and non-christian 
backrounds are welcome. No 
fee or enrollment. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 2.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomek-
si.

Kastetut
tuomiokirkko: Topias Ver-
neri Hautakangas, Elsa Mat-
leena Regelin.
karjasilta: Viivi Lilian Gröhn, 
Sanni Eveliina Heikkilä, Jyry 
Armas Juujärvi, Aaron Rafael 
Kautto, Tuure Otava Kautto, 
Milja Peppi Ilona Leinonen. 
tuira: Juulia Aada Huotari, 
Artturi Mikael Kantojärvi, 
Pinja Maria Eveliina Koske-
la, Veera Helmi Ilona Koske-
la, Anni Vilja Emilia Kärkkäi-
nen, Nuutti Johannes Lau-
lajainen, Rasmus Leevi San-
teri Meriläinen, Jutta Maria 
Kristiina Murtoniemi, Aaron 
Benjamin Nurmimäki, Kas-
per Henrik Johannes Pääta-
lo, Anni Linnea Savela, Elina 
Eerika Tervonen, Aino Iida 
Elina Zerni. 
Oulujoki: Ilari Elias Juhani 
Haataja, Anni Matilda Kar-

jalainen, Onni Aleksi Moila-
nen, Aleksi Kristian Pohjola, 
Niilo Johannes Ruuska, Topi-
as Saku Oskari Vesterberg, 
Lauri Mikko Artturi Vähä-
kangas. 

Vihityt
tuomiokirkko: Jari Pasi Kos-
ki ja Heli Kristiina Tuohimaa, 
Juha Pekka Oskari Ollanketo 
ja Hanna-Maija Karjalainen.
karjasilta: Kari Tapio Antero 
Kokko ja Sanna Heidi Maria 
Pyörälä, Tommi Petteri Hai-
konen ja Heli Marketta Im-
pola.
tuira: Mikko Petteri Zerni ja 
Mari Mervi Helena Keränen, 
Toivo Antero Lehtola ja Tert-
tu Helena Piri.
Oulujoki: Marko Tapio Kontio 
ja Minna Kristiina Autere.

Kuolleet
tuomiokirkko: Lauri Ensio 
Mikkonen, 86.
karjasilta: Olli Eero Kalervo 
Tapio, 81; Timo Antero Hen-
tilä, 57.
tuira: Elsa Hilkka Juntunen, 
79; Heikki Pentti Sipilä, 46; 
Pirita Littow, 1 pv; Tommi Jo-
hannes Tuutti, 15; Tyyne Ke-
ränen s. Seppänen, 71.
Oulujoki: Fanni Maria Kiiski 
s. Ojala, 89; Irja Annikki Part-
timaa s. Virpi, 89.

haluatko tehdä muutenkin jotakin kivaa 
ja hyödyllistä yhdessä toisten kanssa? 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi toimitaan mm. seuraavissa paikoissa:
- Siipi, lähetyksen puoti ja paja, ma-ke, pe klo 10–14, la klo 12–15, p. 044 316 1720
- Intiön puuhakerho ma, ke klo 9, Intiön hautausmaan kasvihuoneen kellari
- Piispankamari, kahvila ja kirpputori, ti, pe klo 11–15, Ylikiimingin vanha pappila
- Kivi- ja tiffanylasikerho ti klo 10, Pyhän Tuomaan kirkon kellari
- Lähetyssoppi, kahvila ja myyjäiset, to klo 10–14, Keskustan seurakuntatalo

Tarjolla on monenlaista puuhaa:
- kahvinkeitto ym. keittiötyöt
- leipominen
- myyminen, hinnoittelu, lahjoitusten vastaanotto ja asiakkaiden kanssa seurustelu
- siivoaminen ja järjestely
- kahvipussien puhdistaminen ja leikkaaminen
- ompeleminen ja neulominen 
- puu-, koru- ja tiffanytyöt

Lisätietoja:
Raija Nissinen ´   Paula Rosbacka   Tarja Oja-Viirret
tuomiokirkkoseurakunta ja Oulujoki  Karjasilta  Tuira
p. 040  574 7105   p. 040 575 2714  p. 040 574 7172

Kati Riipinen   Ulla Mäkinen
Oulujoki, Ylikiimingin alue   Oulun tuomiorovastikunta
p. 040 528 1813   p. 040 506 5511

Taulu seinälle? 
Lamppu pitäisi vaihtaa, 
mutta kun huimaa? 
Sarana vinkuu ja viki-
see? Piha pitäisi hara-
voida, mutta voimat ei 
riitä? Lunta ja liukasta, 
ettei ulos uskalla? 

Miesten talkooryhmä 
auttaa kodin pienissä 
askareissa. Soita ja ky-
sy Heikki Kaikkoselta p. 
040 502 5010.

Säveliä surusta – lohdutusta laulusta

Keskiviikkona 5.11. klo 18  Heinätorin seurakuntatalolla

Yhteislaulutilaisuus, tule laulamaan yhdessä ja nautti-
maan musiikista. 
Juontajana pastori Jyrki Vaaramo, yksinlaulu kanttori 
Henna-Mari Sivula , säestää kanttori Raimo Paaso. Mu-
kana myös lauluryhmä. 
Kahvitarjoilu.

uusia ryhmiä Musiikkileikkikoulu trilliin

Tuiran seurakunnan Musiikkileikkikoulu Trilli aloittaa uu-
det ryhmät marraskuussa Rajakylän seurakuntakodilla. 

Kokoontumiset torstai-iltaisin: 
16.00 Sisarusryhmä 
17.00 2–3-vuotiaat 
17.45 Erityisryhmä 
18.30 4–5-vuotiaat 

Hinta marras-joulukuulta 30 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Tuija Puurunen 050 3576915 
tuijapuurunen@luukku.com 

Suuri rukous 
runomusiikkimatinea 

sunnuntaina 2.11. klo 17 
Kastellin kirkossa 

Runot runoilija Lassi Nummen runoteoksesta Requiem, 
tulkitsee kiiminkiläinen lausuja Eeva Kuivamäki. 
Musiikkina J. S. Bachin, Joonas Kokkosen, A. Järnefel-
tin, Sam Webben ja Sulo Salosen musiikkia. 
Merja Pyykkönen, viulu, ja Taru Pisto, urut. 

Ohjelma 5 €, tuotto vuonna 2011 Oulussa järjestettä-
vien Herättäjäjuhlien tukemiseksi 
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 30.10.–6.11.2008

Hailuodon kirkossa pyhäinpäivän 

messu klo 10. Toimittaa Matti Keski-

nen, kanttorina Kaisamarja Stöckell, 

kirkkokuoro. 

Kestilän kirkossa pyhäinpäivän 

messu klo 10. Toimittaa Minna Rah-

ko, kanttorina Unto Määttä, kirk-

kokuoro avustaa. 

Tyrnävän kirkossa pyhäinpäivän 

messu klo 10. Toimittaa Timo Liika-

nen, saarna Leila Ikonen, kanttorina 

Pentti Korkiakoski. Kirkkokuoro. 

Pyhännän kirkossa pyhäinpäivän 

messu klo 12. Toimittaa Sulo Kautto, 

kanttorina Veijo Kinnunen ja kirk-

kokuoro, Enna Junno avustaa. 

Temmeksen kirkossa pyhäinpäivän 

sanajumalanpalvelus klo 12. Toimit-

taa Timo Liikanen, saarna Leila Iko-

nen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 

Oulun tuomiokirkossa pyhäinpäi-

vän iltajumalanpalvelus klo 17. 

Toimittaa Anna-Mari Heikkinen 

ja urut Maija Tynkkynen. Tuomio-

kirkkokuoro, johtaa Henna-Mari 

Sivula.

Haukiputaan kirkossa iltakirkko klo 

18. Toimittaa Arto Nevala. Hauki-

putaan Kirkon Kamarikuoro, joh-

taa Hannu Niemelä, urut Katri Nis-

kakangas. 

Karjasillan kirkossa pyhäinpäivän il-

tamessu klo 18. Toimittaa Juhani La-

vanko, avustavat Jaakko Tuisku, Er-

ja Järvi ja Sirpa Kemppainen, kant-

torina Juha Soranta, Cantio Laudis 

-kuoro ja Karjasillan kirkkokuoro.

Kempeleen kirkossa pyhäinpäivän 

iltamessu klo 18. Toimittaa Timo 

Juntunen, avustaa Pekka Rehumä-

ki , kanttorina Marjo Irjala. Musiikki 

Ala-Leppilammet.

Kiimingin kirkossa pyhänpäi-

västä pyhäinpäivään muistohet-

ki klo 18. Toimittaa Raimo Salo-

nen, avustaa Erja Haho, kanttori-

na Marja Ainali, Vanamot-laulu-

ryhmä.

Lumijoen kirkossa pyhäinpäivän 

iltajumalanpalvelus klo 18. Toi-

mittaa Markku Tölli, kanttorina 

Maili Muuttola-Junkkonen, kuo-

ro avustaa. 

Muhoksen kirkossa pyhäinpäivän 

iltamessu klo 18. Toimittaa Jouni 

Heikkinen, saarna Simo Pekka Pek-

kala, kanttori Ossi Kajava, kamari-

kuoro avustaa. Messuun järjeste-

tään kirkkokyyti, ilmoittautuminen 

viimeistään to 30.10. kirkkoherran-

virastoon p. 533 1284.

Oulujoen kirkossa pyhäinpäivän 

iltajumalanpalvelus klo 18. Toi-

mittaa Pentti Kortesluoma, pu-

he ja yksinlaulu Pertti Lahtinen, 

avustavat Eija Röning ja Anna-

Maija Sälkiö sekä Eeva-Marja Lai-

tinen sello, kanttorina Sanna Lep-

päniemi. 

Tuiran kirkossa pyhäinpäivän ilta-

jumalanpalvelus klo 18. Toimittaa 

Hannu Ojalehto, puhe Lauri Kuja-

la, kanttorina Tommi Hekkala, ur-

kurina Lauri-Kalle Kallunki. Seka-

kuoro Tuike.

Limingan kirkossa pyhäinpäivän il-

takirkko klo 19. Toimittaa Aino Pies-

kä. Kanttorina Mika Kotkaranta, 

mukana Tähdet-kuoro.

Paavolan kirkossa pyhäinpäivän 

iltakirkko klo 19. Toimittaa Lau-

ri Haapala. Kirkkokahvit ja mu-

siikkihetki Paavolan seurakunta-

talolla. 

Piippolan kirkossa pyhäinpäivän 

messu klo 19. Toimittaa Erkki Piri, 

kanttorina Unto Määttä. 

Pudasjärven kirkossa pyhäinpäi-

vän iltakirkko ja ehtoollinen klo 

19. Toimittaa Oskari Holmström, 

kanttori Jukka Jaakkola, kirkko-

kuoro. 

Pulkkilan kirkossa pyhäinpäi-

vän messu klo 19. Toimittaa Ur-

po Luokkala, kanttorina Pekka 

Kyöstilä. 

Rantsilan kirkossa messu klo 19. Toi-

mittaa Markku Jaakkola, kanttorina 

Arja Leinonen, kirkkokuoro ja lapsi-

kuoro avustavat. 

Sarakylän kappelissa pyhäinpäivän 

iltakirkko ja ehtoollinen klo 19, toi-

mittaa Juha Kukkurainen, kanttori 

Keijo Piirainen, kappelikuoro. 

Siikajoen kirkossa pyhäinpäivän il-

takirkko klo 19. Toimittaa Reino 

Tanjunen. 

Vihannin kirkossa pyhäinpäivän ilta-

kirkko klo 19. Toimittaa Teemu Riihi-

mäki, kanttorina Asko Rautakoski.

Ylikiimingin kirkossa pyhäinpäivän 

iltajumalanpalvelus klo 19. Toimit-

taa Olavi Isokoski, kanttorina Leo 

Rahko.

Pyhäinpäivänä muistetaan 
edesmenneitä rakkaita
Kirkkovuoden viimei-

nen juhlapyhä on py-
häinpäivä, jota vie-
tetään lauantaina 3. 

marraskuuta. 
Pyhäinpäivänä on tapa-

na muistaa edesmenneitä 
rakkaita. Suosittuja muis-
tamisen tapoja ovat pyhäin-
päivän hartauksiin ja juma-
lanpalveluksiin osallistumi-
nen sekä omaisten haudoil-
la käyminen. Useimmissa 
seurakunnissa on tapana 

lukea pyhäinpäivän juma-
lanpalveluksessa edellisen 
pyhäinpäivän jälkeen me-
nehtyneiden seurakunta-
laisten nimet. 

Pyhäinpäivänä on tapa-
na viedä haudoille kynttilöi-
tä, jäkälä- ja havuseppeleitä 
sekä kukkia. Mikäli omai-
sen hauta sijaitsee kaukana 
tai hautaa ei ole, voi vaina-
jaa käydä muistamassa myös 
hautausmailla olevilla muu-
alle haudattujen muistomer-

Ehtoollishartaus to 30.10. 
klo 14.30 Saarenkartanossa.
kirkkokuoro to 30.10. klo 
18.30.
Pyhäinpäivän iltakonsertti 
la 1.11. klo 18 kirkossa.
Pyhäkoulu su 2.11. klo 12 kir-
kolla.
Perinteinen yhteislauluti-
laisuus su 2.11. klo 13 Aito 
Helmi -salissa. (Veteraanit, 
kunta ja srk).
Eläkeliitto ti 4.11. klo 11 srk-
salissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kurssi ti 4.11. klo 17 srk-
salissa.
kartanossa kajahtaa ke 
5.11. klo 14 Saarenkartanos-
sa. Päiväkoti Vatukan lapset 
laulavat.
Saaren Sirkut ke 5.11. klo 15.
kaverikerho to 6.11. klo 10 
kirkolla.

Pyhäinpäivänä 
kirkossa

Lauantaina 1.11. klo 10 
messussa sytytetään 
kynttilät viime pyhäin-
päivän jälkeen kuollei-
den seurakuntalaisten 
muistoksi. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. Illal-
la klo 18 Pyhäinpäivän 
iltakonsertissa kuul-
laan musiikkia ja runo-
ja kaipaukseen ja toi-
voon. Runoja lausuu 
Tuula Paltari-Piekko-
la, musiikkia esittävät 
Katri Kangas, kantele 
ja Kaisamarja Stöckell, 
urut ja laulu.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ma 9.30–12, 
ke 12–14.30

kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B ja 
sisaruskerho ryhmä A klo 
12.30–14.15. Ke klo 10–12 
päiväkerho 5A ja päiväker-
ho 5B klo 12.45–14.45. To 
klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla, ja sisarusker-
ho ryhmä B klo 10–11.45. Pe 

klo 10–12 päiväkerho 4-vuo-
tiaille.
hartaushetki lumilyhdyssä 
keskiviikkoisin klo 14.
hartaushetki limingan ter-
veyskeskuksen sairaalassa to 
6.11. klo 13.15 ja Alatemmek-
sen vanhainkodissa klo 14.
Matalakynnys su 2.11. klo 
16 Korsuhovilla, Miten voi-
tan pelon?, Vesa Salo.
kirkkokuoro: Harjoitukset 
ke klo 18.30 srk-talolla. Kuo-
roon otetaan jatkuvasti kaik-
kiin äänialoihin uusia laula-
jia. Tervetuloa laulamaan! 
kokkikerho to klo 14 kerho-
huoneella.
Diakonia: Joulun lapsi -pa-
ketit lähtevät ensi viikolla 
matkaan, joten pikainen lah-
joitus tällä viikolla ehtii vie-
lä mukaan. Suuret kiitokset 
kaikille lahjoittajille. Lisäk-
si otan jatkossakin mielel-
läni vastaa mm. villasukkia 
ja muita kudonnaisia oman 
seurakunnan diakoniatyö-

hön. Ota yhteyttä Marjo p. 
045 638 1973. 
Maata näkyvissä -festarit 
14.–16.11. Turussa. Pohjois-
maiden suurin kristillinen 
nuorisotapahtuma. Jos pi-
dät hyvästä gospelmusiikis-
ta, olet juuri oikea ihminen 
tälle reissulle. Lippupaketti 
maksaa 54 €. Ilmoittautumi-
nen 29.10. mennessä Sinikal-
le p. 044 503 7080 tai sinikka.
harkonen@lumijoki.fi
rauhanyhdistys: Pe 31.10. 
klo 19 raamattuluokka Kyös-
ti Karjulalla. Su 2.11. klo 12 
pyhäkoulu I Lääköllä II Sal-
melalla III Takkulalla klo 17 
seurat ry:llä Heikki Saarikos-
ki ja Risto Laurila. Ke 5.11. 
klo 19 julkaisuilta ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ti 4.11. ja to 
6.11. klo 17.30–19 ja ke 5.11. 
klo 17–18.30. To 6.11. klo 13 
varttuneidenkerho Kiviah-
teella.
kuollut: Aino Maria Jakku-
la, 85.

Yhteystiedot
 
Virasto (08) 387 172 
kirkkoherra  
045 122 5787
diakonissa  
045 638 1973
suntio  
045 630 6081 
talouspäällikkö  
045 630 6082 
kerhohuone  
(08) 387 512
kotisivu:  
lumijoki.seurakunta.net

w w w.sxc . hu
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keillä. 
Haudoilla käynti py-

häinpäivänä yleistyi Suo-
messa toisen maailmaso-
dan jälkeen.

Päivä on edelleen yleisesti 
tunnettu myös vanhalla ni-
mellään pyhäin miesten päi-
vänä, vaikka nimi on vaih-
dettu jo vuonna 1967. Päivä 
tunnetaan myös vainajien 
muistopäivän nimellä.

Satu laPiNlaMPi
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 30.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. 
Miestenilta to 30.10. klo 18 
Vakkurilan perhekerhotilas-
sa. Psykologi Timo Perttu-
nen alustaa aiheesta Miehen 
identiteetti. Keskustelua ai-
heen pohjalta.
lähetyspiiri ti 4.11. klo 13 
pienryhmätilassa.
urkuvartti ke 5.11. klo 12.15 
Hannu Niemelä srk-keskuk-
sessa.
karjala-ilta ke 5.11. klo 18 
Kellon srk-kodissa. Juhani 
ja Taimi Nevalainen kerto-
vat kuvin ja sanoin työstään 
Karjalan tasavaltaan kuulu-
vassa Harlun seurakunnassa. 
Juhani Nevalainen on Inke-
rin kirkon diakoni ja toimii 
Karjalassa Uusheräyksen lä-
hettinä. 
Sururyhmä alkaa ke 5.11. 
klo 18–19.30 seurakuntakes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Ryhmä kokoontuu kah-

deksan kertaa, viimeinen 
kokoontuminen toukokuus-
sa 2009. Sururyhmä tarjo-
aa läheisensä menettäneil-
le mahdollisuuden käsitellä 
asiaa yhdessä toisten samas-
sa elämäntilanteessa olevi-
en kanssa. Ryhmän vetäji-
nä toimivat kappalainen Ar-
to Nevala ja diakonissa Hele-
na Seppänen. Ilmoittautumi-
set 3.11. mennessä p. 040 581 
9316 Helena Seppänen tai p. 
040 838 5358 Arto Nevala.
Parisuhdeilta ke 5.11. klo 
18–20.30 Wirkkulassa, Kirk-
kotie 10 D. Illan aikana puo-
lisoilla on mahdollisuus pala-
ta ja suunnata ajatuksia yh-
dessäolon hetkiin sekä naut-
tia yhdessä tunnelmallista il-
tapalaa. Illan ajaksi on jär-
jestetty lastenhoito iltapa-
lan kera Vakkurilassa klo 
17.30 alkaen. Ilta on osal-
listujille maksuton. Muisto-
jen virittelijänä toimii Tei-
ja Veikkola.  Iltaan mahtuu 

n. 10 paria. Ilmoittautumiset 
pe 31.10. mennessä Kati Nis-
kalalle, p. 044 3223646, hau-
kiputaan.kumppanuusyhdis-
tys@dnainternet.net. Muis-
tathan ilmoittaa erityisruo-
kavaliosi. Järj. Haukiputaan 
seurakunta ja Kumppanuus-
yhdistys.
tartteeko auttaa? Diakoni-
an vapaaehtoistyöntekijöi-
den koulutuspäivä la 8.11. 
klo 11–16. Päivään kutsutaan 
entisiä ja uusia toimijoita. Jos 
auttaminen kiinnostaa, voit 
aloittaa vaikka osallistumal-
la tähän koulutukseen. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen 
31.10. mennessä Johanna Ke-
rolalle, p. 045 1393 993.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri pe klo 15 srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C. 
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanhakou-
lu, to 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-kodissa, pe klo 

10–11.30 kirkonkylän Vak-
kurilassa ja Martinniemen 
srk-kodissa.
Gospel-ilta pe 7.11. klo 18 
Vakkurilassa.
nuorten avoimet ovet: Kel-
lon srk-kodissa keskiviikkoi-
sin klo 18–20 ja Martinnie-
men srk-kodissa torstaisin 
klo 18–20. 
haukiputaan rauhanyhdis-

tys: raamattuluokka pe 31.10 
klo 18.30 Lohella, Kauppi-
lantie 5, seurat la 1.11. klo 17 
ry:llä, päiväkerhot alkavat 
viikolla 46.
kellon ry: Pyhäinpäiväseu-
rat 1.–2.11. Seurat la 1.11. klo 
13 ry:llä, Pentti Ihme, Tau-
no Kujala, seurat la 1.11. klo 
18 ry:llä, Tauno Kujala, Pent-
ti Ihme, seurat su 2.11. klo 

Vapaaehtoiseksi  
Vakkurilaan?

Etsitään vapaaehtoi-
sia yökahvilan vetä-
jiä Vakkurilaan. Vetä-
jien ensimmäinen ko-
koontuminen 30.10. 
klo 18 Vakkurilassa. 
Lisätietoja Katrilta  
p. 045 6576 122.

13 ry:llä, Keijo Nissilä, Matti 
Kenttä, seurat ja HPE su 2.11. 
klo 18 Kellon seurakuntako-
dissa, Keijo Nissilä, päiväker-
ho ma 3.11. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylän ry: raamattuluok-
ka pe 31.10. klo 17.30 ry:llä, 
pyhäinpäiväseurat la 1.11. 
klo 14 ry:llä, Juha Kanniai-
nen, Markku Kangasniemi, 
pyhäkoulut su 2.11. klo 12: 
Asemakylä e. Seppo Ketolal-
la, Asemakylä p. Pekka Ku-
jalalla, Keskikylä Pekka Hin-
tikalla, Vänttilänperä Juha 
Kaarivaaralla, Taipaleenkylä 
Sampo Saarijärvellä, seurat 
ja HPE su 2.11. klo 18 Kellon 
srk-kodissa, päiväkerhot ke 
5.11. ja to 6.11. klo 17.30–19 
ry:llä.
kastettu: Aleksi Oskari Nasi, 
Juho Petteri Haimakainen, 
Ossi Tapani Lehtonen, Jasper 
Mikko-Juhani Kinnunen.
kuollut: Reijo Voitto Korva-
la, 69; Matti Ilmari Vilenius, 
56.

aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
naisten piiri to 30.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Miesten piiri to 30.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
askeleet pe 31.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 2.11. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
ry:n pyhäinpäiväseurojen 
iltamessu su 2.11. klo 18 kir-
kossa.
Perhekerhot peruttu 30.10. 
vanhasta pappilasta ja 31.10. 
Kokkokankaan seurakunta-
kodista. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ti 4.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Musiikkia ja 
runo-ohjelmaa. Seurakunta-
piiri to 6.11. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Elina Kuivas 
alustaa aiheesta terveellinen 
ruoka. 
kuorot: Varhaisnuorten kuo-

rot ja mukulakuoro normaa-
listi. Kirkkokuoroa ei ole ke 
5.11.
työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 5.11. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 6.11. klo 
13.
Veikon valinta, päihdeon-

gelmaisten ja yksinäisten 
päivätoiminta ke klo 12–15 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
naisten hemmotteluilta pe 
7.11. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Oh-
jelmassa naisten puheen-

vuoroja sanoin ja sävelin, 
hemmottelukeitaita, tuote-
esittelyitä, iltapalaa (vapaa-
ehtoinen maksu), arvontaa. 
Ilmoittautumiset 31.10. men-
nessä ensisijaisesti sähköpos-
tilla (etunimi.sukunimi@evl.
fi) tai Saija Kivelä, 040 7790 
375 tai Merja Järvenpää, 040 
7790 372.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa, Kirkonky-
län srk-kodissa maanantaisin 
klo 10–12.
Varhaisnuorten kerhot:
Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30. Taidekerho 
ti klo 17–18. Kokkikerho ke 
klo 16.30–18. Puuhakerho to 
klo 17–18. 
Keskustan seurakuntata-
lo: Toimintakerho ti klo 
17.30–18.30. Monitoimiker-
ho to klo 17–18. 
Vanha pappila: Kokkikerho 
ma klo 16.30–18. Toiminta-

Sururyhmä aloittaa 
marraskuussa

Kiimingin seurakun-
nassa on käynnistymäs-
sä sururyhmä omaisen-
sa menettäneille. En-
simmäinen kokoontumi-
nen on ke 5.11. klo 18. 
Seurakuntakeskukses-
sa, Kirkkotie 6. Jos kai-
paat vertaisryhmän tu-
kea ja apua, tällainen 
ryhmä on juuri sinua 
varten. Ilmoittautumi-
nen diakoniatyönteki-
jä Erja Haholle 0400 775 
164 tai seurakuntapas-
tori Raimo Saloselle 040 
7203 246.

Sanan ja rukouksen ilta su 
9.11. klo 18 Jäälin seurakun-
takodissa. Raimo Salonen, 
Ulla Junttila, Marja Ainali, 
Eero Pesonen, Pirkko Runtti.
Pyhäkoulu su 9.11. klo 12 
Kirkkopirtillä, (ei 2.11.)
raamattu- ja rukouspiiri to 
30.10. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Poikakuoro to 30.10. klo 17 
seurakuntakeskuksessa.
kantaattikuoro to 30.10. klo 
19 seurakuntakeskuksessa.
Diakoniapiiri ma 3.11. klo 
12.30 Jäälin srk-kodissa.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 4.11. klo 13 Montin-
salissa.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus puhelimitse: Ul-
la Junttila 040 579 3247, Er-
ja Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
kodinhoitaja toini haapalan 
puhelinpäivystys arkiaamui-
sin klo 8–9 p. 044 576 0019.
kirpputori lähetyspisa-

ra Tuohimaantie 12, p. 050 
322 4664. Avoinna ma-pe 
klo 9–17. Vaatteita, kenkiä, 
kirjoja edullisesti, astioita, 
huonekaluja. Otetaan vas-
taan puhtaita ja ehyitä tuot-

teita. Pienimuotoista korja-
usompelua.
Yhteisvastuu-CD:n myynti 
kirkkoherranvirasto ja erja.
haho@evl.fi, 0400 775 164.
Yökahvila pe 31.10. klo 
19–22 kirkonkylän seurakun-
takeskuksessa.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki to klo 13–15 
Jäälin seurakuntakodissa.
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
pe 21.11. klo 18.30 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Aiheena ar-
kirakkaus, alustamassa Hele-
na ja Kauko Hintsala. Lasten-
hoito järjestetty. Ilm. viim. 
14.11. Riina Moilanen p. 040 
560 9678.
naisten hemmottelupäivä 
la 22.11. Suo itsellesi aikaa 
nauttia olostasi, hyvästä seu-
rasta, saunasta ja siitä, että 

olet nainen. Lähde mukaan 
päivään, jossa sinä olet tär-
kein. Hinta 25 € sis. ruokai-
lun, matkan, ohjelman ja va-
kuutuksen. Mukaan mahtuu 
30 naista. Varaa koko päivä. 
Ilm. 7.11. mennessä ja lisätie-
toja Riina Moilanen p. 040 
560 9678.
rauhanyhdistys: Seurakun-
tapäivät la 1.11. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 2.11. klo 18 ry:llä. 
Pyhäkoulua ei su 2.11. 
kiimingin rauhan Sana: 
Pyhäinpäivän seurat la 1.11. 
srk-keskuksessa. Klo 12 Seu-
rat Raimo Salonen, Ahti Vä-
häkangas, Matti Salmela. 
Klo 14.30 Lauluseurat Tuo-
mo Nikkola, Heimo Kajas-
viita. Klo 16.00 seurat Ahti 
Vähäkangas, Matti Salmela.  
Pyhäinpäivän seurat su 2.11. 
srk-keskuksessa. Klo 12 seu-
rat Matti Salmela, Heimo Ka-
jasviita. Klo 14.30 seurat Ahti 
Vähäkangas, Esko Takkula.
kastettu: Sonja Aino Eliisa 

Ohtamaa, Nella Maria Ellen 
Okkonen, Sampo Oliver Ran-
tala, Niklas Elmeri Riekki, Ila-
ri Kaspian Hyry, Fanni Maria 
Illikainen, Lilli Inkeri Ilves-
luoto, Saana Linnea Heikki-
lä, Miiro Sakari Vihelä.

Vihitty: Olli-Pekka Koistinen 
ja Anna-Kristiina Illikainen, 
Markku Simeon Aitto-Oja ja 
Helena Annikki Klasila.
kuollut: Kaisla Emilia Kurt-
ti, 5 kk.

Sävellyskonserttisarja  
kiimingin  
seurakuntakeskuksessa

Su 2.11. klo 18  
Lauri-Kalle Kallungin urkuimprovisaatio ja  
yhteislauluilta. Kahvit lähetyksen hyväksi.
Su 9.11. klo 14  
Poikakuoron isänpäiväkonsertti.
Su 16.11. klo 18  
Tapio Tiitun urkukonsertti. 
Su 23.11. klo 18  
Ilmari Mäenpään sävellyskonsertti.
Su 30.11. klo 18  
Tuomo Nikkolan kantaatti kuorolle,  
solisteille ja uruille.

Lisätietoja seurakunnan kotisivuilta.

w w w.sxc . hu /  Z suz anna K i l i án

kerho ke klo 17.30–19. Draa-
makerho to klo 16.30–17.30. 
Nuorisoseura: Poikien peli-
kerho ti klo 16–17.30. Liikun-
takerho ke klo 16.30–17.30. 
nuoret: Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Gospel-
messu to 30.10. klo 19 kirkos-
sa. Oulugospel 31.10.–2.11.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Raamattuluo-
kat pe 31.10. klo 18 nuorem-
mat: Käkelä, Niittyrannantie 
142. vanhemmat: Ojala, Pel-
tomiehentie 40. Pyhäinpäi-
väseurat la 1.11. klo 13 ja klo 
18 ry:llä. Pyhäinpäiväseurat 

su 2.11. klo 13 ry:llä. HPE su 
2.11. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkko.
Murron ry: Pyhäinpäivän lau-
luilta pe 31.10. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa. Pyhäinpäiväseu-
rat la 1.11. klo 13 ja 18 Kem-
peleen ry:llä. Pyhäinpäiväseu-
rat su 2.11. klo 13 Kempeleen 
ry:llä, klo 17 HPE Pyhän kolmi-
naisuuden kirkossa.
kastetut: Venla Iida Annik-
ki Kotkaniemi, Tomi Pette-
ri Mikael Prusila, Olavi Hen-
rik Korkala, Tuuli Lahja So-
fia Pahikka-aho, Peppi Au-
rora Savilampi, Aleksi Joo-
natan Mäki.

w
w

w
.sxc.h

u / K
riss Szku

rlato
w

ski



18    Nro 36     30.10.2008

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 30.10.–6.11.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kuorot: Tähdet to 30.10. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat, 
harjoituksia ei ole ke 5.11.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 31.10. klo 18.30 Limin-
gan seurakuntatalolla. Puhu-
jina Karhu ja Hämäläinen.
Vainajien muistoilta la 1.11. 
klo 19 kirkossa.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
5.11.
Pyhäkoulunopettajien ko-
kous ke 5.11. klo 16 lähetys-

vintillä.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
5.11. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9. Gal.5.
Isovanhempi–lapsenlapsi-
kirkkopyhä su 9.11. klo 10 
Limingan kirkossa. 
Sinä ja minä ja arkirakkaus 
- parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan seurakunta-
talolla, Pappilantie 6. Lasten-
hoito, josta ennakkovaraus 
11.11. mennessä p. 044 7521 

226. Järjestänä Virtaa Välil-
lämme -vapaaehtoiset ja Li-
mingan rovastikunnan avio-
parityöryhmä.
Pyhäkoulu: Su 2.11. klo 12 
Kotikololla ja klo 15 Vana-
mossa jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerhot: Ti 4.11. klo 
9.30–11 Kotikololla ja ke 5.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
nuortenilta  to 30.10. klo 
18–20 Kotikolon yläkerrassa. 
Isosten retki Oulugospeliin 
su 2.11. Lähtö srk-talolta klo 
9.15 ja Tupoksesta klo 9.30. 
Kyytimaksu 2 euroa peritään 
matkalla. Ole ajoissa paikal-
la! Yhteystiedot: Vs. nuoriso-
työnohjaaja Katri Harju 044 
7521 236, nuorisotyönohjaa-
ja Kirsi Junnonaho 044 7521 
225.
Partio: Valtakunnalliset Sep-
po-päivät Oulussa ja limin-
gassa 4.–6.11. Ti 4.11. klo 16 
vierailu ja tutustuminen par-
tiotyöhön Limingassa. Kirk-

koherra Ilkka Tornberg ja 
partio-ohjaaja Markku Kor-
honen kertovat  partiotyös-
tä, sen toiminnasta ja orga-
nisaatiosta. Käymme uudel-
la partiokämpällä jossa ruo-
kailu, jonka jälkeen siirrym-
me Alatemmekselle Liisan 
linnaan. Kts. google Seppo-
päivät. 
rauhanyhdistys: Virsilau-
luilta pe 31.10. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa. Pyhäinpäivä-
seurat la 1.11. klo 18 ry:llä ja 
su 2.11. klo 12 ry:llä. Iltakirk-
ko ja Herran pyhä ehtoolli-
nen su 2.11. klo 18 Limin-
gan kirkossa, kirkkokahvit ja 
päätösseurat ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti 4.11. klo 12 
ry:llä.
kastettu: Ella Maria Marga-
reeta Ahola, Alva Lyydia Au-
tio,  Marius Heinonen, Han-
nes Samuel Hintikka, Viola 
Alisa Helmiina Lehtola, Sii-
ri Henriika Kristiina Pahnila, 
Matias Aleksi Saksio.

Perinteinen  
Isänpäivälounas 

Su 9.11. klo 11–14 seu-
rakuntatalolla lähe-
tystyön tukemiseksi. 
Otamme vastaan lah-
joituksena syksyn sa-
toa, juureksia, peru-
noita, marjoja, hirven-
lihaa. Vastaanotto lähetysvintillä ma 3.11. klo 12–14. 
Lähetyssihteeri Inkeri Kujala p. 044 7521 239.

kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 31.10. klo 10.15 kap-
pelissa, Pekka Kyllönen. Kyy-
ti lähtee seurakuntatalolta 
klo 9.30.
Miesten piiri pe 31.10. klo 18 
Koortilassa.
kirkkokyyti pyhäinpäivän 
iltamessuun la 1.11. klo 18. 
Ilm. viim. to 30.10.  kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
hartaus ja ehtoollinen ma 
3.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala. 
naistenilta ma 3.11. klo 
18.30 Koortilassa. Aiheena 
enkelit, alustuksen pitää Si-
mo Pekka Pekkala. Nyytti-
kestit.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 4.11. klo 12, Pekka Kyl-
lönen.
keskipäivänkerho ke 5.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkala.
hartaus ke 5.11. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen.
rukouspiiri ke 5.11. klo 17.45 

srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 6.11. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
hartaus to 6.11. klo 14 Vi-
re kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
lähetyskalenterit vuodel-
le 2009 ovat saapuneet. Va-
raa omasi lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläiseltä p. 040 
5629131. 
kuorot: ke 5.11. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. To 6.11. 
klo 18.30 kamarikuoro srk-
talossa.
lapset ja perheet:
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa, torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Pyhäinpäivän kirkkohetki 
to 30.10. klo 18 kirkossa, jon-
ka jälkeen lyhtykulkue hau-
tausmaalle. 

Päiväkerhoissa valokuvaus 
30.10.–5.11. välisenä aikana, 
tarkemmat tiedot ajankoh-
dista saat kerhoista. 
nuoret: 
nuortenilta ke 5.11. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-sa-
lissa. 
koulupastoripäivystys to 
6.11. klo 10.40–12.15 yläas-

teella ja lukiolla. 
Partion perheretki kierik-
kiin la 8.11. Linja-auto lähtee 
srk-talon parkkipaikalta klo 
11.15, paluu n. klo 17. Retki-
maksu 5 euroa sisältää kul-
jetuksen, opastuksen, näyt-
telyn, makkarat ja leivät. Il-
moittautumiset ti 4.11. men-
nessä vartioilloissa tai Riital-

le p. 040 5733 315. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Seurakuntapiiri ti 4.11. klo 
12, Pekka Kyllönen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 31.10. klo 19 raamattu-
luokka-iltakylä T. Parviaisel-
la. Pyhäinpäiväseurat 1.–2.11. 

Vauvakirkko  

ti 4.11. klo 9.30 kirkossa. 
Oman helistimen tai lelun voi ottaa 
mukaan. Tapahtuman jälkeen valoku-
vaus kirkossa ja isänpäivän kakkukah-
vit seurakuntatalossa. 

la klo 12 seurat ja ruokailu se-
kä klo 18 seurat ry:llä, su klo 
10 messu kirkossa ja klo 14 
seurat ry:llä. Ma 3.11. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 4.11. klo 
13 lauluseurakerho Kerttu ja 
Lauri Taskilalla, Nuottatie 29 
D. www.muhoksenrauhan-
yhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 31.10. klo 19 isojen 
raamattuluokka ja iltakylä 
T. Parviaisella, Honkala. Su 
2.11. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Jukka Manninen, Laitasaa-
ri Lasse Kälkäjä, Huovila Aki 
Lehto.
kastettu: Leevi Mikael Till-
man, Miikka Lauri Johannes 
Remes.
Vihitty: Joni Olavi Pankarin-
kangas ja Erja Tuulikki Itälah-
ti, Ilkka Tapio Joentakanen ja 
Heini Susanna Koistinen.
kuollut: Lempi Tellervo Puus-
ti s. Siira, 90; Inkeri Kaarina 
Törmänen s. Holtinkoski, 74; 
Markku Johannes Vuori, 58.

Pyhäinpäivän  
iltakirkko 

La 1.11. klo 19 kirkossa ja 
Sarakylän kappelissa 
Tilaisuuksissa luetaan vii-
me pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden pudasjärveläis-
ten ja Pudasjärvelle hau-
dattujen nimet. Ehtool-
linen.

Senioripäivä pe 31.10. klo 
9.30–13.30 Korpisen kyläta-
lolla, mukana Henna Savi-
lampi ja Maarit Kokko.
lähetystalkooilta ma 3.11. 
klo 18.30 Lakarin koulun kä-
sityötalon yläkerrassa. 
Ystävän kammari ti 4.11. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
din isossa kahviossa.
kirpputori ke 5.11. klo 10–13 
talkootuvassa myytävänä tuo-
retta pullaa ja kakkuja.
kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro to 30.10. klo 18.45, lap-
sikuoro to 30.10. ja to 6.11. klo 
17, kirkkokuoro to 30.10. ja to 
6.11. klo 18, nuorisokuoro to 
30.10. ja to 6.11. klo 16.30, Vox 
Margarita ke 5.11. klo 18.
rönö pe 31.10. klo 18–22. 
Maata Näkyvissä -festareille 
lähtijä! Tule tekemään ban-

derollia banderolli-skabaan!
nuorten ihmissuhdetaito-
jen kurssi nuISkun tiedo-
tustilaisuus pe 7.11. klo 16 
Liepeen väentuvassa. Tapaa-
misessa kerrotaan koulutuk-
sesta ja sovitaan tapaamis-
ajat. Kurssi on 15–18-vuoti-
aille nuorille. Lisätietoa Mar-
kolta p. 040 752 4387 tai Tii-
nalta p. 040 571 4636.
Muut -ryhmän 1. talvitun-
ti la 8.11. klo 10–13.15 seura-
kuntatalolla. Ota kynä ja ku-
mi mukaan!
tilaa tiernapoika -esitys 
matkaryhmältä pikkujoului-
hin ym. illanviettoihin. Mak-
sulliset esitykset viikosta 48 
eteenpäin. Varaukset: Tiina 
Inkeroinen p. 040 571 4636 
tiina.inkeroinen@evl.fi.
apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € / tunti / apulai-

nen. Varaukset Tiina p. 040 
571 4636. 
Satumuskari  to 30.10. klo 
16–17 Sarakylän koululla.
Perhekerho to 30.10., ma 
3.11. ja to 6.11. klo 10–13 seu-
rakuntakodissa  sekä ke 5.11. 
klo 10–13 Petäjärinteen ky-
lätalossa.
Päiväkerholaisten vanhem-
pienilta ma 3.11. klo 18 Pauk-
kerinharjun koululla.
rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä la 2.11. 
klo 14 (Antti Saari) ja su 2.11. 
klo 13 ja 17 (Antti Saari, Ola-
vi Korkiakoski). Seurat Sara-
kylän koululla la 1.11. klo 12. 
(T. Luokkanen, S. Leppänen)
kastettu: Nina Julia Vihonen
avioliittoon vihitty: Ari Ola-
vi Salmela ja Sirkka Orvokki 
Illikainen sekä Tero Markus 
Laakkonen ja Laura Emilia 
Vänttilä.
haudattu: Erkki Aukusti Tör-
rö, 81; Elsa Annikki Ronkai-
nen, 73.

Sukupolvet ennen meitä
taivasteitä
sanan turvin kulkivat,
lampun viimein sammuessa
Jeesuksessa
silmät uneen sulkivat.
Virsi 147:2

H e nna S av i l am p i
Yhteystiedot
Vaihde: (08) 8823 100
Sähköposti: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

w w w.sxc . hu /  A l e xan d a r  I o t zov

Parisuhdeilta

Su 16.11. klo 16–19 Limingan seurakuntatalolla. 
Lyhyitä puheenvuoroja, yhdessä jakamista oman pa-
rin kanssa. Lastenhoito Kotikololla: ilmoita ti 11.11. 
mennessä p. 044 7521 226. Tarjolla kahvia/pientä vä-
lipalaa. Tilaisuus on ilmainen. Järjestäjät: Virtaa vä-
lillämme-vapaaehtoiset, Limingan rovastikunnan 
aviopariryhmä. 

w w w. sxc . hu

w w w.sxc . hu /  d a l i a  d

lasten pyhäinpäivän 
kirkkohetki 

La 1.11. klo 16 kirkossa. 
Lapset laulavat laulun py-
häinpäivästä, Hiljaisuus 
laskeutuu…
Kirkkohetken jälkeen siir-
rymme kynttiläkulkueena 
hautausmaan pääportille,
jossa sytytämme haudoil-
le vietävät kynttilät. Omat 
kynttilät mukaan.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherranvirasto ja seu-
rakuntatoimistot suljettui-
na pe 31.10. työntekijäpala-
verin vuoksi. 

kEStIlä
Väyrylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 30.10. klo 12 Liisa 
ja Tapani Alasalmella.
Julkaisuilta ja ompeluseu-
rat to 30.10. klo 19 ry:llä.
Ehtoollishartaus pe 31.10. 
klo 13 Pihlajistossa. Toimit-
taa Minna Rahko.
5-vuotiaitten syntymäpäi-
vät su 2.11. jatkuvat kirkon 
jälkeen srk-kodissa.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 4.11. klo 11 Kan-
kaalla Riitta ja Juhani Niira-
sella.
kirkkokuoro ti 4.11. klo 19 
srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 5.11. klo 
10 kerho-kodissa.
hyvölänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 6.11. klo 11 
Röteikössä Helena ja Matti 

Kilpelänaholla.
kerhot: Perhekerho to 30.10. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuorten kerhot to 
klo 15.30 ja 17.30 kerho-ko-
dissa. Seurakuntakerho pe 
31.10. klo 10 srk-kodissa.
Vihitty: Mikko Juho Matias 
Kamula ja Riitta Annikki Koi-
vukangas.

PIIPPOla
nuortenilta pe 31.10. klo 18 
srk-kodissa. 
Seurat 1.11. klo 13 ry:llä. 
Veteraanikuoro ma klo 11 
ja kirkkokuoro klo 14.30 srk-
kodissa. 
kerhot: Kehitysvammais-

ten kerho ma 3.11. klo 12.15, 
perhekerho pe 7.11. klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16.30 srk-kodissa. Seurakun-
takerho ti 4.11. klo 12 Väinö-
lässä. 

PulkkIla
rippikoulutunnit la 1.11. klo 
17 kirkossa. Koskee kaikkia 
Pulkkilassa asuvia rippikou-
lulaisia.
kirkkokuoro to 6.11. klo 19 
srk-talossa.
kerhot: päiväkerho pe 31.10. 
klo 13, perhekerho ma 3.11. klo 
10 ja seurakuntakerho ke 5.11. 
klo 12 seurakuntatalossa. 

PYhäntä
Ehtoollinen to 30.10. klo 13 
Nestorin ruokasalissa.
Veteraanien, sotainvali-
dien ja veteraaninaisten 
kutsutilaisuus to 30.10. klo 
15–16 Sulo ja Raija Kautolla. 
Mukana Mauno Leppikan-
gas, kanttori Veijo ja diako-

ni Enna. 
Pyhäinpäiväseurat la 1.11. 
klo 16 ry:llä, Timo Poikkimä-
ki ja Erkki Kautto.
Pyhäkoulut su 2.11. klo 11 
Marko Koskelolla, Mikko Ka-
mulalla ja Veijo Kinnusella. 
lukupiiri ma 3.11. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
Mll:n perhekahvila ma 3.11. 
klo 11 kerhohuoneessa.
Opistomyyjäiset ja seurat 
ke 5.11. klo 18.30 ry:llä, Jou-

ni Lesonen.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 
kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa.
kerhot: Perhekerho to 6.11. 
klo 11, päiväkerho ti klo 10 
ja salaisuuksien kaivos -ker-
ho ke klo 15 kerhohuonees-
sa. Varttuneen väen -kerho 
ke 29.10. klo 12 srk-talossa. 
kuollut: Aarne Armas Ny-
gren, 85.

rantSIla
hartaus to 30.10. vuodeosas-
tolla, Markku Jaakkola.
Eläkeliitto ti 4.11. klo 11 srk-
talossa.
Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
Sisarilta to 6.11. klo 19 Kaisa 
Näsäsellä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuoro 
Stellat ke klo 15 srk-talossa, 
to klo 13.30 Mankilan kou-
lulla ja pe 31.10. klo 13 Ho-
vin koululla.
kerhot:  
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin nup-
pukerho ti klo 10 Hovin kou-
lulla. Pikku Nuput ke klo 11 ja 
Isot Nuput to klo 13.30 Nup-
pulassa. Mankilan varhais-
nuoret ti klo 14.30 Mankilan 
koululla. Hovin varhaisnuo-
ret ke klo 14 ryhmä I ja klo 
15.30 ryhmä II Hovin koulul-
la. Tyttökerho to klo 17 Nup-
pulassa. 

Perheiden  
toimintapäivä  
La 15.11. alkaen klo 11 
Ristironkkelissa. Sito-
va ilmoittautuminen 7.11. 
mennessä Eeva-Liisa Kek-
koselle p. 0207 109 733.

kirkkokonsertti

Su 2.11. klo 19  
Piippolan kirkossa.
Raimo Laukka, laulu
Mika Jaakola, urut
Erkki Piri, hartaus

ruukkI
Diakonissa tavattavis-
sa Ruukin srk-talolla ke klo 
10–12  p. 050 4694 774.
Perhekerhot: Ti klo 
9.30–11.30 Paavolan srk-
talolla. Ke klo 9.30–11.30 
Ruukin srk-talolla ja to klo 
9.30–11.30 Revonlahden srk-
talolla. 
Sukkapiiri to 30.10. ja to 
6.11. klo 13 Ruukin srk-talol-
la. Kudotaan sukkia ja muu-
ta lämmintä. 
kaakaokerho 1.–2.-luokka-
laisille torstaisin klo 12.30 
Revonlahden srk-talolla.
kuorot: Lapsikuoro torstai-
sin klo 15 Ruukin srk-talolla 
ja ti 4.11. klo 16 Paavolan srk-
talolla. Yrjö Nissinen. Kirkko-
kuoro ke 5.11. klo 19 Ruukin 
srk-talolla.
Peli-ilta to 30.10. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
aikuisten syysvaellusporu-
kan kuva- ja muisteluilta to 
30.10. klo 19 Ruukin srk-ta-

lolla. Kuvat mukaan 
Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina 2.11. klo 12 Ruu-
kin srk-talossa.
Gospelmessu su 2.11. klo 18 
Revonlahden kirkossa. 
ruukin päiväkerhon uusi 
4-v. ryhmä seuraavan kerran 
ma 3.11. klo 13–15. Ohjaaja-
na Jonna Achrén. 
Ikäihmisten ja seurakunnan 
laulupiiri ti 4.11. klo 13 Re-
vonlahden srk-talolla.
tyttökerho ti 4.11. klo 17.30 
Ruukin srk-talolla alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille.
aikuisten päiväpiiri ke 5.11. 
klo 12 Ruukin srk-talolla.
aikuisten kehitysvammais-
ten keskusteluilta ke 5.11. 
klo 17.30–19 Ruukin srk-ta-
lolla.
nuortenilta to 6.11. klo 18 
Ruukin srk-talolla, illan jälkeen 
avoimet ovet klo 21 asti. 
rauhanyhdistykset: Pe 
31.10. klo 19 aviopuolisoilta 
Paavolan ry:llä. Hannu Ait-
to-ojan alustus kyläilyn mer-

kityksestä. Pe 31.10. klo 19 
luohualaisten aviopuoliso-
ilta OP:n mökillä Siikajoella. 
Ruukin ry:n Pyhäinpäiväseu-
rat 1.–2.11. La 1.11. klo 13 ja 
18.30 Ruukin ry:llä, su 2.11. 
klo 12 messu Ruukin srk-ta-
lossa, Juhani Pitkälä ja Lau-
ri Haapala. Seurat klo 14 ja 
18.30 Ruukin ry:llä. Su 2.11. 
klo 12 pyhäkoulu Sari ja Jus-
si Hartikalla. Ti 4.11. klo 12 
aikuistenkerho Soili ja Voit-

to Niemelällä. Ruukin ry:n 
aikuistenkerho klo 13 Anja 
Niemelällä. Pe 7.11. klo 18.30 
ompeluseurat ja iltapala Paa-
volan ry:llä.
kastettu: Kaius Otava Kan-
tola.
avioliittoon kuulutettu: Ilk-
ka Johannes Vidgren ja Jon-
na Pauliina Pöyskö, mol. Hol-
lola evl sekä Markus Uolevi 
Kokko ja Jenna Sofia Kinnu-
nen, mol. Liminka evl.
kuollut: Olavi Antero Rop-
pola, 59.

SIIkaJOkI
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla.  
Vanhusten päiväpiiri ma 
3.11. klo 13 Puistolassa.
Virsihetki ti 4.11. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen. 
Varkkari-ilta ti 4.11. klo 18 srk-
talolla 3.–6.-luokkalaisille. 
lapsikuoro ke 5.11. klo 15 
srk-talossa. Yrjö Nissinen. 
rauhanyhdistys: To 30.10. 
klo 17.30 päiväkerho, su 2.11. 

klo 12 seurat ja klo 17 seura-
kuntailta ry:llä. Ma 3.11. klo 
19 raamattuluokan opetta-
jien kokous Mikkosella. Ke 
5.11. klo 18.30 ompeluseurat 
Sauli Toppilalla. To 6.11. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

VIhantI
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Sururyhmän ensimmäinen 
kokoontuminen to 30.10. 
klo 12. Olet lämpimästi ter-
vetullut. 
lumimetsän diakonia -lähe-
tyspiiri to 30.10. klo 12 kou-
lun kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ti 4.11. klo 
13 srk-talolla.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
5.11. klo 12 Alpuan meijerin 
pirtissä.
rauhanyhdistys: Su 2.11. klo 
13 seurat kirkonkylän ry:llä. 
Kullervo Riekki ja Pentti Räi-
sänen. 
kastettu: Saku Lauri Tapani 
Eronen.

huomio! 
Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot suljettu pe 
31.10. työntekijäkoko-
uksen vuoksi.

herättäjän kirkkopyhä 
su 2.11. klo 10 Vihannin 
kirkossa. Mukana Pat-
tijoen siioninvirsikuo-
ro. Kirkkopyhän jälkeen 
ruokailu ja siioninvirsi-
seurat srk-talolla.

lähimmäispalvelukou-
lutus Siikasalon seura-
kunnassa 17.–19.11. ja 
22.11. Ilmoittaudu Lahja 
Rautiolalle 7.11 mennes-
sä p. 050 4694 774.

haluatko pitää kodis-
sasi diakonia-lähetys-
piirin? Ota yhteys Lah-
ja Rautiolaan p. 050 
4694 774.

Perinteinen  
Isäinpäivän  
lähetyslounas 
 
su 9.11. klo 11–13 Paavo-
lan srk-talolla. Aikuiset  
8 € / henkilö, 5–12-v. 4 € / 
henkilö ja alle 5-v. ilmai-
seksi. Arvontaa.
Vapaaehtoisia tarvitaan! 
Jos haluat tulla mukaan 
auttamaan, soita Einille 
p. 050 5455 625.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 30.10. klo 
10.30 Kauttaranta 12 A 2.
hartaus pe 31.10. klo 13.30 
Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 4.11. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 6.11. klo 11.30 
Markkulassa.
Isänpäivälounas su 9.11. klo 
12.45–14.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Hinta aikuiset 5 euroa, 
lapset 2 euroa.
Parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan srk-talolla
Perhekerhot: Lapset, äidit, 
isät, mummut ja papat ter-
vetuloa perhekerhoon tiis-
taisin klo 10–12 Temmeksen 
seurakuntatalolle, keskiviik-
koisin klo 13–15 Murron ker-
hotalolle, Kauttaranta 12 A 2 
ja torstaisin klo 10–12 Tyrnä-
vän seurakuntatalolle.
Varhaisnuorten kerho ala-
asteikäisille: Tiistaisin klo 
17–19 Murron kerhotilassa, 

Kauttaranta 12 A 2. Tiistai-
sin klo 17–19 Jokisillan kou-
lulla. Kokkikerho keskiviik-
koisin klo 18–20 Murron ker-
hotilassa. Raamiskerho kes-
kiviikkoisin klo 17–18.30 Tyr-
nävän srk-talolla.
tulossa: Seurakuntakerhon 
retki ti 11.11. Kempeleeseen. 
Ilm. 4.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 5640 
600.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 2.11. klo 16 seurat ry:llä, 
Alpo Hyry ja Kyösti Hyry.
Murron rauhanyhdistys: Py-
häinpäiväseurat Kempeleen 
ry:llä, la 1.11. klo 13 ja 18 se-
kä su 2.11. klo 12 ja klo 17 
ehtoollinen Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
kastettu: Alina Iida Sofia 
Kyllönen, Anssi Matti Au-
gust Kiviniemi, Elvia Adelin 
Kämäräinen, Elias Oliver Äi-
jälä.
kuollut: Kerttu Lempi Sofia 
Pylkäs, 90.

Pyhäinpäivän virsilauluilta 

Perjantaina 31.10. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Iltapala Tyrnävän ry:llä.

Kappalainen Teemu 
Isokäännän virkava-
paan sijaisena aloittaa 
1.11. pastori Timo Liika-
nen, p. 044 7372 612.

kappalaiselle sijainen
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1. kivi

Kivenheittäjä oli lounaalla uskovi-
en ystäviensä kanssa. Aterian ää-
rellä yksi syöjistä puhkesi ylistä-
mään, kuinka nöyrä mieli hänel-
lä oli. Hän ei ollut ansainnut ruo-
kaansa. Hyvä Jumala oli sen ar-
mossaan hänelle antanut. Syö-
jä oli mielestään kelvoton ja jouti 
tunkiolle broilerinriekaleita jyys-
tämään.

Kivenheittäjä puhui nöyrälle 
syöjälle järkeä. Tietenkin syöjä oli 
appeensa ansainnut. Olihan tämä 
ansiotyössä.  

Nöyrä syöjä otti lompakostaan 
palkkakuitin. Kuitissa luki, että 
nöyrä syöjä oli ansainnut kuukau-

dessa yli 3 000 euroa. Summa oli 
kuitenkin viivattu yli. Vieressä oli 
nöyrän syöjän raapustama teksti: 
Ei ansaittu. Jumala voi ottaa pois.

Nöyrä syöjä ei ollut mielestään 
ansainnut mitään. Jumalalla olisi 
oikeus ottaa häneltä ruoka suus-
ta ja vichy kurkusta. Jumala voisi 
myös viedä syöjän koiralta appeen 
ja kissalta raksut, koska Jumalalla 
on valta ja voima.

Kivenheittäjä jäi miettimään 
nöyrän syöjän sanoja. Eikö ihmi-
nen ole tosiaan mitään ansainnut? 
Voiko häneltä viedä perustelemat-
ta ruuankin suusta?

Kivenheittäjä oli kokevinaan 

selvän hetken. Nöyrä syöjä oli an-
sainnut sapuskansa, sillä hänel-
läkin oli oikeus hyvään elämään. 
Jumalalla on suorastaan velvolli-
suus antaa meille hyvä elämä ruo-
kineen ja palkkoineen, sillä emme-
hän me ole tänne vapaaehtoisesti 
tulleet. Jos Jumala kerran on heit-
tänyt meidät maailmaan meiltä 
mitään kysymättä, silloin hänellä 
on velvollisuus ruokkia nälkäiset 
vatsamme ja täyttää tarpeemme. 
Nöyrä syöjäkin saa apehtia ilman 
voivottelua.

Näin ainakin luulisi. On ole-
massa kuitenkin probleemi. Ihmi-
nen ei aina saa 3 000 euron palk-

kaa eikä välttämättä edes mahaan-
sa täyteen. Nöyrä syöjäkin voi jou-
tua turistireissullaan Marokkoon 
pakkotöihin ja nääntyä nälkään. 
Kyseessä on kärsimyksen ongel-
ma, johon Jumala tietää vastauk-
sen, mutta ei kerro. 

Jumala tekee mitä lystää, kyse-
lemättä, selittämättä, nöyristä syö-
jistä näennäisesti piittaamatta. Ih-
misen osa tuntuu kohtuuttomalta 
ja julmalta. Hän kuitenkin uskoo 
ja toivoo, koska ei voi muutakaan.

Tällä kertaa Rauhan Tervehdys 
ei heitä ensimmäistä kiveä vaan 
tyytyy ihmettelemään elämän 
monimuotoisuutta.

Nöyrän syöjän ongelma

Perjantai 31.10.

Klo 18 Konsertti: Saraste ja Kraka (Urheilutalo, Ran-

takatu 30)

Klo 20 Konsertti: DadsHello, akustinen (Cafe Saa-

ra, Kirkkokatu 2)

Klo 21 Messu (Tuomiokirkko)

Klo 22 Konsertti: Sakari Heikkilä Band ja Teo (Cross 

Cafe, Isokatu 11, tuomiokirkon vieressä)

lauantai 1.11. 

Klo 10 Jumalanpalvelukset

Klo 12 Konsertti: The Truth, MGTH (Urheilutalo, 

Rantakatu 30)

Klo 14 Konsertti: Jukka Salminen, (Keskustan seura-

kuntatalo, Isokatu 17), suunnattu etenkin perheil-

le, vapaa pääsy!

Klo 16.30 Majakat: Kolme majakkaa ja oululaiset 

nuoret. 80-luvun retroilua, sketsejä ja painia Jaako-

bin tai muitten kavereitten kanssa.

Klo 19 Konsertti: Syvä Sininen, Egoeimi (Urheiluta-

lo, Rantakatu 30)

Klo 22 Gospel Covertajat (Karjasillan kirkko)

Sunnuntai 2.11. 

Klo 10 Jumalanpalvelukset

Klo 12 Konsertti The Rain, J. Jyrä (Pohjankartano)

J a r k ko M e ht ä lä

Oulugospel goes to kahvila
Suomen vanhin gospelfes-

tivaali Oulugospel ottaa 
tänä vuonna uuden aske-
leen, kun festivaaliesiinty-

jät nousevat lavalle myös kaupun-
gin iltaelämässä. 

Oulun urheilutalon, Karjasil-
lan kirkon ja Pohjankartanon oh-
jelmatarjonnan lisäksi DadsHel-
lo-yhtyettä kuullaan perjantai-
iltana Cafe Saarassa. Akustises-
sa konsertissa solisti Mirkka Paa-
janen saa tuekseen basisti Miika 
Halmetojan luotsaaman neli-
henkisen bändin, jossa on muka-
na koskettimet, basso, rummut ja 
saksofoni. Luvassa on uudenlai-
sia sovituksia bändin biiseistä  ja-
mimeiningillä.

Oululaislähtöinen DadsHel-
lo juhlii ensi vuonna kymmen-
vuotista uraa. Tammikuussa tu-
lee kuluneeksi kymmenen vuot-
ta bändin ensimmäisestä ko-
koontumisesta VR:n treenikäm-
pällä Oulussa. DadsHello julkai-
si vuoden alussa toisen albumin-
sa nimeltään Sateeni. Levy kipusi 
julkaisuviikollaan Suomen viral-
lisen albumilistan sijalle 22. En-
sialbumi Kun unesta tulee totta 
julkaistiin vuonna 2003. 

uutta ja 
vanhaa
Cafe Saarasta iltaa voi jatkaa kris-
tilliseen nuorten aikuisten kah-
vilaan. Parillisten viikkojen per-
jantaisin järjestettävä Cross Ca-
fe on avoinna osoitteessa Isoka-
tu 11 aina puoli yhteen saakka. 
31.10. kello 22 Taivas Klubin la-
valle nousevat Sakari Heikkilä 
Band ja Teo.

Kolmipäiväisen festivaalin oh-
jelma on suomalaisen gospelmu-
siikin kattava läpileikkaus. Tar-
jolla on riparihittejä, indiepop-
pia, etnorokkia, raskaita kitara-
valleja, kirkkaita melodioita ja 
koskettavia sanoituksia. Esiin-
tyjäkaartiin kuuluvat Saraste, 
Kraka, The Truth, Mikko Goes 
to Heaven, Syvä Sininen, Egoei-
mi, Gospel Covertajat, The Rain 
ja J.Jyrä. 

Oulugospeliin odotetaan tu-
hansia kävijöitä. Kauempaa saapu-
ville festivaalivieraille on majoitus 
koulutiloissa. Lauantai-illalle on-
kin luvassa myös nuorten maja-
koita erilaisilla teemoilla. Maja-
koiden järjestelyissä on mukava 
oululaisseurakuntien nuoria. 

elSi huttuNeN

DadsHello pe 31.10. kello 20 Ca-
fe Saarassa (Kirkkokatu 2). Ovi-
maksu 5 euroa. Oulugospel 
31.10.–2.11.

Lisätietoja: www.oulunseura-
kunnat.fi/oulugospel.

Oulugospel 2008


