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Avustusjärjestöillä on runsaasti kokemuksia 

huijauksista. Vääryyden harjoittamises-

ta on esimerkkejä niin avustettavien kuin 

avustajienkin joukossa.

Palvelujen muuttuessa yhä enemmän sähköi-

siksi huijauksetkin ovat saaneet uusia muoto-

ja. Näkyvimpiä ovat olleet pankkitunnusten niin 

sanotut kalastelut, joista monet ovat valitettavas-

ti onnistuneet.

Seurakuntien arjessa huijausyritykset eivät 

onneksi ole jokapäiväisiä. Siinä piilee vaara. Petol-

lisella mielellä varustettu ihminen saattaa onnistua 

petkuttamaan seurakuntien työntekijöitä tekeyty-

mällä hädänalaiseksi. Tällaisista tapauksista kuul-

laan vielä.

Viereisessä jutussa kerrotaan Haukiputaan lähe-

tyssihteerin saamasta viestistä. Se on todennäköi-

sesti yksi esimerkki seurakunnan työntekijään koh-

distetusta huijausyrityksestä. Lähetyssihteeri vältti 

vahingon valppaudella. Hän esittää muille olennai-

sen kysymyksen: halutaanko seurakunnassa tunnus-

taa huijaus huijaukseksi?

Kristilliseen etiikkaan kuuluu olennaisesti lähim-

mäisten, etenkin hädässä olevien auttaminen. Meil-

le opetetaan, että avun tarvitsijan taustalla ei saa 

olla merkitystä auttamisen kannalta.

Kristilliseen ajatteluun sopii huonosti ajatteluta-

pa, jossa avun pyytäjään suhtaudutaan lähtökoh-

taisesti epäillen. Se olisi vääryys oikeasti hädänalai-

sia kohtaan. Heille kun apuun turvautuminen saat-

taa olla riittävän nöyryyttävää.

Seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille on 

hyvä järjestää silloin tällöin koulutusta, jossa neu-

votaan tunnistamaan huijarit.

Tiettyjen tunnusmerkkien esiintyessä häly-

tyskellojen pitäisi soida. Näitä ovat ainakin epä-

määräiset yhteystiedot ja avuntarvitsijan vaikea 

tavoitettavuus. Yksi hyvä huijausyrityksen tun-

nusmerkki on se, että avun pyytäjällä on varaa 

asettaa tarkkoja ehtoja sille, millaista apua hänel-

le on annettava ja millä tavalla se pitää hänelle 

toimittaa. Yleensä todellisessa hädässä olevalle 

on yhdentekevää, kuinka häntä autetaan, kun-

han vain apua saa.

Aatoksia

Huijauksiin voi varautua koulutuksella

Akrobaatintekeleet
Meitä isiä on leikillisesti nimitetty 
”syyllisiksi” –  eihän nainen voi saada 
lapsia ilman miehen myötävaikutus-
ta. Ilmeisesti tämä termi liittyy jol-
lain tavalla lapsista aiheutuvaan ras-
kauteen ja vaivaan? Mielenkiintoi-
sella tavalla isän rooli siis kytkeytyy 
kristilliseen synti–syyllisyys–armo-
tematiikkaan. Yleensä me isät saam-
me kuitenkin jossain vaiheessa syn-
ninpäästön, kun yhdessä huomataan 
omien lasten ihanuus. Perheen eteen 
kannattaa nähdä hieman vaivaakin.

Isänpäivä hiipii juhlana piakkoin 
100 vuoden hulppeaan ikään. Meil-
lä hitaasti juurtuvaa juhlaa on mark-
kinoinut aikanaan kauppiaiden ko-
mitea. Markkinavoimat ovat kui-
tenkin kokeneet tappion, sillä isän-
päiväsunnuntaina kauppojen joulun 
aukiolot perutaan väliaikaisesti! Ny-
kyinen isänpäivän viettotapa on siis 
kääntynyt ”juurevaa tarkoitustaan 
vastaan”.

Maanantaina 525 vuotta täyttä-
vä Martti Luther sälytti isien harteil-
le perheiden kristillisen kasvatuksen. 
Olemmeko luottamustehtävän arvoi-
sia? Jos jotain yhteistä lasten kanssa 
puuhataan, helposti se tuppaa mene-
mään niin maalliseksi, niin maalli-
seksi... Kyllä kai nykyisin Maran hy-
vää tarkoittanut neuvo voidaan to-
teuttaa äitien kanssa kristillisellä yh-
teistyöllä ja tasajaolla?

Kela on viime aikoina tukenut isi-
en hoitovapaata. Mennä vuonna pos-
tilaatikoista tupsahti mainos, jossa 
suorastaan yllytettiin moiseen urote-
koon. Rumempi sukupuoli kun viih-
tyy töissä liiankin hyvin – ja tuntuu 
olevan jopa ”naimisissa työpaikkansa 
kanssa”, kuten eräs turhautunut koti-
äiti  niittasi murhaavasti.

Meillä on maailman joustavin yk-

sittäisten perheiden ratkaisuja tuke-
va järjestelmä mitä moninaisimpien 
perhe-puzzlejen viidakossa. Systee-
miä kehitetään koko ajan tarpeita 
vastaavaksi. Salliiko järjestelmä myös 
tietoisen paon vanhempien vastuus-
ta? Tällä tarkoitan sinällään hyvien 
hoitojärjestelmien houkuttelevuutta 
sellaisissakin tilanteissa, joissa koti-
hoito olisi lapsen kannalta kaikkein 
luontevinta. Vanhemmilta vaaditaan 
vastuuta ja selkärankaa hinata per-
hearvot elämässään ainakin ”kol-
men kärkeen”, ellei sitten aivan yk-
köseksi.

Kodin ilmapiirin ja luontevien per-
hesuhteiden rakentaminen on syy-
tä aloittaa jo lasten ollessa aivan pie-
niä. Eräät vanhemmat ehdottivat po-
jalleen leppoisaa yhteisaikaa kalente-
riin merkityn perheen viikon kunni-
aksi. Pojan vastaus oli suorastaan tyr-
määvä: ”Emmä jouda nyt, kun kave-
rit venaa ulkona.” Vanhemman rooli 
vaatii kykyä hypätä ”liikkuvaan ju-
naan” sekä muitakin akrobaatin ky-
kyjä. Liian moni havahtuu huomaa-
maan junan menneen jo ja viheltä-
neen kuivan kimeästi.

Pekka TuomikoSki
Kirjoittaja on liminkalainen 

tietokirjailija-toimittaja ja koti-isä.

6.11.2008

Synti on 
vieraantumista
Kirjailija Juha Seppälä kertoo Suomen 
Kuvalehdessä synnistä.

”Menikö synti Jumalan myötä, veikö 
mennessään kuin roskapussin.

’Synti ei ole kilpailukykyinen käsite, 
siksi kirkkokin kaihtaa sitä.’

Kirkko on ollut ennenkin Seppälän 
hampaissa, vaikkei hänellä henkilökoh-
taista Jumalaa olekaan. Ja vastaanottaes-
saan kirkon Pyhän Henrikin palkinnon, 
hän lupasi jatkaa vakavasti samalla lin-
jalla. Seppälälle synti on vieraantumisen 
synonyymi, ei yksittäisen teon tuomitse-
mista.

’Tämä maailma on moderni ja post ja 
toisen kerran post, mutta kun joku hirt-
tää, sen kivun ja ison sähkön jurinan voi 
tuntea. Se on sitä syntiä. Syntiä on vie-
raantuminen itsestään, harhautuminen 
omasta perimmäisestä luonteestaan.”

Suomen Kuvalehti 44/2008

Kuolema on 
kohtuuton
Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman pu-
huu Espoon seurakuntalehti Essessä 
isoista asioista.

”Kulttuurissa pitää varjella traagisuuden 
tajua’, Hannu-Pekka Björkman ajattelee.

’Media banalisoi kärsimyksen. Löö-
peissä vaihtuu puheenaihe yhdessä päi-
vässä kuolemasta karnevaaliin.’

Kuolema on kohtuuton ja arvaamaton. 
Taivaalla kulkee cumuluspilviä ja hämä-
häkki kiipeää lehdelle, hattaraa syödään ja 
tivolimusiikki soi, kun muurin takana Var-
sovan ghetossa ammutaan.

’Kärsimys on mysteeri. Jos taide ei au-
ta sen tuskassa, työni on turhaa’, Björkman 
sanoo.

’Olin Arto Nybergin haastateltavana Jo-
kelan koulusurmien jälkeen. Nyberg kysyi, 
missä Jumala oli. Minä siteerasin munkki 
Serafimia: Miksi syytämme Jumala aina 
silloin, kun joku muu tekee pahaa? Mik-
si emme kysy, missä Jumala on, kun teem-
me pahaa itse?”

Esse 41/2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan lukijoiden 
mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko 
sähköpostilla (toimitus@rauhanterveh-
dys.fi), postitse (PL 102, 90101 OULU) 
tai faksilla (08) 5626 444. Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä 
niihin otsikot.

Oletko menettänyt sisaruksen?
Olen keräämässä kirjoituskokoelmaa, jo-
ka sisältäisi nimenomaan sisarensa tai vel-
jensä itsemurhan kokeneiden kertomuk-
sia. Kirjoituksesi voi olla muodoltaan esi-
merkiksi tarina, satu, kertomus, runo, ot-
teita päiväkirjasta, mitä vain. Voit kirjoit-
taa tekstinkäsittelyohjelmalla, kirjoitusko-
neella tai käsin. Otsikoi tekstisi. 

Liitä mukaan nimesi, ikäsi ja yhteys-
tietosi, mukaan lukien mahdollinen säh-
köpostiosoitteesi. Tarvitsen yhteystietoja 
voidakseni ilmoitella osallistuneille kir-
japrojektin edistymisestä. Voit halutessa-
si kirjoittaa myös nimettömänä tai nimi-
merkillä. Otan kirjoitukset vastaan mie-
luiten sähköpostin liitetiedostoina, mutta 

voit myös lähettää paperiversion, jos en-
simmäinen vaihtoehto ei ole mahdolli-
nen. Kirjoituksia ei palauteta. Eeva Levä-
nen, Poste restante, 20360 Turku. Sähkö-
posti: eeva.levanen@pp.inet.fi.

eeva LeväNeN
Turku

Rauhan Tervehdyksessä 30.10. oli Jukka 
Mäntymäen aatoksia otsikolla ”Ei evo-
luutiolle – kyllä luomiselle”. Voin ym-
märtää, että tieteen metodien ja tässä 
tapauksessa erityisesti luonnontietei-
den ymmärtäminen on teologille vaike-
aa.  Harvoin kuitenkin saa lukea tahal-
lista evoluutioteorian väärinymmärtä-
mistä kuin tämän ortodoksista teologi-
aa opiskelevan hiippakuntasihteerin aa-
toksissa.

Totta kai tässä maassa saa uskoaan 
harrastaa niin paljon kuin haluaa, siihen 
en puutu. Kuitenkin toivoisin edes pien-
tä rehellisyyttä kerrottaessa siitä, mistä 
evoluutioteoriassa on kyse. 

Sanottakoon nyt vielä kerran triviali-
teetti, että evoluutioteoria ei ole uskonto. 
Evoluutioteoria on, kuten kaikki tiede, 
aina avoin kaikelle kritiikille. Kritiikin 
on vaan oltava perusteltua havainnoilla, 
jotka kuka tahansa voi tehdä. Evoluutio-
teoriakin on kehittynyt Darwinin esit-

tämästä ensimmäisestä versiosta valta-
vasti. On tullut uusia havaintotuloksia ja 
myös uusia biologian osa-alueita. 

Kritiikiksi ei kuitenkaan riitä se, että 
Mäntymäen tapainen subjekti ilmoittaa 
olevansa eri mieltä. Se on vain mielipi-
de, ei perusteltu havainto. Tiede on pe-
rusolemukseltaan nöyrä, se ei väitä ole-
vansa oikeassa, se esittää havaintotosi-
asiat järjestyneessä muodossa. Jos uusia 
faktoja löytyy, vanha teoria kumoutuu ja 
uusi syntyy. Myös tämä prosessi on eve-
luutiota.

EU:n parlamentti ei päättänyt, että evo-
luutioteoria on uusi uskonto, vaan se päät-
ti, että luomisoppi on uskonto ja sitä ei pi-
dä sotkea tieteeseen, eikä sitä saa opettaa 
tieteenä. Asian sinänsä pitäisi olla perus-
koulunsa oppimäärän omaksuneelle sel-
vä. USA:ssa tästä asiasta on jouduttu käy-
mään oikeutta, kun kreationistit ovat ha-
lunneet sotkea uskontoa ja tiedettä koulu-
opetuksessa. Toistaiseksi uskontoa ei siel-

läkään ole saanut opettaa tieteenä.
Uskonto on aina jotakin, joka perus-

tuu uskoon, ei objektiiviseen havain-
toon ja havaintotodellisuuteen. Uskon-
non ”totuuksia” ei voi kokeellisesti tes-
tata ja mitata, pitää vaan uskoa. Uskon-
nollisten ”totuuksien” kyseenalaistajat 
on suljettu uskonyhteisön ulkopuolelle, 
julistettu pannaan, suljettu vankilaan, 
tai tapettu. 

Uskonto ei ole perusolemukseltaan 
nöyrä, se julistaa totuutta auktoriteetin 
voimalla ja tuomitsee aina vallitsevasta 
uskonnollisesta auktoriteetista poikke-
avat totuudet.

Mäntymäki esittää, että kouluopetuk-
sessa olisi syytä tuoda esille niitä asioita, 
jotka kyseenalaistavat evoluutioteorian. 
Olen samaa mieltä. Kritiikin tulee kuiten-
kin perustua faktoihin, ei uskonnolliseen 
humpuukiin. Minä vain en ole sellaista pe-
rusteltua tieteellistä kritiikkiä vielä näh-
nyt; kreationismi ei ole sellainen kritiikki. 

Kreationismi on uskontoa.
Mäntymäki myös esittää, että tiede-

maailmassa liikkuu paljon myös niitä 
ihmisiä, jotka tieteellisten faktojen ää-
rellä ovat kääntyneet evoluutiouskovai-
sesta kreationismiin. Mitä tällä halutaan 
sanoa? Sitäkö, että jos joku pitää evo-
luutioteoriaa uskontona, niin hänen on 
helppo vaihtaa toiseen uskontoon: krea-
tionismiin? Vai tarkoitetaanko tässä si-
tä, että koska joku tiedemies haluaa us-
koa kreationismiin, niin siitä seuraa, et-
tä kreationismi on totta?

Mäntymäen kirjoitus on niin paksua 
puppua, että siihen oli ihan pakko vas-
tata. Jos en aiemmin ollut Mäntymäen 
mainitsema piiloateisti, niin tällaisten 
jumaltodistajien avulla minustakin sel-
laisen saa helposti.

keijo a. ukkoNeN
piiloateisti (J. Mäntymäen kriteerien mukaan)

Oulu

Puppua luomiskertomuksesta

tä Suomen lähetysseuraan eikä 
Kirkon Ulkomaanapuun. Ulko-
ministeriöstä hänelle oli vastattu, 
että hän ei saisi kuljetusta aina-
kaan muutamaan päivään.

Mies pyysi Ylimaulalta, että 
tämä soittaisi hänelle parin tun-
nin kuluttua, koska ulkominis-
teriö pystyisi tässä ajassa kerto-
maan miehelle, jos se voisi aut-
taa häntä.

– Pyysin, että jos ulkoministe-
riö voi auttaa häntä, mies lähet-
täisi minulle viestin. Muussa ta-
pauksessa soittaisin hänelle.

Mies lähetti viestin, jossa pyysi 
Ylimaulaa soittamaan. Mies ker-
toi viestissä, että ulkoministeriö 
ei pystynyt heti järjestämään kul-
jetusta.

apua 
vain Nordean tililtä
Ylimaula soitti ja kysyi tarkem-
min miehestä. Mies kertoi muun 
muassa, että hänen kotinsa oli 
Jäälissä. 

Mies tarvitsi 95 euroa mat-
kaan Bangkokiin ja 50 euroa ho-
tellilaskuun. Rahan voisi lähettää 
vain Nordean yksityistilin kautta 
ja Nordean tililtä. Ylimaulan ni-
men mies oli löytänyt kirkon ka-
lenterista.

Ylimaulan epäilyt olivat he-

ränneet. Hän soitti jääliläisil-
le tuttavilleen, jotka eivät tunte-
neet miestä eivätkä miehen mai-
nitsemia vanhempia. 

Pohjois-Suomen sotilasläänin 
esikunnasta ilmoitettiin, että tä-
männiminen mies ei ollut armeijan 
palveluksessa eikä Kambodzhassa 
ole rauhanturvajoukkoja.

Mies lähetti vielä kaksi viestiä 
ja pyysi soittamaan. Ylimaula ei 
soittanut. 

Ylimaula sai pian tietää, että 
yksi Haukiputaan seurakunnan 
pastori oli saanut lähes saman-
laisen viestin mieheltä, jonka su-
kunimi oli sama kuin Ylimau-
lan tapauksessa. Mies oli kuiten-
kin kertonut olevansa Haukipu-
taalta.

Tuomiokapituli 
varoitti pappeja
Hiippakuntadekaani Niilo Peso-
sen mukaan tällaisia huijausyri-
tyksiä on ollut viime aikoina kah-
dessa seurakunnassa. Hän on lä-
hettänyt varoituksen kaikil-
le hiippakunnan papeille. Kos-
ka nimenomaan pappeja yritet-
tiin huijata, varoituskin lähetet-
tiin papeille. 

Samantyyppisiä huijauksia on 
Pesosen mukaan viime vuosi-
na ollut 2–3. Pesonen kuitenkin 

huomauttaa, että oikeasti hädäs-
sä olevia Suomen viranomaiset 
pystyvät yleensä auttamaan.

Huijaus onnistui 
keski-Suomessa
Rikoskomisario Tapani Tasan-
to Oulun poliisista löytää tieto-
kannasta kaksi vastaavaa tapaus-
ta. Yksi sattui keskisuomalaises-
sa kaupungissa. 

Huijari  oli soittanut seura-
kunnan diakoniatyöhön. Mies oli 
ryöstetty Kambodzhassa ja hän 
tarvitsi rahaa, että pääsisi len-
tämään Bangkokiin, jossa liput 
Suomeen olisivat valmiina. Mies 

oli ollut rauhanturvajoukoissa ja 
matkalla kotiin.

Tasanto kertoo, että huijarille 
oli lähetetty ainakin 60 euroa.

– Huijari on ehkä aikaisem-
min ollut oikeasti avun tarpees-
sa ja saanut seurakunnalta ra-
haa. Hän on huomannut, että ra-
haa saa helposti ja yrittää jatkos-
sa huijata seurakuntia, Tasanto 
pohtii.

– Ikävä, että seurakuntia käy-
tetään hyväksi. Ne antavat apua 
hyvää hyvyyttään ja sitäkin käy-
tetään väärin.

Pekka HeLiN

Muutamalle Oulun hiippa-
kunnan työntekijälle on 
lähetetty merkillisiä teks-

tiviestejä.  Viestit on todennäköi-
sesti lähettänyt huijari. 

Haukiputaan seurakunnan lä-
hetyssihteeri Helena Ylimaulalle 
tuli seuraava viesti: Hei Ylimau-
lan Helena. Jos sinä olet mukana 
srk:n lähetystyössä niin voisitko 
soittaa numeroon +85516955460. 
Olen ulkomailla ja tarvitsen srk:n 
neuvoja/apua. Terv A. N.

–Yritin soittaa, mutta mies ei 
vastannut. Kävi ilmi, että viesti 
tuli Kambodzhasta. Numeroon 
ei voinut lähettää viestiä, vain 
soittaa, Ylimaula muistelee.

– Sain hänet puhelimitse kiin-
ni. Hän kertoi, että hänet oli viik-
ko sitten huumattu ja ryöstetty ja 
hän on ollut armeijan palveluk-
sessa, Ylimaula jatkaa.

”ulkoministeriö ei auta”
Mies kertoi Ylimaulalle, että hä-
nen lentolippunsa oli vanhentu-
nut. Jos mies kuitenkin pääsisi 
Thaimaan pääkaupunkiin Bang-
kokiin, hän voisi lentää Suomeen 
koneella, jossa olisi tilaa.

Kambodzhassa ei miehen mu-
kaan ollut Suomen suurlähetys-
töä, konsulia eikä kunniakonsu-
lia. Hän ei ollut saanut yhteyt-

Seurakunnan työntekijöitä 
yritettiin huijata

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

Postia
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Barrikaadeille pahuutta vastaan
Nyt viimeistään on aika nousta 
barrikaadeille pahuutta vastaan. 
Miksi? Siksi, että lukuisat väki-
valtatapahtumat joukko- ja per-
heitsemurhineen tänä syksynä 
ovat herättäneet pelkoa ja ahdis-
tusta jokaisessa tuntevassa ja ei-
turmeltuneessa suomalaisessa. 
Kysytään, miten tämä on mah-
dollista tässä niin paljon kehu-
tussa hyvinvointi-Suomessa. 

Syitä on etsitty siihen, mik-
si näin on käynyt. Miksi talou-
dellisen ja ruumiillisen hyvin-
voinnin tarpeita korostettaes-
sa on unohdettu sielun tarpeet. 
Rahan, uran ja maineen peräs-
sä juoksu on kääntynyt henki-
seksi ja hengelliseksi pahoin-
voinniksi.

Kun näitä syitä on viime ai-
koina eri tahoilla pohdittu, on 
minua vaivannut ja jopa häm-

mentänyt se, että tässä keskus-
telussa ei ole juuri lainkaan tuo-
tu esiin uskonnon ja kristillisen 
arvomaailman merkitystä ih-
misen kokonaisvaltaiselle hy-
välle ololle. Meillä vallitsee hen-
kinen ja hengellinen lama. Sen 
syyt ja synty ovat syvemmällä 
kuin vain 90-luvun lama ja sen 
aiheuttamat taloudelliset vai-
keudet tai erilaisten palvelujen 
leikkaukset. 

Mielestäni tämä on sen ke-
hityksen tulosta, mikä alkoi jo 
60-luvulla. Tämä ilmeni muun 
muassa siten, että osa silloisen 
sodan jälkeen syntyneen  nuo-
rison arvomaailmasta muuttui. 
Kristinuskoon perustuvat ar-
vot muuttuivat materialistisia 
ja ateistisia arvoja korostaviksi. 
Siinä moni heitti ikiaikojen us-
konnon romukoppaan vallan-

kumousoppien ja taistelulaulu-
jen tieltä.  Kirkko ei osannut tai 
ehkä halunnutkaan reagoida tä-
hän muutokseen. Kysynkin, oli-
kohan kirkkokin suomettunut 
tuon ajan tavan mukaan.

Hyvinvointivaltion rakenta-
misen melskeessä ja henkisen 
pahoinvointivaltion synnyssä 
kirkko on mielestäni nukkunut 
melkein onnensa ohi. Nyt sitten 
itketään korkeita kirkosta eroa-
mislukuja. Mutta kirkko olem-
me me, kaikki sen jäsenet eli täl-
lä hetkellä yli 80 prosenttia suo-
malaisista. Olemmeko mekin 
nukkuneet ja antaneet asioiden 
mennä. Emme ole tuoneet us-
konnon asioita esiin niin kuin 
olisi pitänyt. Nyt kirkon ja kaik-
kien kaappiuskovaisten on he-
rättävä ja tuotava esiin kirkon 
perussanomaa. Kirkko ei saa 

enää olla pelkästään sosiaalitoi-
men jatke. Sille kuuluu Jumalan 
sanan levittäminen. Sitä ihmiset 
sisimmässään odottavat. Kris-
tinuskon hyvä sanoma on juu-
ri sitä, millä pahuus ja väkival-
ta voitetaan. Kenenkään ei pidä 
uskoaan hävetä.

Mielestäni meillä on vielä 
mahdollisuus onnistua ihmisten 
mielen herättämisessä ja kirkon 
sanoman saattamisessa yhä use-
amman suomalaisen elämän pe-
ruspilariksi. Hädän hetkellä kirk-
koa tarvitaan tänäkin aikana, ku-
ten on nähty runsaana osallistu-
misena niihin muistojumalan-
palveluksiin ja -hartauksiin, joita 
on järjestetty traagisten tapahtu-
mien jälkeen.

Kristinuskon syvimmän sano-
man, rakkauden evankeliumin, 
avulla voisimme jatkossa mieles-

täni parhaiten katkaista ja ennal-
ta ehkäistä väkivallan ja pahuu-
den kasvun. Se ei ole helppo eikä 
äkkiä tapahtuva toimi, mutta sen 
tien päässä on paremman maail-
man mahdollisuus.

Niinpä nouskaamme barri-
kadeille pahuutta vastaan pitä-
en mielessä, että Jumala on rak-
kaus ja kuten 1. Johanneksen 
kirjeen 4. luvussa kirjoitetaan: 
”Siinä on rakkaus – ei siinä, et-
tä me olemme rakastaneet Ju-
malaa, vaan siinä, että hän on 
rakastanut meitä ja lähettänyt 
Poikansa syntiemme sovituk-
seksi. Kun Jumala on meitä näin 
rakastanut, tulee meidänkin ra-
kastaa toisiamme.”

RiiTTa jouPPiLa
professori, Oulun yhteisen 

kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsen

Kiitos pastori Ulla Säilälle (Rau-
han Tervehdys nro 35). Näin pys-
tyy puhumaan vain paljon koke-
nut ja toista ihmistä ymmärtä-
vä lähimmäinen: ”Tarvitsemme 
rakkautta, tarvitsemme sitä että 
joku pysähtyy ja katsoo silmiin ja 
kysyy, mitä sinulle kuuluu ja et-
tä hän myös kuuntelee ja kuulee. 
Rakkauden vastakohta ei ole viha 
vaan välinpitämättömyys.”

iRma HemmiLä 
Lumijoki

Kiitokset UllalleKaste ei ole nimenantojuhla
”Kaste on Kristuksen asettama 
sakramentti (Jumalan armon ja 
rakkauden merkki), jossa tul-
laan Jumalan lapseksi ja Jeesuk-
sen oppilaaksi.” 

Tämä lause on suoraan Oulun 
ev.-lut. seurakuntien nettisivuil-
ta. Kuitenkin myös seurakun-
nan piirissä olen törmännyt aja-
tukseen että kastejuhla on nimen 
antamista/paljastamista varten. 

Mielestäni lapsi ansaitsee jo 
heti synnytyslaitoksella tulla 
kutsutuksi omalla nimellään. 

Nimen antamisella ei pitäisi 
kirkon oppien mukaan olla mi-
tään tekemistä kasteen kanssa, 
vaan pyhässä kasteessa lapsi tu-
lee osaksi seurakuntaa. 

Ateisteilla on erikseen ni-
menantojuhlansa ja tämä il-
meisesti on antanut ajatuk-
sen siihen, että nimi annetaan 
vasta kasteessa. Itse en halua 
sekoittaa näitä kahta asiaa ei-
kä meille vietetä nimenanto-
juhlaa, siksi lapseni on syn-
tymästään asti ollut oikeutet-

tu omaan nimeensä ja kaunis 
kastejuhla pidettiin kastejuh-
lan omassa tarkoituksessaan.

Olen kuullut puolusteluja 
nimen salaamisessa, että olisi 
enemmän aikaa miettiä. Kukin 
voi antaa lapselleen nimen sil-
loin kun haluaa, mutta seura-
kunnan työntekijöiden ei mie-
lestäni pitäisi sekoittaa näi-
tä kahta asiaa, eikä kastejuh-
lan yhteydessä pitäisi puhua ni-
men paljastamisesta, vaan py-
hän kasteen todellisesta tarkoi-

tuksesta! 
Olen myös kuullut usean ul-

komaalaisen ihmettelevän tääl-
lä hyvin yleistä tapaa, että lapsi 
on nimetön lähes kaksi ensim-
mäistä kuukautta. Onneksi lä-
hestulkoon kaikissa muissa si-
vistysvaltioissa ymmärretään 
pienenkin lapsen arvo ja heitä 
kutsutaan nimellä jo aivan en-
si hetkistä alkaen.

maRia HaaNPää
Oulu

 Miksiköhän Oulunsalo ei 
anna seurakunnallisia ilmoi-
tuksia tähän lehteen. On tul-
lut tavaksi selailla myös naa-
puriseurakuntien viikko-oh-
jelmaa. Varsinkin näin jou-
lun alla naapurissa saattaa ol-
la monenlaista kiinnostavaa 
ohjelmaa.

 Olisi kiva kuulla juttua siitä, 
pitäisikö moniavioisuus saa-
da Suomessa lailliseksi. Täl-
lä hetkellä homoliittoja yri-
tetään saada lailliseksi, mutta 
esimerkiksi moniavioisuus on 
huomattavasti raamatullisem-
paa ja esiintyy jo Vanhassa tes-
tamentissa. Jos on mahdollis-
ta, niin toivoisin jonkun teo-
logian asiantuntijan tekstiä, 

ja mielipiteen siitä, että mik-
si ihmeessä moniavioisuut-
ta ei laillisteta jos homoliitot 
laillistetaan. Se on huomat-
tavasti raamatullisempaa, ja 
esiintyy jopa jo Vanhassa tes-
tamentissa, joka oli käskyil-
tään tiukempi.

 Kysyn vain kuinka moni seu-
rakuntalaisista ymmärtää or-
dinaatiomessun? Siten on lau-
antain palvelusta esitetty kai-
kissa lehdissä. Minä tiedän 
sen englannin kielen taustal-
tani. Kirjoittakaa suomek-
si pappisvihkimys! Se palve-
lus kestää normaalia messua 
pitempään. Pitää tietää kesto 
lounasvieraiden yms. vuoksi! 
Suomeksi jatkossa, pyydän!

Pe k ka H e l i n

Oysin lastenklinikka saa hengi-
tyskoneen, joka on entistä hel-
lävaraisempi keskosten haurail-
le keuhkoille. K-ruokakaupat ja 
Chiquita luovuttivat koneen las-
tenklinikalle maanantaina.

Lastenklinikka saa tarvitse-
mansa julkisesta rahoituksesta 
ja lahjoituksista. Entiset hengi-
tyskoneet ovat osastonylilääkäri 
Willy Serlon mukaan kuin lada, 
jolla matka taittuu tavallisissa ta-
pauksissa. Olisi kuitenkin hyvä, 
jos olisi neliveto ja ABS-jarrut, 
Serlo pohtii.

– Nyt voimme ajaa nelivedol-
la, Serlo kuvaa uutta hengitys-
konetta. 

– Jos meiltä kysytään niin jul-
kinen rahoitus on liian pieni, Ser-
lo lisää.

Lastenklinikalle 
hengityskone

Tulosyksikön päällikkö Päivi 
Tapanaisen mukaan lahjoituk-
set ovat hyvä ekstra klinikan ra-
hoitukseen.

Varat lahjoitukseen on saa-
tu Elämä Lapselle -kampanjan 
keräyssummasta, joka oli tä-
nä vuonna runsaat 250 000 eu-
roa. Keräyssummalla hankitaan 
keskosvauvojen tehohoitolaittei-
ta Oulun lisäksi Helsingin, Tam-
pereen, Kuopion ja Turun lasten-
klinikoille.

Rahat  kerättiin K-ruokakau-
poissa huhti-syyskuun aikana. 
Jokainen myyty Chiquita-kilo 
kasvatti summaa kolmella sen-
tillä. Lisäksi lastenklinikoiden 
kummien lippaat kauppojen kas-
soilla täyttyivät hyvin.

Lastenklinikalle antamillaan 

lahjoituksilla Kesko haluaa kan-
taa yhteiskuntavastuunsa. Kes-
kon aluejohtaja Jari Saarisen 
mukaan yrityksiä tulisi kannus-
taa lahjoituksiin vaikkapa vero-
vähennyksin. 

Pekka HeLiN

Palautetta toimitukselle

Postia



5   Nro 37     6.11.2008

Martat kierrättävät hyvää

Maata  kiertelemässä

E l s i  H u t t u n e n

Amerikkalainen episkopaalipas-
tori, joka väittää olevansa yhtä ai-
kaa muslimi ja kristitty, on joutu-
nut valinnan eteen. Hänen on luo-
vuttava islamista maaliskuun lop-
puun mennessä tai häneltä riiste-
tään papinvirka.

Seattlessa asuva pastori Ann 
Holmes Redding on jo joutunut 
luopumaan tehtävistään. Episko-
paalikirkko ilmoittaa, että Red-
ding on liittynyt uskoon, jolla ei 
ole yhteyttä kirkon kanssa. 

Rhode Islanin piispa Gera-
lyn Wolf vihki Reddingin papiksi 
1984. Wolf vahvisti kirkon päätök-
sen erottaa Redding papinvirasta, 
jollei tämä luovu islamista.

muslimiksi 
kaksi vuotta sitten
Wolf on keskustellut ongelmasta 
Reddingin kanssa vuodesta 2007 

Yhtä aikaa muslimi ja 
kristitty

lähtien ja on varma, että Reddin-
gin päätös ryhtyä muslimiksi ei ol-
lut pinnallinen. Reddingistä tuli 
muslimi kaksi vuotta sitten.

Kristinuskolla ja islamilla on 
kuitenkin niin paljon erovaisuuk-
sia, ettei niillä ole todellista yhteyt-
tä, Wolf sanoo.

– Kirkko haluaa olla monimuo-
toinen ja avara, mutta me olemme 
kristittyjä, Kristuksen seuraajia.

Muslimit eivät usko, että Jeesus 
on Jumalan Poika, jonka kautta voi 
saada pelastuksen.

Seattlessa jesuiittayliopistossa 
opettajana työskentelevä Redding 
sanoo uskovansa, että pyhiä kirjo-
ja ei kirjoitettu tällaiset tapaukset 
mielessä. 

– Tapaukseni antaa kirkolle 
mahdollisuuden tutkia uudelleen 
mitä yhteys merkitsee.

ReLigioN NewS SeRvice

Toivon ilta 
Kumppanuus-
keskuksella
Toivon Tuojat ry ja seurakun-
nan diakoniatyö järjestävät 
Toivon ilta -tilaisuuden tors-
taina 13.11. kello 18.30 Kump-
panuuskeskuksessa, osoittees-
sa Isokatu 47.

Työnohjaaja ja kouluttaja 
Matti Hökkä pitää alustuk-
sen aiheesta ”Mikä tuo toivon 
elämään?” Johtava diakonia-
työntekijä Liisa Rahkola pitää 
alkuhartauden ja kertoo työs-
tään erityisdiakonian kentällä 
Oulussa. Tilaisuudessa kuul-
laan myös musiikkia.

Toivon Tuojat ry edis-
tää kristilliseen arvopohjaan 
perustuen työttömien, va-
jaakuntoisten, mielenterveys- 
ja päihdeongelmaisten, syrjäy-
tymisvaarassa olevien nuorten 
ja vankilasta vapautuvien elä-
mänhallinnan edellytyksiä. 
Yhdistyksen tavoitteena on 
toipumis-, kuntoutus- ja kou-
lutuskeskus Toivon kylä.

Ikonit esillä 
Valve-
galleriassa
Raahen, Oulun ja Kemin alu-
eella toimivan Oulun seu-
dun ikonimaalarit -yhdistyk-
sen tuotantoa nähdään Poh-
joisen Pyhät Kuvat -näyttelys-
sä 7.–23. marraskuuta Valve-
galleriassa, osoitteessa Halli-
tuskatu 7. 

Pohjoisen Pyhät Kuvat esit-
telee yhdistyksen viimeaikai-
sia maalaushankkeita, joista 
merkittävimpiä ovat Oulun 
Pyhän Kolminaisuuden ka-
tedraalin suurikokoiset Kris-
tus-aiheiset tapahtumaikonit. 
Ne kaunistavat 50-vuotisjuh-
laansa viettävää Oulun orto-
doksisen hiippakunnan pää-
kirkkoa. Näyttelyssä on mu-
kana myös Nellimin tsasou-
nan tapuliin tehtyjä uusia en-
keli-ikoneja. 

Näyttelyn järjestämisestä 
ovat vastanneet Oulun seu-
dun ikonimaalarit, Oulun or-
todoksinen seurakunta ja Ou-
lun ortodoksinen hiippakunta 
yhteistyössä Oulun taidemu-
seon kanssa.

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

Keväällä perustettu Koske-
lankylän Martat ry on en-
simmäisenä toimintasyk-
synään keskittynyt teke-

mään hyvää. Hyväntekeväisyy-
teen lahjoitettavien tilkkutöiden 
tekemiseen tarvitaan yhä lisää 
käsipareja.

– Ideana on ollut yhdessä teke-
minen ja se että lähdetään yksin-
kertaisesta liikkeelle, kertoo yhdis-
tyksen aktiivi Hannele Ylilehto.

Yhdistys kokoaa väkeä tilk-
kuiltoihin kahdesti kuussa torstai-
iltaisin. Seuraavan kerran martat 
kokoontuvat viikon päästä Koske-
lan seurakuntakodilla. Illan aika-
na kuullaan Vuokko Isakssonin 
esitys aiheesta Tilkkutäkki nousi 
sängyltä seinälle – tilkkuilun uu-
det tuulet. Siinä hän esittelee omi-
aan ja muiden töitä. 

Tilkkutöiden tekeminen ei 
vaadi isoja investointeja eikä eri-
koistaitoja. Koskelankylän mar-
tat on saanut ”kolmella ompelu-
koneella ja silitysvehkeillä” val-
miiksi kaksi tilkuista tehtyä pus-
silakanaa. 

– Olen jemmannut tilkkuja 
vuosikaudet, joten materiaalia 
kyllä on olemassa. Sitä myös var-
masti saa, kirpputorithan pullis-
televat tekstiilitavaraa ja vanho-
ja villakangastakkeja, tuumii toi-
nen aktiivi Vuokko Pesälä.

Paksumpaa kangasta tarvi-
taan peitteiksi tilkullisten pus-
silakanoiden sisään. Näin pei-

toista on hyötyä myös oikein 
kylmällä. 

– Tämä on kierrättämistä 
parhaasta päästä, on sääli lait-
taa menemään hyviä vaatteita 
tai kankaita, Pesälä ja Ylilehto 
toteavat.

Molempien mielestä tilkku-
töiden tekemisestä tulee iloiseksi, 
sillä se antaa onnistumisen tun-
netta ja tuloksia. He muistutta-
vat, että jos itseltä ei löydy om-
pelukonetta tai kasapäin tilkku-
ja, niin tilkkuja voi vaikka kutoa 
tapaamisten välillä.

Peittojen toivotaan löytävän 
tiensä itärajan taakse Karjalan 
tarvitseville. 

Kulttuuriyhteistyötä Koske-
lankylän martat suunnittelevat 
myös omille kotikulmilleen. 

– Käsitöiden lisäksi ruoka yh-
distää ihmisiä, joilla ei välttämät-
tä ole edes yhteistä kieltä. Voisim-
me mennä esimerkiksi mustik-
kaan ulkomailta Ouluun muut-
taneiden kanssa ja tutkia muu-
tenkin mitä syötävää Suomen 
luonnosta löytyy, Vuokko Pesä-
lä ideoi.

eLSi HuTTuNeN

Tilkkuilta to 13.11. klo 18–20 Kos-
kelan seurakuntakodilla, Koske-
lantie 86. Haluatko jäseneksi? Ky-
sy lisää: Vuokko Pesälä, p. 040 591 
8480, vuokko.pesala@mail.suo-
mi.net. Hannele Ylilehto esittelee Koskelankylän Marttojen valmistamaa tilkkupeitettä.
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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

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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 

TAUNO VÄINÖLÄ

Virsikirjamme 
virret
Kattava tietopaketti virsien ystäville. 
Kirjassa esitellään kaikki virsikirjamme 632 
virttä, niiden historia ja tekijät. Virsirunoi-
lijoiden sekä -säveltäjien elämästä kertovat 
artikkelit sekä hakemisto täydentävät koko-
naisuutta. Ovh. 55,90

WILLE RIEKKINEN

Piispan piplia
Willejä valintoja Raamatusta
Wille Riekkinen johdattaa Raamatun ja 
sen tulkinnan maailmaan helposti lähes-
tyttävällä ja asiantuntevalla otteella. Teos 
tarjoaa elämyksellisen matkan Raamattuun 
maailmankirjallisuutena ja hengellisen 
sanoman välittäjänä. Ovh. 37,90

PEKKA NIIRANEN

Martti Simojoki
Henkilökuva itsenäisen Suomen merkittä-
vimmästä kirkonmiehestä. Kirja esittelee 
vahvan kirkollisen ja yhteiskunnallisen 
vaikuttajan ja kertoo myös kirkon ulkopo-
liittisesta roolista suomettumisen vuosina. 
Ovh. 42,90

LAATULUKEMISTA ISÄLLE!
TOMMI SARLIN (TOIM.)

Uudelleen luettua
Kirja johon palaan
Kirja lukemisen lumosta. Suomen eturivin 
kirjailijat kertovat itselleen läheisestä teok-
sesta tai kirjailijan tuotannosta – kirjoista, 
joihin he palaavat. Ovh. 31,90

TUOMO JANTUNEN

Suksille
Hiihtäjän kirja
Tuoretta tietoa hiihtäjille − perusasioita 
aloittelijoille ja vinkkejä harrastajille. 
Mukana mm. tekniikka- ja voiteluohjeita 
sekä kokeneitten hiihtäjien neuvoja. Hiih-
topäiväkirjaan voi merkitä ylös kilometrit, 
säätiedot ja mieleenpainuvimmat muistot. 
Ovh. 28,90

SEPPO KIMANEN

Mielessä musiikki
Elämää lavalla ja lavan takana
Seppo Kimanen vie lukijan musiikkimaailman 
kiehtoviin taustoihin. Hän valottaa myös 
työtapojaan sekä ottaa kantaa ajassa liikku-
viin kulttuurikysymyksiin. Muusikon työ on 
täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia ja odot-
tamattomia sattumuksia. Ovh. 28,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma–pe klo 9–17) |  www.kirjapaja.fi

Sisältöä elämään.

Vuoden 

kristillinen kirja 

2008
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Kuusi kymmenestä suoma-
laisesta suhtautuu pääosin 
myönteisesti lähetystyöhön. 

Tämä paljastuu Suomen Lähetys-
seuran syyskuussa Taloustutki-
muksella teettämästä tutkimuk-
sesta. Tutkimuksessa haastatel-
tiin noin tuhatta 15–79-vuotias-
ta 99 paikkakunnalla.

Lähes kaikilla suomalaisilla on 
jonkinlaisia ajatuksia tai mieliku-
via lähetystyöstä. Myönteisiä aja-
tuksia lähetystyö tuo mieleen 58 
prosentilla ihmisistä. Sekä myön-
teisiä että kielteisiä ajatuksia on 
37 prosentilla, pääosin kielteisesti 
lähetystyöhön asennoituu 4 pro-
senttia.

Lähimmäisenrakkautta ja 
kehitysyhteistyötä
Lähes 80 prosenttia oli sitä mieltä, 
että lähetystyö on tarpeellista toi-
mintaa kehitysmaissa ja että lähe-
tystyössä toteutetaan kehitysyh-
teistyötä. He ajattelevat myös, et-
tä lähetystyön lähtökohtana on lä-
himmäisenrakkaus ja että lähetys-

Suomalaiset 
myönteisiä lähetystyölle

työ edistää sekä henkistä että ai-
neellista hyvinvointia. 

Eri ikäryhmien asenteet lä-
hetystyötä kohtaan eivät poik-
kea olennaisesti toisistaan. 
15–29-vuotiaat, suhtautuvat lä-
hetystyöhön suurin piirtein sa-
moin kuin vanhemmatkin ikä-
ryhmät.

Eri väestöryhmissä korostu-
vat vähän eri asiat. Alle 45-vuo-
tiailla painottuu auttaminen, 
30–44-vuotiailla myös kehi-
tysmaat ja kansainvälisyys, yli 
45-vuotiailla uskonnon levittä-
minen. 

Naisten mieleen tulee ylipää-
tään enemmän ajatuksia lähe-
tystyöstä kuin miehillä, korkea-
koulututkinnon suorittaneil-
la on enemmän mielikuvia kuin 
vähemmän koulutusta saaneilla. 
Kirkkoon kuulumattomien mie-
leen tulee auttamisen ohella eri-
tyisesti uskontoon ja kirkkoon 
liittyvät asiat.

Miltei puolet sanoo lahjoitta-

vansa mielellään lähetystyöhön. 
Reilu kolmannes ei kuitenkaan 
tukisi lähetystyötä. Halukkaimpia 
tukijoita ovat naiset, yli 60-vuoti-
aat, yksineläjät ja pienituloiset.

Lähetyksen 
juhlavuosi 2009
Suomen Lähetysseura viettää en-
si vuonna 150-vuotisjuhlavuot-
ta. Lähetysseura perustettiin 
19.1.1859. 150 perustajan jou-
kossa olivat muun muassa Elias 
Lönnrot ja Sakari Topelius. 

Toimintaan saatiin varat kaksi 
vuotta aiemmin kootusta lähetys-
kolehdista, jonka aiheena oli kris-
tinuskon Suomeen tulon 700-vuo-
tisjuhla. 

Taustalla vaikuttivat voimak-
kaasti myös Suomen kansallinen 
herääminen, kirkossa vaikutta-
neet herätysliikkeet ja kansain-
välinen lähetysliike. Kirkkohal-
lituksen päätöksellä vuosi 2009 
on myös koko kirkon lähetystyön 
juhlavuosi. (RT)

Barentsin kirkot 
vaativat ympäristötekoja

A r k i s to

w w w.sxc . hu /  B . S . K . 

Barentsin kirkkojen neu-
vosto vaatii käytännön 
toimia ympäristön hy-
väksi. Neuvosto esitti Ou-

lussa 28.–30. lokakuuta pidetyn 
ympäristö- ja sosiaaliseminaa-
rin tuloksena ympäristövastuul-
lista toimintaa korostavan julki-
lausuman. 

Julkilausuma korostaa poh-
joisten alueiden erityisen haas-
tavaa asemaa ilmastonmuutok-
sessa, nyt vaadittavaa käytännön 
toimintaa tulevien sukupolvien 
elinmahdollisuuksien turvaami-
sessa sekä kristillistä toivoa. Jä-
senkirkkojen lisäksi vetoomus 
on osoitettu myös niille tahoil-
le, joissa kirkot ovat edustettui-
na tai joiden kanssa kirkot teke-
vät yhteistyötä.

Yhteisesti keskustellun ja hy-
väksytyn vetoomuksen ensim-
mäisenä allekirjoittajana on neu-
voston puheenjohtaja, Tromssan 
piispa Per Oskar Kjølaas. Hänen 
lisäkseen julkilausuman allekir-
joittajina ovat isäntinä toimineet 
piispa Samuel Salmi ja metropo-
liitta Panteleimon. 

Seminaarin alustajina oli pait-
si kirkkojen edustajia, myös run-
saasti yhteiskunnan eri tahojen 
edustajia yliopistoista sekä alue- 

ja ympäristöhallinnosta. 
Barentsin kirkkojen neuvosto 

perustettiin vuonna 1996. Neu-
voston toiminnassa ovat olleet 
esillä teologisten teemojen lisäk-
si kirkkojen antama koulutus, so-
siaaliset kysymykset, ympäristö-
kysymykset sekä kysymys alku-
peräiskansoista, erityisesti saa-
melaisten asemasta. 

Suomesta neuvostoon kuu-
luvat Oulun evankelis-luterilai-
nen hiippakunta ja Oulun orto-
doksinen hiippakunta, Ruotsis-
ta Luulajan luterilainen hiippa-
kunta, Norjasta Nord-Håloga-
landin ja Sör-Hålogalandin lu-
terilaiset hiippakunnat ja Venä-
jältä Arkangelin, Muurmanskin 
ja Petroskoin ortodoksiset hiip-
pakunnat. Muurmanskin alueen 
ja Karjalan tasavallan luterilaisia 
edustaa Inkerin kirkko. Barent-
sin kirkkojen neuvosto on tark-
kailijana Barentsin alueneuvos-
tossa. (RT)

Lisätietoja julkilausumasta saa 
seminaarin internet-sivulta www.
quest-of-being.info. Lisätietoa Ba-
rentsin alueen kirkkojen yhteis-
työstä osoitteesta www.oulunhiip-
pakunta.evl.fi/toiminta/ekume-
nia_ja_yhteydet.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Lue ja kommentoi – www.rauhantervehdys.fi

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 9.11. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta, toimittaa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Riitta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi, avustaa Oulujoen kirk-
kokuoro.
Su 9.11. klo 11.25 Isänpäivän radiopyhä-
koulussa puhuu pastori Juha Tahkokorpi.

Radiotiedot

Yhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 12.11. klo 15.40 Naisen allakka. Diakonia-
työntekijä Johanna Kerolan kolumni.
To 13.11. klo 15.40 Kasvun paikka. Haukiputaalai-
nen Ari Leinonen jäi nuorena leskeksi, kuinka hän 
selvisi? Ohjelman toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 9.11. klo 9.45 Isänpäivän radiopyhäkoulussa 
puhuu pastori Juha Tahkokorpi.
Su 9.11. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edelli-
sen maanantain Etappi-ohjelma, jossa keskuste-
lua isyydestä. Tuoretta isää, Petri Kolehmaista, 
haastattelee Risto Parttimaa Raahesta.
Ma 10.11. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila Alavieskasta.

Muut seurakunnat

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

Su 9.11. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tulossa 
Syysseurat 15.-16.11. Toukomet-
tisessä (Koulukatu 10). Tervetuloa!

Seurat su 9.11. klo 15 Johannes
Hyytinen. Raamattupiiri ti 11.11.
klo 15. 1. Tim. 5 Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.fi 

Pe 7.11. klo 19 LIFT – ilta. Su 9.11. klo 11 Pyhä-
päivän sana, Hannu Orava, Päiväpiirin kuoro. 
(pyhäkoulu). Su 9.11. klo 18 Get together, inter-
national evening with Maranatha. (a potluck
dinner). Ke 12.11. klo 19 Sana ja rukous, ”Uskon 
lahja”, Jari Mykkänen, Jouko Annala. To 13.11. 
klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Su 9.11. Sunnuntain kokous, Simi-
lä. Ke 12.11. Alfa-ilta:”Miten voin
vastustaa pahaa” Kyllikki Metto-
vaara. Su 16.11. Sunnuntain ko-
kous, Juha Pätsi. Ke 19.11. Alfa-
ilta:”Miksi ja miten kertoisimme 
toisille” Risto Wotschke. Tilaisuu-
det klo 18. Tervetuloa! Katso 
myös: www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 9.11. Klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 12.11. Klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

9.11. Su klo 11.00 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu. 10.11. Ma Kotiliitto 
klo 13.00 ja veljesliitto klo 18.00. 11.11. Ti Yhteiskristillinen rukousilta 
klo 18.00. TERVETULOA!

To 6.11. klo 19 Israel-rukousilta, Pekka Tuominen, 
Anna-Liisa Björni, Israelin ystävät. Pe 7.11. klo 18.30
Varkki-ilta, Tokoloilla Kempeleessä. Su 9.11. klo 11

Perhekirkko, Sini Niemelä & tiimi, tarjoilua. Ti 11.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Tervetu-
loa vapaaseurakuntaan ilta, uusille jäsenille ja Vapaakirkosta kiinnostuneille, Wotsch-
ke. Ke 12.11. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 13.11. klo 19 LÄHDE-ilta, Wotsch-
ke, Martti Väyrynen, God`s Bell, aihe: Jumalan tekoja. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Seurakunnat

Myydään

Opiskelijamenot

Palveluja tarjotaan

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.

Opiskelija- & Nuorten aikuisten ilta
Koulukatu 41

To 13.11. klo 19
Niilo Hakala: Läpimurto
Tervetuloa!

OsUH ja Kristillinen Opintokeskus

Kiimingin seurakunnassa on haettavana   

DIAKONIAN VIRKA
Kiiminki on lapsirikas ja kasvava n. 12 000 asukkaan 
seurakunta.
Avoinna olevan viran pätevyysvaatimuksena on 

diakonian virkatutkinto. Kiimingin seurakunnassa on tällä hetkellä 
kolme diakonian virkaa. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukai-
nen. Avoinna olevan diakonian viran tehtäviin kuuluu perusdia-
koniatyön tehtävät sekä työalana vapaaehtoistyö. Virka täytetään 
1.4.2009 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Valitun tulee esittää rikoslain 6 § 2. mom. mukainen rikosrekiste-
riote sekä lääkärinlausunto terveydentilastaan. 

Tiedusteluihin vastaavat diakonissa Ulla Junttila 040 5793247 tai 
kappalainen Markku Palosaari  040 8611784.

Kiimingin kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee jättää pe 
12.12.2008 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: PL 5  90901 Kiiminki

Pudasjärven 370-vuotiaassa seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä virka-
tutkinto ja palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen mukainen.

Viran täytämme vuoden 2009 alussa. Yleisen diakoniatyön, 
diakonisen vanhustyön sekä yhteiskunnallisen työn kokemus 
katsotaan eduksi virkaa täytettäessä. Virka edellyttää joustavuut-
ta tehtäväkuvamuutoksiin.

Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan. Viran täyttämiseen sisältyy kuuden kuukauden 
koeaika.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Oskari Holmström puh. 08-882 
3127 tai 0400-225 055, diakoniajohtaja Juha Kukkurainen 
puh. 08-882 3128.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 21.11.2008 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta / Kirkkoneuvosto PL 58, 93101 Pudas-
järvi. Hakemuksia emme palauta. Ansioluettelon toivomme 
saavamme sähköpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi .

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA 
vapautuu 1.12.2008 alkaen.

Seurakuntapastorin vastuualueena on kasvatustyö. Tiedustelut 
kirkkoherra Oskari Holmström puh. 08-882 3127 tai 0400-225 
055.

Seurakuntaamme ja kaupunkiimme voi tutustua osoitteessa 
www.pudasjarvenseurakunta.fi  ja www.pudasjarvi.fi .

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Säännöllinen viikko-ohjelma: 
Su 13.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen
  ja rukouksen ilta 
Ma 18.00 Raamattutunti
Ti 18.00 Evankeliumin ilta
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Lasten ja nuorten palveleva 
puhelin ti 18.00-20.00 nro:ssa 
044 2098933.
Su 9.11. Israel til. Pohjoisen
  sydän yhd. Terveh-
  dyksiä Israelista.
Su 16.11. klo 16 puhuu Voitto
  Oinonen

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti 

tervetullut!

• 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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms.   Tervetuloa!    
Nettikauppamme: www.biblia.fi

Herättäjän kirkkopyhä: Su 9.11. klo 10 Pudasjärvi; messu kirkossa
ja siioninvirsiseurat seurakuntakodissa.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 11.11. klo 18 kotiseurat Tuulikki ja
Veikko Salosen kodissa, Muhos. Ke 12.11. klo 18. Veera ja Seppo Tenhu, 
Rantakatu 14 a 14, Oulu.
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Toivo säteilee
Vietän vapaata päivää ja hetkeä. Aurinko säteilee kirkkaana ja lämpimänä. Olen rau-
hallinen ja mieleni tekee levittää samaa säteilyä lähelläni oleville, näin on hyvä. Toisena 
päivänä ja hetkenä saavun kiireessä. Jokin, mitä mielessäni on, tekee minut kireäksi. 
Sulkeudun itseeni, sanani rakkailleni ovat liian kovia. Jeesus sanoi Matteuksen evan-
keliumin mukaan lähellään olleille opetuslapsille: ”Silloin teidät pannaan ahtaalle”.

En haluaisi liian ahtaalle joutuessani muuttua rakkaudettomaksi. Silti näen itses-
säni ja ympärilläni niin monia kuoria, jotka kiristävät ja vievät ahtaalle. Joku ajattelee, 
että häneltä vaaditaan kaikenlaista. Miten osaisin sanoa, ettei sinun tarvitse suorittaa 
kelvataksesi? Ei ihmisille, eikä Jumalalle. Joku toinen miettii, ettei nykyihminen voi aja-
tella muuta, kuin että on olemassa vain tämä maailma, mikä on näkyvissä. Kuitenkin 
hänen sydämensä toivoo enemmän. 

Miten osaisin kertoa, että on niin paljon muutakin? Jotakuta kolmatta painaa se, 
mitä hän on tehnyt tai tekemättä jättänyt. Hän ei pääse irti tekojen ja niitä hyvittä-
vien tekojen kierteestä. Miten voisin kertoa niin että hän kuulisi: kaikki on jo annettu 
anteeksi. Sinä olet arvokas ja tärkeä. Entä miten muistaisin kaiken tämän itse?

Jeesus asteli ystäviensä kanssa Jerusalemin mahtavalla temppelialueella. ”Näettekö 
kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan.” Rakenteet ja järjestelmät muuttuvat 
ja murtuvat ajan paineessa. Mutta Jumalan armo toimii toisin. Kuin aurinko se lämmit-
tää säteillään ja haurastuttaa puristavan kuoren, jonka on auettava. Näetkö? Toivo sätei-
lee jo! Kristus kuoli ja ylösnousi, sovitti kaikki syntimme ja osoitti tien kohti Jumalaa.

STiveN NaaTuS
Tuiran seurakuntapastori

26. sunnuntai helluntaista saa aiheekseen Uskon kestävyyden ahdingoissa. 
Teema nousee Raamatun ennustamista lopunajan tapahtumista. Evan-
keliumikirja kuvaa niitä näin: ”Ulkoisia tunnusmerkkejä ovat luonnon-

mullistukset, sodat, levottomuudet ja vainot. Lisäksi kristikuntaa hajottaa voimistuva 
eksytys. Kristukseen sitoutuneelle uskovalle ajan synkät merkit ovat kuitenkin kuin syn-
nytystuskia, joita seuraa Jumalan valtakunnan lopullinen voitto.”

Vuosikertatekstejä ei ole, vaan pyhä on tekstiensä puolesta joka vuosi samanlaisena 
toistuva. Uskon kestävyyttä ahdingoissa kuvaa hyvin myös päivän antifoni Psalmista 
38: ”Silloin kaikki se, mikä on katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuo-
leman kuilusta.”

Kaksi vaihtoehtoista evankeliumitekstiä ovat molemmat Matteuksen evankeliumin 
luvusta 24 ja vieläpä peräkkäisiä raamatunkohtia. Yläotsikkona tälle ja seuraavalle lu-
vulle on kirkkoraamattuun laitettu ”Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista”. Jeesus en-
nustaa ensin temppelin hävityksen. Öljymäellä hän kertoo opetuslapsilleen lopun ajan 
merkeistä ja suuresta maan päälle koittavasta ahdingosta. On merkille pantavaa, et-
tä Raamattu toteaa paikalla olleista: ”Kun Jeesus istui Öljymäellä eikä siellä ollut mui-
ta…” Jeesuksen ilmoitus oli siis suunnattu vain lähipiirille. Markuksen evankeliumissa 
sanotaan vastaavaa ilmoitusta olleen kuulemassa vain Pietari, Jaakob, Johannes ja An-
dreas (Mark. 13).

Tekstit voivat tuntua ahdistavilta sellaisenaan luettuina. Se ehkä onkin ollut tarkoi-
tuksena: ajaa kuulija ja lukija huomaamaan, ettei maan päällä ole pysyväistä turvaa. 
Evankeliumin lisäksi myös tuomion julistus koskee kaikkia. On valittava puolensa.

Evankeliumitekstien jälkeen luku jatkuu Ihmisen Pojan tulemista selostavalla kat-
kelmalla ja uskollisen palvelijan kuvauksella. Kokonaisuuden tähtäyspiste näyttää ole-
van kristityn uskollisuudessa: vain Jeesusta uskollisesti seuraavat pääsevät hänen kans-
saan iankaikkiseen iloon.

Pekka TuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 85: 2–8
Ensimmäinen lukukappale 
Aam. 5: 16–20
Toinen lukukappale 1.Tess. 4: 13–18  
tai 2.Tess. 2: 1–12
Evankeliumi Matt. 24: 1–14  
tai Matt. 24: 15–27

Herramme Jeesus Kristus.

Monen ihmisen taivas ja maa ovat jo järkkyneet.

Unelmat paremmasta ovat sortuneet.

Me heikot ja sokeat hapuilemme.

Tahtoisimme tuntea sinussa toivomme lähteen.

Tule oppaaksemme.

Osoita voimasi,

sinä heikoissa väkevä Herramme ja Vapahtajamme.

w w w.sxc . hu /  Dan Sh i r l e y
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– Isä on enkeli ja meille tärkeä, sanoo 
12-vuotias Saara-Maria Lattula.

Hänen ja kaksoisveljensä Antti-Eeron 
isä kuoli heidän ollessaan viiden kuukau-
den ikäisiä. 

Ulla-Riitta Lattula näyttää sairaalassa 
otettua kuvaa, jossa pieni vauva makaa sai-
raalasängyssä olevan miehen vieressä. Hän 
kertoo valokuvanneensa kaikkea mahdol-
lista miehensä lyhyen sairauden aikana. 

– Mietin jo mieheni sairastaessa, kuin-
ka pystyn myöhemmin kertomaan lapsille 
tapahtuneesta. Siksi valokuvasin kaikkea 
mahdollista: sairastamisvaihetta, taudin 
etenemistä, viimeistä käyntiä kotona, vii-
meistä kertaa kun lapset olivat hänen sylis-
sään, arkkua, johon hänet laitettiin. Aivan 
kaikkea mitä ajatella saattoi, jotta lapsille 
jää tieto siitä mitä tapahtui. 

– Silloin en osannut ajatella, miten suuri 
merkitys kuvilla jonain päivänä voi lapsille 
olla. Varsinkin nyt, kun lapset ovat kasva-
neet, olemme pystyneet kuvien avulla kä-
sittelemään asioita. Tuntuu ihmeelliseltä, 
mistä löytyi sellainen viisaus. Koskaan ai-
emmin en ollut joutunut kokemaan mi-
tään vastaavaa.

– Asioita on käyty läpi pala palalta, en-
kä koskaan ole tyrkyt-
tänyt lapsille tietoa 
isän kuolemasta. Olen 
kertonut siitä heille 
sen mukaan, mitä he 
itse ovat halunneet tie-
tää. Kukin vaihe tie-
donsaannissa on saat-
tanut kestää pitkään-
kin ja riittänyt heille. Sitten on tullut uu-
sia kysymyksiä joidenkin muiden asioiden 
myötä. Myös isän sairauden vaiheista on 
puhuttu.

Lattulan perheessä isän kuolemasta pu-
hutaan avoimesti, myös siitä, kuinka ras-

Isän koti on 
taivaassa

kasta aikaa se oli kaikille perheenjäsenille.
– Avoimuus, joka täytyy näissä asioissa 

olla, on ollut pelastus. Kaikki ovat tienneet 
Eeron kuolemasta alusta asti, lasten kaverit 
ja heidän vanhempansakin.

– Kun Antti-Eero aloitti koulun, yritti-
vät toiset lapset kiusata häntä isättömyy-
destä. Pidin silloin koulussa tunnin, jos-
sa näytin kuvia heidän isästään ja meis-
tä tehtyjä lehtijuttuja. Kerroin, että An-
tin ja Saaran isä asuu taivaassa. Heillä on 
isä, vaikkei hän elossa olekaan. Muistutin 
lapsia siitä, että muillakin saattaa olla eri-
lainen tilanne; isä ei asu heidän kanssaan 
esimerkiksi avioeron vuoksi. Vastaavasti 
Antti-Eeron ja Saara-Marian isä asuu tai-
vaassa. Eikä kukaan voi sille mitään, jos 
elämä päättyy sairauden kautta. 

Surua 
ei voi ottaa pois
– Suru kulkee läpi elämän, kuoleman kos-
ketus jättää aina jäljen, Ulla-Riitta pohtii.

– Suunnilleen 8-vuotiaaksi saakka mi-
nulla oli tapana sanoa aina iltarukous ja 
kertoilla isälle asioita. Nyt se on vähän jää-
nyt. Monesti kuitenkin katselen isän ku-
vaa ennen nukahtamista, Antti-Eero mie-
tiskelee.

Kummankin lapsen 
sängyn vierellä on kak-
si kuvaa isästä. Toinen 
on virallinen potret-
ti, toisessa mies lepää 
sairaalasängyllä pieni 
vauva vierellään.

Lasten mukaan jos-
kus tuntuu vähän surulliselta ajatella isää, 
joskus ei, se vähän riippuu omasta olosta 
ja päivästä.

– Jos on surullinen olo, siihen auttaa 
nukahtaminen. Olo helpottaa aamuun 
mennessä. Ei se ole sellainen iso suru, se 

vain tuntuu ikään kuin pimeältä, Antti-
Eero pohtii.

– Lapsella olevaa surua ei voi koskaan 
ottaa pois. Anttikin näkee kavereiden luo-
na käydessään, kuinka isät tekevät lasten 
kanssa omia juttujaan. Hän ei voi koskaan 
kokea samaa. Se koskettaa aina ja on aina 
olemassa oleva asia, Ulla-Riitta pohtii.

Pienempänä Antti istui usein portail-
la ja mietti isäänsä. Toisinaan hän miettii 
edelleenkin mitkä piirteet hänessä ja isäs-
sä ovat samanlaisia. 

– Olen miettinyt, että minulla on sa-
manlainen luonne kuin isällä, vähän kii-
vas luonne. Ja olen minä vähän samannä-
köinenkin, Antti-Eero pohtii.

– Antti-Eero on samalla tavalla ulos-
päinsuuntautuva, hänellä on isänsä kul-
makarvat, hymy, nenä. Molemmat lapset 
ovat perineet musikaalisuuden isältään, 
Saara-Mariakin soit-
taa pianoa kuvio-
nuoteista, Ulla-Riit-
ta hymyilee hellästi.

– En tiedä, miltä 
niistä tuntuu, joilla 
on isä, mutta joskus 
mietin millaista elä-
mä olisi, jos isä oli-
si elossa, mitä asioi-
ta tehtäisiin. Ajatte-
len, että isä olisi hyvä 
isä, mikäli hän eläisi. 
Tosin muunlainen mielikuva ei ole mah-
dollinen, Antti-Eero hymähtää.

– Välillä minusta tuntuu kuin muistai-
sin jotain. Että isä pitää minua sylissään 
ruskeassa nahkatuolissa. Se voi olla har-
haakin, olen saattanut nähdä sen valoku-

vanakin, mutta minulla on ollut sellainen 
tunne aivan pienestä saakka.

– Äidin kuoleminen pelottaa joskus, 
mutta useimmiten luotan siihen ettei äiti 
kuole. Pelko saattaa tulla kun ollaan las-
kettelemassa tai tekemässä muuta aivan 
yksinkertaista. Silloin saattaa tulla mie-
leen, että mitä jos jotain tapahtuu, Antti-
Eero miettii.

Tärkeä eila-täti
– Nyt kun Antti on kasvanut, tulee hänelle 
monesti kerrottua, mitä hänen isänsä olisi 
varmaankin toivonut, millaisia asioita Ee-
ro olisi pitänyt tärkeinä ja millainen hänen 
arvomaailmansa oli. Myös Eeron siskolta 
Eilalta lapset saavat tietoa isästään, Ulla-
Riitta kertoo.

Antti-Eeron ja Saara-Marian Eila-täti 
on ollut perheelle merkittävä tuki. Hänel-

tä lapset ovat kuul-
leet, millainen hei-
dän isänsä oli nuo-
rena, mitä teki, mi-
tä ajatteli, mitä hei-
dän lapsuudessaan 
tapahtui. Hän on 
osannut kertoa 
isän suvun histo-
riasta asioita, joista 
kenelläkään muul-
la ei ole tietoa. 

– Eila-täti on ol-
lut minulle henkinen tuki ja lapsille aar-
re. Hän on puhunut asioista rakkaudella ja 
ikäihmisen viisaudella. Hän on ollut lap-
sille kuin mummi ja hän on ollut perhees-
sä myös isän edustaja. On tärkeää, että per-
heessä on eri-ikäisiä ihmisiä.

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

En tiedä, miltä niistä tuntuu, 
joilla on isä, mutta joskus 
mietin millaista elämä olisi, 
jos isä olisi elossa, mitä 
asioita tehtäisiin. Ajattelen, 
että isä olisi hyvä isä, mikäli 
hän eläisi.

Suru kulkee läpi elämän, 
kuoleman kosketus jättää 
aina jäljen, Ulla-Riitta 
pohtii.
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– Eila on tärkeä ihminen ja ollut aina 
tukena, kertonut kaikenlaista. Aika usein 
hän kertoo, missä asioissa olen isäni kal-
tainen ja mitä isä teki ollessaan samanikäi-
nen kuin minä, sanoo Antti-Eero.

Lapsille ovat rakkaita myös heidän jo 
aikuiset sisaruksensa puolisoineen. Tosin 
he asuvat vähän kaukana, toiset Helsingis-
sä ja toiset Genevessä Sveitsissä.

Lattulan perhe on onnekas, sillä heil-

lä on valokuvien lisäksi useita lehtijuttuja 
Eero Lattulasta ja koko perheestä. Perheel-
lä on appelsiinilaatikollinen kuvia ja leh-
tijuttuja ja lukuisilta kaseteilta lapset voi-
vat isompina kuunnella isän-
sä kansanedustajana ja kau-
punginvaltuutettuna pitämiä 
puheita. Kasetit ja lehtijutut 
tukevat Eila-tädin kertomaa, 
auttavat lapsia muodosta-
maan käsityksen isästään.

Tieto 
taivaasta tärkeä
– Kun lennetään lentokoneel-
la, pohtii Saara-Maria pum-
pulipilviä nähdessään – aivan 
kuten Antti-Eerokin pohti 
pienempänä – että siellä se isi 
asustaa, isin koti on taivaassa, 
Ulla-Riitta kuvailee.

– Aivan siitä saakka kun lapset olivat 
pieniä olen kertonut heille, että isä on en-
kelinä taivaassa. Olen onnellinen siitä, et-
tä olen voinut sanoa lapsille niin. Silloin 
kun lapset olivat pieniä ja käytiin hauta-
usmaalla usein, auttoi se lapsia ymmärtä-
mään, että isä on kuollut ja asustaa siellä 
korkealla taivaassa. 

– On tärkeää, että lapset tietävät mi-
hin ihminen menee kuoleman jälkeen. 
Ettei ihminen vain katoa jonnekin ja lak-
kaa olemasta. Olen kertonut lapsille, et-
tä sitten joskus kun he vuorollaan kuole-
vat, he kohtaavat isänsä ja saavat olla tai-
vaan enkeleinä. Jälleennäkemisen toivolla 
on ihana jatkumo lapselle. On surullista, 
ettei kaikilla nykynuorilla ole taivasuskoa, 
Ulla-Riitta pohtii.

Antti-Eero ei käy isänsä haudalla. Hän 
ei halua käydä, koska siellä tulee hänen 
mukaansa aina hirveän surulliseksi. Äiti 
ei pakota poikaansa, vaan luottaa siihen, 

että poika käy 
hautausmaalla 
sitten kun sen 
aika on. Sen si-
jaan Ulla-Riit-
ta käy haudalla 
yhdessä tyttä-
rensä kanssa.

– Käydään 
haudalla vie-
mässä kukkia 
ja kynttilöi-
tä, Saara-Maria 
kertoo.

Viimeksi Ul-
la-Riitta ja Saa-
ra-Maria kävi-

vät haudalla muutama viikko sitten. Saa-
ra oli tehnyt koulussa havuista oviseppe-
leen, jonka hän halusi viedä isän haudalle. 
Matkalla sinne tyttö kyseli kaikenlaista ja 
jutteli iloisesti. 

Haudalla he sytyttivät kynttilän ja Saa-
ra-Maria asetteli seppeleen kiveä vasten. 
Yhtäkkiä hän tarttui kivestä kiinni ja ru-
pesi itkemään: – Minulla on niin ikävä 
isiä. 

Hetken kuluttua suru laantui ja hän vil-
kutti ja sanoi isälleen: – Mukavaa, että tai-
vaassa tavataan.

SaTu LaPiNLamPi

Ensi numerossa sairaalapastori Hannele 
Lusikka puhuu lapsen surusta.

On tärkeää, että lapset 
tietävät mihin ihminen 
menee kuoleman jälkeen. 
Ettei ihminen vain katoa 
jonnekin ja lakkaa 
olemasta. Olen kertonut 
lapsille, että sitten 
joskus kun he vuorollaan 
kuolevat, he kohtaavat 
isänsä ja saavat olla 
taivaan enkeleinä.



12    Nro 37      6.11.2008

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 9.11. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kanttori 
Henna-Mari Sivula. NMKY:n 
mieslaulajat. 
Messu su 9.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula. Kirkko-
kahvit. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 6.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. 
Messu su 9.11. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Mikko 
Salmi, Hanna Liuska ja Hei-
di Karvonen, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Pohjankar-
tanon yläasteen tyttökuoro. 
70-vuotiaiden juhla. Isänpäi-
väkahvit. Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Kansanlaulukirkko su 9.11. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avus-
taa Juha Vähäkangas, kant-
toreina Ilkka Järviö ja Riitta 
Piippo. Isänpäiväkahvit. An-
golan lähetti Tuula Pelkonen 
kertoo työstään.
Perhemessu su 9.11. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Hanna Parta-
nen, kanttorina Juha Pöyk-
kö. Isänpäiväkahvit. 

Miesten kirkko su 9.11. klo 
12 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Sanna Okkola, 
saarnaa Jaakko Tuisku, avus-
tavat Esa Harju ja Auli Kipi-
nä, kanttorina Ilkka Järviö, 
Mäntyahon orkesteri. Isän-
päiväkahvit. 
Messu su 9.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Hen-
rik Ketola, kanttorina Riit-
ta Piippo. Isänpäiväkahvit ja 
mehut. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksesssa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski, kant-
torina Henriikka Rantala.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 13.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 6.11. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa isä Mel-
vin ja ekumeeninen työryh-
mä.
Messu su 9.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. 
Messu su 9.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 

Messu su 9.11. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Taru 
Ängeslevä. 
Perhemessu su 9.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avusta-
vat Pekka Jarkko, Marja-Lii-
sa Toropainen ja Seija Kurvi-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Perheen sunnuntai. 
Isänpäivälounas lähetyksen 
hyväksi ja kakkukahvit.
Iltamessu su 9.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Mähönen, avustaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Viikkomessu ke 12.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 9.11. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, avustaa 
Oulujoen kirkkokuoro. Radi-
ointi Radio Dei.
Perhekirkko su 9.11. klo 12 
Pikkaralan koulussa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Timo Ustjugov. Isänpäivä-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit.

YLIKIIMIngIn ALuE
Perhemessu su 9.11. klo 10 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 9.11. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Perhemessu su 9.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Maria Vä-
häkangas, saarna Martti Hei-
nonen. Kanttorina Katri Nis-
kakangas, lapsikuoro. Isän-
päivälounas lähetystyön hy-
väksi klo 11–13.30 seurakun-
takeskuksessa.

Kempele
Isänpäivän perhemessu su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Päiväkerholaiset esiintyvät. 
Kakkukahvit.

Kiiminki
Perhemessu su 9.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustavat Riina Moi-
lanen ja Oili Kajava, kantto-
rina Marja Ainali.
Perhemessu su 9.11 klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
avustavat Riina Moilanen ja 
Oili Kajava, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Liminka
Isovanhempi-lapsenlapsi-
perhemessu isänpäivänä su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Talous-
päällikkö Matti Ruotsalaisen 
tehtävään siunaaminen.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Messu su 9.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttori Ossi Kaja-
va. Talvirippikoululaiset osal-
listuvat messuun.

Pudasjärvi
Messu su 9.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Merja Jyrkkä,  kanttori Keijo 
Piirainen. Herättäjän kirkko-
pyhä, kirkkokahvit.

Siikalatva
KEStILä
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

PIIPPoLA
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä su 9.11. klo 12 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

PuLKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Seura-
kunta järjestää kuljetuksen 
Piippolaan, kuljetuspyynnöt 
p. 0207 109 860.

PYhäntä
Messu isänpäivänä su 9.11. 
klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

RAntSILA
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä su 9.11. klo l0 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.

Siikasalo
RuuKKI
Isänpäivän sanajumalan-
palvelus su 9.11. klo 10 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen. Isänpäivä-
lounas Paavolan seurakun-
tatalolla.   

SIIKAJoKI
Isänpäivän perhemessu su 
9.11. klo 12 srk-talolla. Toi-
mittaa Leena Brockman. 
Sunnuntailounas seurakun-
tatalolla. 

VIhAntI
Isänpäivän perhemessu su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala. Isänpäivä-
lounas seurakuntatalolla.

Tyrnävä
Perhekirkko su 9.11. klo 12 
Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Heikki Lumiaho.

Isänpäivänä kirkoissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran kautta 
Tansanian luterilaisen kirkon Tumaini-yliopistolle.
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6.11.–13.11.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

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

Yksinäiset 
voivat viettää joulunsa Rokualla

enot oulussa 

Yksinäiset voivat viettää jou-
lunsa Rokuan leirikeskukses-
sa. Oulun seurakuntayhtymä 
järjestää yksinäisille joululei-

rin, joka alkaa aatonaattona ja kestää 
aina tapaninpäivään saakka. Leirille 
otetaan 25 ilmoittautunutta.

Leiri on tarkoitettu kaiken ikäisil-
le. Leirin vetäjä diakoni Terttu Rah-
kon mukaan eri-ikäiset leiriläiset voi-
vat muistella omia joulujaan vuosien 
takaa ja verrata niitä toisten leiriläis-
ten kokemuksiin.

Leirille saavutaan jo aatonaattona, 
jotta aattona voitaisiin hiljentyä. Aat-
tona syödään jouluruokia, saunotaan 
ja suunnitellaan leirin ohjelmaa. Lei-
riläiset voivat ehdottaa mukavia oh-
jelmanumeroita ja tuoda oman antin-
sa joulunviettoon.

–Kuljemme yhdessä leikkien, lau-
laen, rukoillen ja Raamatun tekstejä 
tutkaillen, Terttu Rahko sanoo.

Joulupäivänä hiljennytään. Tapani 
on lähtöpäivä. 

Leirillä tietenkin myös ulkoillaan, 
jos sää on sopiva. Rokua ei ole kovin 
kaukana Oulusta. Etäisyyttä on kui-
tenkin sen verran, että tähtitaivaan 
voi nähdä kirkkaammin kuin kau-
pungissa, Terttu Rahko toteaa.

Pekka HeLiN

Yksinäisten joululeiri Rokuan leiri-
keskuksessa 23.–26.12. Leirin hinta on 
120 euroa. Hinta sisältää kuljetuksen 
ja täysihoidon kahden hengen huoneis-
sa. Ilmoittautuminen 28.11. mennessä 
Yhteisen seurakuntapalvelun toimis-
toon 08 3161 340, osoite Kirkkokatu-
katu 5. Leirin vetäjä on diakoni Tert-
tu Rahko, jolta saa lisätietoja leiristä 
puh. 040 575 2712. Mukana on myös 
kaksi vapaaehtoistyöntekijää.

w w w.sxc . hu /  J e f f  P r i e bHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 6.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 11.11. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Juhani Pitkälä 
ja Oiva Savela.
Päiväseurat ke 12.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.11. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipi-
läsali. Markku Niku.
Kotiseurat ke 12.11. klo 18 
Veera ja Seppo Tenhulla, 
Rantakatu 14 A 14.
Miesten piiri ke 12.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
hartaudet: 
To 6.11. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Jyrki Vaara-
mo, ehtoollinen.
To 6. ja 13.11. klo 18.30, Kun-
totalo. 6.11. Anna-Mari Heik-
kinen, 13.11. Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo.
Pe 7.11. klo 14, Intiön hoiva-
koti. Tiina Kinnunen, ehtool-
linen.
Ke 12.11. klo 14.15, Aurinko-
koti. Ari-Pekka Metso, eh-
toollinen.
Raamattupiirit: 
To klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. 6.11.  Anna-Mari 
Heikkinen, 13.11. Jyrki Vaa-
ramo.
To 6.11. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Markus 3. Jyrki 
Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Raamattuilta to 6.11. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Petri Satomaa ja Mirjami 
Dutton.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 7.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiirit:
To 6.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 6.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 12.11. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Jatkamme Matteuk-
sen evankeliumia. 
Ke 12.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 13.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 6.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 7.11. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.11. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 11.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikan 
alustus lähetystyöstä.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
6.11. ja 13.11. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Luemme 
Apostolien tekoja ja jaam-
me lähetystietoutta.
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to 13.11. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 13.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 6.11. ja 13.11. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 11.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
To 13.11. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä -ilta to 6.11. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Akkuna Sanasta maailmaan 
su 9.11. klo 16–18, Hintan 
seurakuntatalo. Raamatun 
ja lähetyksen iltapäivä loka- 
marrraskuussa sunnuntaisin 
klo 16-18. Suolana ja valo-
na oleminen, Tapio Pokka. 
Lapsille pyhäkoulu, varhais-
nuorille omaa ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja Sley.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Eläkeläisten konsertti ma 
10.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Teuvo Pakkalan 3. 
musiikkiluokka, johtaa Ma-
ria Mannermaa, Henna-Ma-
ri Sivula laulu, Maija Tynkky-
nen urut ja cembalo, juontaa 
Outi Vaarala.

Karjasillan seurakunta
Martinpäivän virsilauluilta 
ma 10.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Martti Luther syntyi 
10.11.1483. Hänet kastettiin 
300-luvulla eläneen Marti-
nus Toursilaisen eli Pyhän 
Martin päivänä. Tuttuja vir-
siä ja pieniä välähdyksiä kah-
den Martin elämästä. Virsiä 
laulattaa kanttori Riitta Piip-
po ja Pertti Haipola, haitari, 
juontaa pastori Erja Järvi. Il-
tateet.
Iltamusiikki – Karjasillan 
kirkkokuoro 45 vuotta ke 
12.11. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Kuoro- ja yhteislaulua 
kuoron 45-vuotisjuhlan kun-
niaksi. Kahvitarjoilu. 
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-

jallisuuspiiri ke 26.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjoina Kha-
led Hosseini: Tuhat loistavaa 
aurinkoa sekä Markus Num-
mi: Kiinalainen puutarha. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 10.11. klo 18–19.30, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessäole-
misen ja -tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti 11.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikille avoin yhteinen po-
rinapaikka kahvin ja hyvän 
seuran kera.
Diakoniapiiri ke 12.11. klo 
15, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 6.11. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Myyjäiset la 8.11. klo 11, Py-
hän Tuomaan kirkko. Myyjäi-
sissä myytävänä lihakeittoa, 
hernekeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, leivonnai-
sia, pientä suolaista sekä kä-
sitöitä. Arvontaa. Järj. Väli-
vainion ja Puolivälinkankaan 
diakoniapiiri.
Juttutuvat: 
Ti 11.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 11.11. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. Mäntyahon or-
kesterin vierailu.
työttömien ateria ti 11.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Lämmitä lähimmäistä -il-
ta ti 11.11. klo 17–19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Varpuluu-
tatalkoot. Valmistaudumme 
joulumyyjäisiin, joiden tuo-
tolla autamme lähimmäisiä 
lähellä ja kaukana. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.

Oulujoen seurakunta
Puuhakerho ti 11.11. klo 10, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
ystävänkamari. Tule teke-
mään käsillä mitä osaat ja 
oppimaan uutta. Tuotteet 
myydään diakoniatyön hy-
väksi.
Madekosken diakoniapiiri 
to 13.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
KEhItYSVAMMAISEt
Keskustelukerho ti 11.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-

sille aikuisille.

näKöVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 6.11. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
12.11. klo 13–14.30, Caritas-
Koti, Caritas-sali. Opasys-
tävät ovat vastassa Cari-
tas-Kodin ovella. Ennen ker-
hoa osallistujilla on mahdol-
lisuus ruokailuun Ravintola 
Caritaksessa, lounaan hinta 

on 7,90 €.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 7.11. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 10.11. klo 9, Diakoniakes-
kus, alakerta. Päihdetyön ta-
voiteryhmän ja raamattupii-
rin retki Vasamolle.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
11.11. 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 ohjelmatuoki-
ossa lähetti Tuula Pelkonen 
Angolasta ja kanttori Maija 
Tynkkynen.
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma-ke ja pe klo 10–14, la klo 
12–15. Lähetystovi pe 7.11. klo 
12, Siivessä, Tuula Pelkosen 
terveisiä Angolasta.
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6.11.–13.11.2008enot oulussa 

Yleisön lähettämiä lempirunoja kuullaan sunnuntai-
na 9.11. kello 15 Kastellin kirkossa pidettävässä ru-
noillassa.

Tilaisuutta varten oli ihmisillä mahdollisuus lä-
hettää omia toiveita, kertoa mitkä runot ovat piris-
täneet heitä. Tilaisuutta käytti järjestäjänä toimivan 
pastori Juha Vähäkankaan mukaan hyväkseen noin 
20–30 ihmistä. 

Heidän toiveidensa perusteella tilaisuudessa kuul-
laan ainakin Elmer Diktoniuksen Lapsen uni, Paa-
vo Haavikon Yhden koon sukkahousut, Heli Laak-
sosen Mummuksi tahtomine sekä Jorma Eton Suo-
malainen.

Runoja lausuvat Pirkko Böhm-Sallamo, Terttu Väli-
kangas, Eeva Holma, Eeva Kauppi ja Juha Vähäkangas.

– Koska runoilta on isänpäivänä, toivomme tie-
tenkin, että paikalle tulisi mahdollisimman monia 
isiä puolisoineen ja lapsineen, vinkkaa Juha Vähä-
kangas.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

SaTu LaPiNLamPi

Runosta 
piristystä syksyyn

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to klo 14, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 6.11. 
kanttori Henna-Mari Sivula, 
13.11. klo 14, raamattutunti 
Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 11.11. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Vieraana lähe-
tystyöntekijä Pirjo Lehtinie-
mi, terveisiä Etiopiasta.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 10.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 10.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 
Ma 10.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIKIIMIngIn ALuE
Piispankamari pe 7.11. ja ti 
11.11. klo 11, Vanha pappila. 
Lähetyksen hyväksi kahvila 
ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 9.11. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: 
To 6.11. ja 13.11. klo 10, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Ma 10.11. klo 18, Intiön seu-
rakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Isä–lapsi-päivä su 9.11. klo 
12–16, Maikkulan kappeli. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulut:
To 6.11. ja 13.11. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 9.11. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä.
Su 9.11. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 9.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 9.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Perhekerhot: 
Ma 10.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 11.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 12.11. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 12.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 12.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 12.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 12.11. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Isänpäivän lähetyslounas su 
9.11. klo 12, Pateniemen kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Musiikkileikkikoulu trilli: 
To 6. ja 13.11. Rajakylän seu-
rakuntakoti. Klo 16 sisarus-

ryhmä, klo 17 erityisryhmä, 
klo 17.45 2–3-vuotiaat, klo 
18.30 4–5-vuotiaat. 
Ti 11.11. Pyhän Tuomaan 
kirkko. Klo 9–10 vauvat, klo 
10–11 1-vuotiaat, klo 11 sisa-
rusryhmä ja klo 12 2–3-vuoti-
aat. Lisät. ja ilm. Tuija Puuru-
nen, p. 050 357 6915.
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. 
Pyhäkoulut: 
Su 9.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 9.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 9.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 9.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen pyhäkoulu, suomen 
kielellä.
Perhekerhot: 
To 6.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
To 6.11. ja 13.11. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Inter-
national Family Club – kan-
sainvälinen perhekerho.
Ti 11.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 12.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 13.11. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 9.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 12.11. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ke 12.11. klo 9.30, Hönttä-
mäen seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Huone-
suon seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 12.11. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 12.11. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YLIKIIMIngIn ALuE
Perhekerho to 6.11. ja 13.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

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

Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan adventtilei-
ri 28.–30.11. Juuman leirikes-
kus. 4.–6.-luokkalaisille. Val-
mistaudutaan jouluun, ul-
koillaan, sisäillään, hiljenny-
tään, askarrellaan. Hinta 40 
€. Ilm. viim. 14.11. p. 08 3161 
340. Lisät. Atte Kääriäinen  
p. 040 5060 315.

Tuiran seurakunta
1.–2.-luokkalaisten ensi-
leiri 13.–14.12. Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Sinul-
le, joka haluat opetella leiri-
elämää. Ulkoillaan, askarrel-
laan, saunotaan ja ruokail-
laan ja hiljennytään yhdessä. 
Majoitutaan neljän hengen 
huoneissa. Hinta 10 €. Lisät. 
Sanna Tervo, 040 745 1469, 
Pekka Jarkko, 040 574 7068. 
Varhaisnuorten adventti-
leiri 28.–30.11. Vasamon lei-
rikeskus. Lähde mukaan ha-
kemaan joulun tunnelmaa. 
Askarrellaan, vietetään yh-
dessä aikaa, hiljennytään 
joulun odotuksen merkeis-
sä ym. Hinta 30 € . Mukaan 
mahtuu 20 lasta. Lisät. Mat-
ti Ketola 040 574 7069, Paula 
Rosbacka 040 745 1469.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 8.11. klo 20–24, Isokatu 11, 
Erityisnuorisotyön tilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.
Isoskoulutus (5.) ke 12.11. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
kappeli. Karjasillan seura-
kunnan ja tuomiokirkkoseu-
rakunnan viides isoskoulu-
tuskerta 12.11 tai 19.11. 
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
Yökahvila Cafe Andreas pe 
7.11. klo 19–23, Pyhän Andre-
aan kirkko. Luvassa pelailua, 
jutustelua, oleilua, hiljenty-
mistä ja pientä purtavaa.
Draamakerho ti 11.11. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. 

Eläkeläisten 
konsertti 

maanantaina 10.11. 
kello 13 
Oulun tuomiokirkossa

Teuvo Pakkalan 3. mu-
siikkiluokkaa johtaa Ma-
ria Mannermaa, laulu 
Henna-Mari Sivula, urut 
ja cembalo Maija Tynk-
kynen, juontaa Outi 
Vaarala.

Vapaaehtoistyön erityiskurssi 
21.–23.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Kurssi antaa valmiuksia toimia erilaisten ryhmien ohjaa-
jina ja/tai avustajina. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
diakonian piirissä tällaisessa tehtävässä toimiville tai nii-
hin haluaville. 
Teemoja ovat mm. miten ryhmät toimivat, millaisia ryh-
miä on, millaisen ryhmän ohjaajana voisin toimia, miten 
voin toteuttaa lahjojani ja ideoitani ryhmässä? 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 12.11. Heikki 
Kaikkoselle p. 040 502 5010. Ilmoittautuneet haastatel-
laan. Kurssin hinta 20 €.

Musiikkia Martti Lutherin kunniaksi

Martti Lutherin virsiä 

sunnuntaina 9.11. klo 15 
Oulun tuomiokirkossa 

Juontaa Reijo Pajamo, puhe Matti Pikkarainen ja 
urut Maija Tynkkynen. Tilaisuuden järjestää Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta ja Luterilaisen Kulttuurin 
Säätiö. 

Martinpäivän virsilauluilta 

maanantaina 10.11. klo 18 
Maikkulan kappelissa

Tule laulamaan kanssamme tuttuja virsiä ja kuule-
maan pieniä välähdyksiä kahden Martin – Martti 
Lutherin ja Martinus Toursilaisen – elämästä. Virsiä 
laulattavat kanttori Riitta Piippo ja Pertti Haipola, 
haitari, juontaa pastori Erja Järvi. Iltateet.

karjasillan kirkkokuoro 
45 vuotta

Iltamusiikki 
keskiviikkona 12.11. 

kello 19 
Karjasillan kirkossa 

Kuoro- ja yhteislaulua 
kuoron 45-vuotisjuhlan 
kunniaksi. 

Kahvitarjoilu. 

Lähetystyöntekijä, lastenlääkäri 
tuula Pelkonen tavattavissa

Torstaina 6.11. klo 12 
Lähetyssopessa Keskustan seurakuntatalossa.

Perjantaina 7.11. klo 12 
Lähetystovissa Lähetyksen puoti ja paja Siivessä.

Sunnuntaina 9.11. klo 12
messussa ja kirkkokahveilla Kaukovainion kappelissa.

H e l i  P u k k i
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Kiinnostaako näyttelemi-
nen? Haluatko oppia uusia 
sketsejä? Lisät. Hannalta p. 
040 5747 147.
hjelppi-ryhmä ke 12.11. klo 
17.30, Kastellin kirkon kella-
ri. Hjelppi kokoontuu suun-
nittelemaan tulevaa tee-
kupposen äärelle, tule sinä-
kin mukaan! Jos et ole ai-
kaisemmin ollut mukana, il-
moita tulostasi Katjalle 11.11. 
mennessä vaikka tekstarilla 
p. 040 831 5932. 
nuortenillat: 
Ti 11.11. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 12.11. klo 19–20.30, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (5.) ke 12.11. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 12.11. tai 19.11. 
on Minustako isonen? 
nuortenilta ke 12.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
nuorten jouluyllätysleiri 
12.–14.12. Paikka salainen. Jos 
olet rippikoulun käynyt ja val-
mis uusiin seikkailuihin, tule 
kokemaan yllätyksiä viikonlo-
pun kestävälle nuorten joulu-
yllätysleirille. Leirin hinta on 
25 € / lurkki sisältäen matkat, 
majoituksen, ruokailut ja va-
kuutuksen Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Sitova il-
moittautuminen viimeistään 
30.11. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Jos jostain syystä 
peruutat lähtösi leirille, tee 
se viimeistään perjantaina 
5.12. tai joudut maksamaan 
järjestelymaksun 15 €. Jou-
luisin terveisin tontut Anssi 
ja Merja.  Lisätietoja leiristä 
Anssilta, p. 050 340 8982. 

Nuoret aikuiset 
opiskelijajärjestöjen yhtei-
set seurat to 6.11. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kört-
tiopiskelijat kutsuvat muut 
vierailulle.
3 Kohtaamista Plus -ilta pe 
7.11. klo 19–22.30, Kauko-
vainion kappeli. Ilta tarjoaa 
rentoa ja iloista menoa hou-
sebandin, vierailevien puhu-
jien ja teejatkojen merkeissä. 
Katso lisää www.oulunseu-
rakunnat.fi/3kohtaamista. 
Lapsille pyhäkoulu. Syksyn 
teemana on Frendit, ovia ys-
tävyyteen ja parisuhteeseen 
raottaa pastori Olavi Mäke-
lä.
Cross Cafe pe 14. 11. ja 28.11. 
klo 19–00.30, Isokatu 11, 
tuomiokirkon vieressä. Elä-
vää musiikkia, evankeliumia 
ja elämyksiä rennossa seu-
rassa. 14.11. esiintyy Mikko 
Salmi, 28.11. Samuel Lindell 
pianistina Tuomas Keskita-
lo. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 2 € KUA:lle. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.

oPISKELIJAJäRJEStöt
oPKon opiskelijailta la 8.11. 
klo 19, Öbergin talo. Antti 
Leinonen: Mitä on ristin teo-
logia? 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 10.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jouko Nieminen: Uuskaris-

maattisuus ja väärät profee-
tat.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 12.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Turkka Aaltonen: 
Taakkojen jakaminen taivas-
tiellä.
 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 6.11. ja 13.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 6.11. ja 
13.11. klo 12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 12.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 11.11. 
klo 13, Höyhtyän palvelu-
keskus, Mummon kamari. 
Palvelukeskuksen asukkaille 
ja alueen muille ikäihmisille 
suunnattu ryhmä. Hartaus, 
keskustelua ja kahvit.
Eläkeläisten adventtileiri  
2.–4.12. Rokuan leirikeskus. 
Ohjelmassa ulkoilua, musiik-
kia, pieniä jouluvalmistelu-
ja; kädentaitoja ja tuoksu-
ja. Leirin hinta 41 € sis.täy-
sihoidon, kuljetukset ja va-
kuutuksen ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilm. viim. 19.11. 
Marjo Heikkiselle p. 040 575 
2711 tai Asta Leinoselle p. 
040 574 7157. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje.
Eläkeläisten kerhot: 
To 6.11. ja 13.11. klo 13, Kas-
tellin kirkko. Kahvitarjoilu.
To 6.11. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ma 10.11. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. 
To 13.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerho to 6.11. ja 
13.11. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökerho ti 11.11. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerhot: 
To 13.11. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 11.11. klo 13, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 6.11. 
ja 13.11. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
10.11. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 6.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 6.11. klo 12, Sanginjoella 
Perälässä, Kontiokoskentie. 
To 6.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 6.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 10.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 10.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 13.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 13.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 13.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

YLIKIIMIngIn ALuE

Seurakuntakerho ti 11.11. 
klo 11. 

Leirit ja retket
Karjasillan ja tuomiokirkko-
seurakunnan Vanhojen iso-
jen leiri 22.–23.11. Rokuan 
leirikeskus. Tervetuloa jo pe-
rinteiselle Wanhojen Isojen 
-leirille luonnonkauniiseen 
Rokuan leirikeskukseen. Ole 
siellä tai ole neliö!
Vapaaehtoistyön erityis-
kurssi 21.–23.11. Rokuan lei-
rikeskus. Kurssi on tarkoitet-
tu ensisijaisesti diakonian pii-
rissä toimiville tai toimimaan 
haluaville. Ks. erillinen ilmoi-
tus. Lisätietoja ja ilm. viim. 
12.11. Heikki Kaikkonen, p. 
040 502 5010, joka haastat-
telee ilmoittautuneet. Kurs-
sin hinta on 20 €. 
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.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
11.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari. Tehdään pie-
niä kivitöitä sekä tiffanylasi 
esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 11.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Perinteiset myyjäiset Kau-
kovainiolla la 8.11. klo 11–14, 
Kaukovainion kappeli. Al-
kuhartaus klo 11. Myytävä-
nä hernekeittoa ja vohve-
likahvit. Keittoa myydään 
myös omiin astioihin. Lisäksi 
myynnissä käsitöitä, leivon-
naisia ja arpoja. Tuotto dia-
koniatyölle. 
tuula Pelkonen vierailee 
Kaukovainiolla su 9.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit, tilaisuudessa mukana ni-
mikkolähetti Tuula Pelko-
nen, joka tuo terveisiä An-
golasta.
naisten ilta ma 10.11. klo 
18–20, Öbergin talon alaker-
ran ryhmätila. Yhteistä kes-
kustelua, iltahartaus ja mah-
dollisuus saunomiseen.
Alfa-kurssi ti 11.11. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkepapit ja puolisot to 
13.11. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.11. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Service in English Su 9.11. 
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: Aku Eino Ju-
hani Kaismo, Janina Milja Su-
sanna Sandelin.
Karjasilta: Elias Heikki Ilmari 
Kaartinen, Antti Ville Aleksi 
Kangas, Kevin Benjamin Lat-
vala, Viena Emilla Närhi, Hel-
mi Irene Paajala, Matti Ante-
ro Ruonala, Nooa Daniel Toi-
vola, Nevis Tilda-Liisa Koski, 
Tatu Olavi Mäkelä, Oona Ma-
tilda Paananen, Eeli Oliver 
Tupasalo.
tuira: Helmi Juulia Heikkilä, 
Johan Andreas Ilvesluoto, Ai-
no Maria Kristiina Lamberg, 
Miisa Marja Eveliina Leino-
nen, Liivia Isla Kristiina Lep-
pälä, Mikael Antero Lohilah-
ti, Ella-Alisa Isabella Moisa-
la, Joakim Anton Sebasti-
an Siekkinen, Mari Matilda 
Tervonen, Aada Ella Maria 
Maukku. 
oulujoki: Nico Casper Puu-
malainen, Niilo Oskari Huo-
tari, Kaarlo Onni Ilmari Kle-
metti, Iida Emilia Liikanen, 
Emma Marketta Mourujär-
vi, Olivia Siiri Planting, Ossi 
Matti Sakari Pöllänen, Pert-
tu Oskari Seppälä, Eetu-Pek-
ka Elmeri Stenius.

Vihityt
tuomiokirkko: Lasse Tapani 
Mällinen ja Iija Eeva Tuulik-
ki Vihelä.
Karjasilta: Olli-Pekka Kois-
tinen ja Anna-Kristiina Illi-
kainen, Reijo Matti Haapa-
lainen ja Vuokko Marjatta 
Kela.
tuira: Ville Antti Olavi Viitta-
la ja Sari Anneli Vuolle, Juk-
ka Ensio Pitkänen ja Leila Es-
ter Sylvia Takkinen.
oulujoki: Pekka Juhani 
Määttä ja Outi Katariina Nii-
ranen.

Kuolleet
Karjasilta: Toini Marja Rau-
hanummi s. Jaanus, 84; Veik-
ko Johannes Penttilä, 85.
tuira: Anja Anneli Moisala s. 
Helin, 77; Elsa Maria Korho-
nen s. Kuokkanen, 84; Helvi 
Maria Karjalainen, 78; Kert-
tu Esteri Kukkola, 83; Reino 
Alland Sandholm, 87; Toivo 
Eelis Ojanen, 91.
oulujoki: Iivari Suonio Park-
kinen, 80.

Myyjäiset 
Kaukovainiolla ja 
Puolivälinkankaalla

Lauantaina 8.11. klo 11–14 
Kaukovainion kappelissa

Alkuhartaus klo 11. Myytävä-
nä hernekeittoa ja vohvelikah-
vit. Keittoa myydään myös omiin 
astioihin. Lisäksi myynnissä kä-
sitöitä, leivonnaisia ja arpoja. 
Tuotto diakoniatyölle. 

Lauantaina 8.11. klo 11–14 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Myyjäisissä myytävänä liha-
keittoa, hernekeittoa, ohraryy-
nipuuroa, marjakeittoa, leivon-
naisia, pientä suolaista sekä kä-
sitöitä. Arvontaa. Järj. Välivaini-
on ja Puolivälinkankaan diako-
niapiiri.

Pikku putiikki 
Pikku putiikki on lasinen vitriini Myllyojan seurakunta-
talolla. Siellä myydään tuotteita Kirkon ulkomaanavun 

hyväksi. Myytävänä on mm. 
sukkia, kortteja ja kasseja.

Putiikki toimii itsepalvelupe-
riaatteella eli tuotteet mak-
setaan vitriinissä olevaan lip-
paaseen. 

Pikku putiikki on auki kirkko-
herranviraston aukioloaikoi-
na eli maanantaisin klo 9–17 
ja tiistaista perjantaihin klo 
9–16.

Isänpäivän tapahtumia
sunnuntaina 9.11. 

Isänpäiväkahveja 
jumalanpalveluksen yhteydessä

 
Kastellin kirkossa klo 10
Karjasillan kirkossa klo 10
Kaukovainion kappelilla klo 12
Pikkaralan koululla klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa klo 12
Maikkulan kappelissa klo 12

Isänpäivän lähetyslounas 

Pateniemen kirkossa klo 12
Tervetuloa messun jälkeen lounaalle ja kakkukahveil-
le, aikuiset 5 € ja lapset 3 €.

Isä–lapsi-päivä 

Maikkulan kappelissa klo 12–16 
Päivä alkaa Isänpäivän messulla ja kakkukahvilla. Oh-
jelmana on isien ja lasten yhteistä käsillä tekemistä 
ja kisailua. Luvassa mahtavaa seuraa ja rentoa yhdes-
sä oloa.
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Saarenkartanon hartaus to 
6.11. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 6.11. klo 18.30. 
Rauhanyhdistys: seurat su 
9.11. klo 17 Lepistöllä, Ala-
maankuja 5. Kalle Sarajärvi.
Raamattu- ja rukousilta ti 
11.11. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Aamukahvila ke 12.11. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri ke 12.11. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 12.11. klo 15.
Kaverikerho to 13.11. klo 10 
kirkolla.
Kuollut: Olavi Armas Hassi-
la, 80.

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 6.11.–13.11.2008

tuu mukkaan raamattu- ja rukousiltaan!

Raamattu- ja rukousilta kokoontuu parillisen viikon tiis-
taisin klo 18 kodeissa tai srk-salissa.
Iltaan sisältyy laulua, jutustelua teekupin äärellä, raa-
matunlukua, raamattuopetusta ja keskustelua sen poh-
jalta. Illan päätteeksi kerätään rukousaiheita ja rukoil-
laan yhdessä. Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Ensi 
viikolla iltaa istutaan Eila Ranta-Suomelalla.

Kirkkoherranvirasto  
ma 9.30-12, ke 12–14.30
Luovontie 52
p. 08 8100 565

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä  
p. 08 3161 300.

Kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30-14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Ke klo 
10–12 päiväkerho 5A ja klo 
12.45–14.45 päiväkerho 5B. 
To klo 10 perhekerho ja 
klo 10–11.45 sisaruskerho 
ryhmä B srk-talolla. Pe klo 
10-–12 päiväkerho 4-vuoti-
aille.
hartaushetki Lumilyhdys-
sä: Keskiviikkoisin klo 14.
Keskipäiväkerho: Ke 12.11. 
klo 12 srk-talossa, Mark. 
13:33–37.
hartaushetki Limingan ter-
veyskeskuksen sairaalas-
sa to 6.11. klo 13.15 ja Ala-
temmeksen vanhainkodis-
sa klo 14.
Raamattupiiri: Lukkarin-
kankaan kerhohuoneessa 
to 13.11. klo 18. 
Kirkkokuoro ke klo 18.30 
srk-talolla. 
Kokkikerho To klo 14 ker-

hohuoneella.
Partio: Maastoharjoitus 
Ahman aivastus vartioille 
Rantakylässä ke 12.11.  klo 
18–20.30, retkikirjeitä Nas-
kun laavun postilaatikossa.
Kirkkovaltuusto: to 13.11. 
klo 18 srk-talossa.
Diakonia: Eu-ruokien jako 
nuorisoseuralla la 8.11. klo 
10–14. Kyseessä MLL:n erä 
ja se on suunnattu erityises-
ti vähävaraisille lapsiperheil-
le ja nuorille.
Sinä ja minä arkirakkaus 
-parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan srk-talolla 
(Pappilantie 6). Lastenhoi-
don ennakkovaraus 11.11. 

mennessä p. 044  752 1226. 
Järjestää Virtaa välillämme 
-vapaaehtoiset sekä Limin-
gan rovastikunnan aviopari-
työryhmä.  
Leiri 3.–6.-lk:n oppilaille 
22.–23.11. Merijärven Pahka-
salonkylässä. Hinta 10 €. Il-
moittautuminen 18.11. men-
nessä Lumijoen kirkkoherran-
virastoon. Lisätietoja p. 044 
5037 080 tai p. 040 5357 567.
Maata näkyvissä -festarit 
Turussa 14.–16.11. Pohjois-
maiden suurin kristillinen 
nuorisotapahtuma. Lippupa-
ketti maksaa 54 €. Ilmoittau-
tuminen Sinikalle p. 044 503 
7080 tai sinikka.harkonen@
lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 7.11. klo 
19 raamattuluokka Ilpo Kä-
märäisellä. La 8.11. klo 18 ai-
kuistenilta ry:llä. Ke 12.11. klo 
19 kotiompeluseurat Lääköl-
lä. Päiväkerho ry:llä ti 11.11. 
ja to 13.11. klo 17.30–19 ja ke 
12.11. klo 17–18.30.

Lukijaksi? 

Tule lukijaksi jumalanpal-
veluksiin, voit itse valita 
kuinka usein. Ota yhteyt-
tä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 387 172.

Tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, sanotaan. 
Sama taitaa päteä myös isiin. 

Ainakin monessa seurakunnassa tunnutaan 
ajattelevan niin. Isänpäivänä on nimittäin tar-

jolla sekä kakkukahveja että lounaita isien ja samalla 
muunkin perheen ravinnoksi ja sydämen valloittami-
seksi. Ja samalla kun vatsa täyttyy, on perheillä aikaa 
olla yhdessä.

Päivän voi aloittaa reippaasti jumalanpalveluksella ja 
nauttia sen jälkeen kirkkokahvit kakkuineen. Jumalan-
palveluksia on kello kymmeneltä esimerkiksi Kastellin, 
Karjasillan ja Kempeleen kirkoissa. Kahdeltatoista kirk-
koon voi mennä Kaukovainiolla, Pikkaralassa, Kaakku-
rissa sekä Maikkulassa.

Karjalanpaistilounasta on tarjolla Haukiputaalla kel-
lo 11. Suunnilleen samoihin aikoihin voi lounastaa myös 
Ruukissa ja Vihannissa. Siikajoella lounasta voi nauttia 
kello 12 alkavan messun jälkeen, samoin Pateniemes-

sä. Limingassa syömisen voi ajoittaa joustavasti perheen 
muuhun aikatauluun, sillä lähetystyön hyväksi myytä-
vää lounasta on tarjolla kello 11–14. Melkein yhtä jous-
tava aikataulu on Tyrnävällä. Siellä lounasaika on kel-
lo 12.45–14.30. 

Lounaiden hinnat vaihtelevat, enimmillään aikui-
nen maksaa vatsansa täyttämisestä 8,5 euroa. Lounai-
den tuotto menee useimmiten hyvään tarkoitukseen, 
lähetystyön tukemiseen.

Lounaan jälkeen voi koko perhe rientää sulattele-
maan ruokaa hyvän musiikin äärelle. Kiimingissä on 
nimittäin poikakuoron isänpäiväkonsertti kello 14. Toi-
nen vaihtoehto voisi kenties olla Isä–lapsi-päivä Mark-
kulassa kello 12–16.

Kaikkien päivän rientojen jälkeen on hyvä palata ko-
tiin sielu ja mieli ravittuna ja hyvällä tuulella. 

SaTu LaPiNLamPi

Tie isän sydämeen 

w w w.sxc . hu /  Ro b O we n - Wa h l

w w w.sxc . hu /  T
eodo ra  V la i cu
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 7.11. klo 19 Kellon srk-
kodissa. Martti Heinonen.
Isänpäivälounas lähetys-
työn hyväksi su 9.11. klo 
11–13.30 srk-keskuksessa. 
Karjalanpaisti, kasvisvaihto-
ehto, salaatit, leivät, juomat 
ja jälkiruoaksi mansikkarah-
kaa. Aikuiset 8 €, 4–12-v. 4 €, 
nuorimmat ilmaiseksi.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
10.11. klo 14.30 Kellon srk-
kodissa.
Raamattupiiri ke 12.11. klo 
18.30 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 12.11. klo 19 Vakkurilassa. 
Kokouksen asialuettelo on 
nähtävänä kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla. Tar-
kistettu pöytäkirja on nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa 
17.11.–17.12. Kirkkoherranvi-
rasto on avoinna ma-pe klo 
10–14 ja to klo 10–17.
Soiva lohdutus -ilta to 13.11. 

klo 19 srk-keskuksessa, mu-
kana mm. Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro ja sellisti 
Anna-Mari Linna.
Kynttilätapahtuma su 16.11. 
klo 18 itsemurhan tehnei-
den muistoksi. Kokoontu-
minen ja muistohetki Tapu-
lin pihalla, Kirkkotie 3. Tilai-
suuden jälkeen kahvitarjoilu 
Tapulissa.
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa. Kuljetusta tarvitse-
vat, soittakaa p. 5472 636 pe 
klo 9–11. 

Lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri pe klo 15 srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C. 
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanhal-
la koululla, to 9.30–11 ja 
12.30–14 Kellon srk-kodissa, 
pe klo 10–11.30 kirkonkylän 
Vakkurilassa ja Martinnie-
men srk-kodissa.
gospel-ilta pe 7.11. klo 18 
Vakkurilassa.
nuorten avoimet ovet: Kel-
lon srk-kodissa ke klo 18–20 
ja to klo 18–20 Martinnie-
men srk-kodissa. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: aikuisten ilta pe 7.11. klo 
18.30 ry:llä, isäinpäiväseu-
rat su 9.11. klo 17 ry:llä, jul-
kaisuilta ke 12.11. klo 18.30 
ry:llä. Kello: raamattuluok-
ka pe 7.11. klo 17.30 Joke-
lalla, Kellontie 89, ompelu-
seurat pe 7.11. klo 18.30 Jo-
kelalla, Kellontie 89, nuor-
ten ilta la 8.11. klo 18 Iso-

niemen leirikeskuksen sau-
nalla rippikoulun käyneil-
le, isänpäiväillallinen la 8.11. 
klo 19 ry:llä, päiväkerho ma 
10.11. klo 17.30 ry:llä. Jokiky-
lä: raamattuluokka pe 7.11. 
klo 17.30 ry:llä, myyjäisom-
peluseurat pe 7.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 9.11. 
klo 12: Asemakylä e. Seppo 
Ketolalla, Asemakylä p. Ti-
mo Littowilla, Keskikylä Juk-
ka Jokitalolla, Vänttilänperä 
Pekka Vänttilällä, Taipaleen-
kylä Timo Karsikkaalla, päi-
väkerhot ke 12.11. ja to 13.11. 
klo 17.30–19 ry:llä, eläkepiiri 
ti 11.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Kuollut: Laila Rauha Veino 
Tuhkanen, 92; Vieno Teller-
vo Vilppola, 84; Rauha Lii-
sa Kristiina Jämsä, 81; Anne 
Maarit Häyrynen, 47.
Kastettu: Alvina Adele Ala-
kärppä, Lilja Helmiina Jur-
velin, Ville Valtteri Hiltunen, 
Salla Maria Helena Halonen.

Seurakuntakeskuksen urut 1 vuotta

1-vuotissynttäreitä juhlitaan maratonkonsertilla pe 
7.11. kello 20–23. Konsertissa esiintyvät Haukipu-
taan seurakunnan kanttorien lisäksi Ismo Hintsala, 
Lauri-Kalle Kallunki ja Elias Niemelä.  

Urkurit soittavat seuraavanlaista musiikkia: 
20–20.30 Hannu Niemelä 

”lähinnä hitaita urkukappaleita”
20.30–21 Katri Niskakangas 

”vähän nopeampia sävellyksiä”
21–21.30 Elias Niemelä 

”aika räväköitä urkubiisejä”
21.30–22.15 Lauri-Kalle Kallunki 

”kirkkovuosi improvisoiden virsien pohjalta”
22.15–23 Ismo Hintsala 

”ne mitä muut ei osaa!”

Maratonkonserttiin voi tulla milloin haluaa ja olla 
sen ajan kuin hyvältä tuntuu. Konserttiin on vapaa 
pääsy ja tarjoilua järjestää Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro. Konsertti kuuluu osaltaan Haukipudas-
päivien kulttuuritarjontaan. 
Lisätietoja: vastaava kanttori Hannu Niemelä, han-
nu.niemela@evl.fi, p. 040  5471 660.

omaishoitajien  
kirkkopyhä Iissä 

Su 23.11. kello 10 messu 
Iin kirkossa. Messun jäl-
keen ruokailu ja ohjel-
maa seurakuntatalossa. 
Ilm. pe 14.11. mennessä 
p. 5472 636 klo 9–11 tai 

Helena Seppäselle  
p. 040 5819 316.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti. 
Palveluryhmän suunnitte-
lupalaveri ma 10.11. klo 13 
Kirkonkylän srk-kodin ko-
koushuoneessa. Suunnitte-
lemme vierailua palvelutalo 
Hovilaan ja terveyskeskus-
sairaalan joulujuhlaa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ti 11.11. klo klo 11.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa al-
kaen ruokailulla (hinta 7,20 
€). Tyrnävän seurakuntaker-
ho vieraana. Seurakuntapii-
ri to 13.11. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Aiheena elä-
mäni värit.
Ystäväpalveluilta ti 11.11. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Terveystieteiden maiste-
ri, fysioterapeutti Eeva-Lee-
na Yliniemi alustaa aiheesta: 
Mikä Sinua liikuttaa?
Kuorot: Varhaisnuorten kuo-
rot ja mukulakuoro normaa-
listi. Kirkkokuoro ja syysko-

kous ke 12.11. klo 18 ja Vart-
tuneet to 13.11. klo 14.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
13.11. klo 18. Pöytäkirja näh-

tävillä 14.11.–14.12. klo 9–15 
kirkkoherranvirastossa ja ko-
tisivuilla www.evl.fi/srk/kem-
pele/hallinto.htm.
naisten piiri to 13.11. klo 

18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 13.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
4-vuotissynttärit tänä vuon-
na 4 vuotta täyttäville la 
22.11. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Il-
moittautumiset viim. 12.11. 
mennessä, p. 040 7790 375 
tai saija.kivela@evl.fi.
Veikon valinta ke klo 12–15 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13.
Seurakunnan kaikkien va-
paaehtoisten yhteinen jou-
luruokailu ti 2.12. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskukses-
sa. Kyytiä tarvitseville järjes-
tetään linja-autokuljetus Kir-
konkylän srk-kodilta klo 18.15. 
Ilmoittautumiset jouluruokai-
luun pe 21.11. mennessä Lee-
na Hintsala p. 040 7790365 tai 
leena.hintsala@evl.fi.
Aamukahvila normaalisti.
Varhaisnuorten kerhot:  

Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30. Taidekerho 
ti klo 17–18. Kokkikerho ke 
klo 16.30–18 ja Puuhakerho 
to klo 17–18. Keskustan seu-
rakuntatalo: Toimintakerho 
ti klo 17.30–18.30. Monitoi-
mikerho to klo 17–18. Van-
ha pappila: Kokkikerho ma 
klo 16.30–18. Toimintakerho 
ke klo 17.30–19. Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. nuori-
soseura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. Liikuntakerho ke 
klo 16.30–17.30. 
Peli-ilta ke klo 16.30–18 Kem-
pelehallilla. 
nuorten ilta to klo 19 VP. Yö-
pappila pe 7.11. klo 20–24 VP. 
Rippikouluun ilmoittautu-
minen ja infotilaisuus ke 
12.11. klo 18 ja 19 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Tar-
kemmat ohjeet rippikoulu-
laisille lähetetyssä kirjeessä!
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.

Kempeleen ry: Kotiseurat to 
6.11. klo 19 Susanna ja Eino 
Hintsalalla Savitie 5 Kempele. 
Raamattuluokat pe 7.11. klo 
18 nuoremmat: Paananen, 
Teeripolku 6, vanhemmat: 
Heikkinen, Sinipyrstöntie 7.
Murron ry: Lauluseuramyy-
jäiset pe 7.11. klo 19 ry:llä. 
Leirikeskusilta ja seurat su 
9.11. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Miika Matias Sor-
janen, Emma Kristiina Kor-
honen, Elias Pekka Antero 
Korhonen, Aino Helena Tau-
riainen, Miska Matias Mäkä-
räinen, Hilma Isabella Kärki, 
Eemi Juhani Illikainen, Ar-
vi Olavi Terho, Jaakko Antti 
Oksaoja, Sami Veikko Kokko, 
Lassi Valtteri Hannula, Ama-
lia Iida Maria Poukkula.
Vihitty: Tapio Hermanni Kär-
ki ja Johanna Maria Emilia 
Väliaho.
Kuollut: Niko Matti Mikael 
Molander, 20.

Pizzaa ja parisuhdetta -illat
Perjantaina 21.11. klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla ai-
heena arkirakkaus. Iltaa johdattelevat Helena ja Kauko 
Hintsala. Pizzaa ja parisuhdetta -illoissa syödään pizza-
iltapala ja puhutaan parisuhteesta. Periaatteena on ol-
lut, että keskusteluun osallistuminen on vapaaehtois-
ta. Iltoihin voi myös sisältyä musiikkia tai musiikkiesiin-
tyjiä. Ilta päättyy noin klo 21 mennessä. 
Lastenhoito järjestetty. Ilmoittautumiset pe 14.11. 
mennessä perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 
5609 678. Iltojen ajaksi seurakunta järjestää lasten-
hoidon seurakunnan tiloissa. Lastenhoitajina toimi-
vat tehtävään koulutetut isoset. Lapsilla on hyvä olla 
omat eväät mukana. 

Sanan ja rukouksen ilta su 
9.11. klo 18 Jäälin srk-kodissa. 
Raimo Salonen, Ulla Junttila, 
Marja Ainali, Eero Pesonen, 
Pirkko Runtti.
Pyhäkoulu su 9.11. klo 12 Kirk-
kopirtillä.
hartaus ke 12.11. klo 14 Jaa-
rankartanossa. Miia Seppä-
nen.
hartaus to 13.11. klo 14 Vire-
kodissa. Saija Kronqvist.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
13.11. klo 18.30 Jäälin seura-

kuntakodissa.
Alfa-kurssin suunnittelu ke 
12.11. klo 16.30 Jäälin srk-ko-
dissa.
uusin uruin -sävellyskon-
serttisarja seurakuntakes-
kuksessa:
Su 9.11. klo 14 Poikakuoron 
isänpäiväkonsertti.
Su 16.11. klo 18 Tapio Tiitun 
urkukonsertti. 
Su 23.11. klo 18 Ilmari Mäen-
pään sävellyskonsertti.
Su 30.11. klo 18 Tuomo Nik-

kolan kantaatti kuorolle, so-
listeille ja uruille. Konserteis-
sa kahvit. Lisätietoja konsert-
tisarjasta kotisivuilta.
Diakoniapiiri ma 10.11. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
hot:  Ti 11.11. klo 13 Jäälin srk-
kodilla. Kuljetuspyynnöt Ulla 
p. 040 579 3247. Ti 11.11. klo 
13 Alakylän ns-talolla. Kulje-
tuspyynnöt Erja p. 0400 775 
164.
Ystäväpiiri to 13.11. klo 14 
Huttukylän nuorisoseuranta-
lolla. Kuljetuspyynnöt Ulla.
Lauluilta ti 18.11. klo 18 Yli-
kylässä Niemelässä, Ylikiimin-
gintie 115.
Diakoniatyöntekijän ajanva-
raus: Ulla Junttila p. 040 579 
3247, Erja Haho p. 0400 775 
164, Jaana Kontio p. 040 579 
3248.
Kodinhoitajan puhelinpäivys-
tys arkisin klo 8–9 numerossa 
044 576 0019.
Perhekerho torstaisin klo 

9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin srk-kodissa.
Perhekahvila perjantaisin klo 
9.30–11 Kirkkopirtillä ja Jäälin 
srk-kodissa.
Lasten parkki Jäälin srk-ko-
dissa torstaisin klo 13–15.
naisten hemmottelupäivä la 
22.11. Suo itsellesi aikaa naut-
tia olostasi, hyvästä seurasta, 
saunasta ja siitä, että olet nai-
nen. Lähde mukaan päivään, 
jossa sinä olet tärkein. Hinta 
25 € sis. ruokailun, matkan, 
ohjelman ja vakuutuksen. Mu-
kaan mahtuu 30 naista. Varaa 
koko päivä. Tied. ja ilm. viim. 
7.11. Riina p. 040 5609 678.
Rauhanyhdistys: Seurat 9.11. 
klo 17 ry:llä. Raamattuluokka 
pe 7.11. klo 18 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 9.11. klo 12 Alakylä 1 H. 
Holmi, Alakylä 2 T. Räihä, Hut-
tukylä S. Heikkilä, Jääli J. Rau-
manni, Kirkonkylä 1 K. Oh-
tamaa, Kirkonkylä 2 B. Kon-
tio Kirkkopirtillä, Tirinkylä A. 
Hekkala.

Su 9.11. klo 14 Poikakuoron isänpäiväkonsertti 
seurakuntakeskuksessa.
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Siionin virsiseurat  seura-
kuntakodissa su 9.11. klo 12.
Virsi-illat ti 11.11. klo 19 Pu-
hoksella Taina ja Hannu Vai-
niolla ja Sarakylän kappelis-
sa.
Ystävän kammari ti 11.11. 
klo 11.30–13.30 srk-kodin 
isossa kahviossa. Virsitapah-
tuma.
Kuulovammaisten leiri-
päivä ti 18.11. Kuusamos-
sa. Lähtö seurakuntakodil-
ta klo 7.00 ja paluu noin klo 
19. Omavastuu 10 €. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 8823100 ma 
10.11. mennessä.
Kirpputori ke 12.11. klo 
10–13 talkootuvassa.
Kuorot: lapsikuoro to 6.11.
klo 17, kirkkokuoro to 6.11. 
klo 18, nuorisokuoro to 6.11. 
klo 16.30, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 12.11. klo 13.
Rönö pe 7.11.klo 18–22. Maa-
ta Näkyvissä -festareille läh-
tijä! Tule tekemään bande-

rollia banderolli-skabaan!
Rippikoulu: Muut-ryhmän 1. 
talvitunti la 8.11. klo 10–13.15 
seurakuntatalolla. Ota kynä 
ja kumi mukaan!
tilaa tiernapoikaesitys pik-
kujouluihin ym. illanviet-
toihin. Esitykset viikosta 48 
eteenpäin. Varaukset: Tiina 
Inkeroinen p. 040 571 4636 
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matkaryh-
mä auttaa pihan ja kodin sii-
vouksissa, lasten hoidossa 
ym. kodin tehtävissä. Hinta 5 
€ / tunti / apulainen. Varauk-
set Tiinalta p. 040 571 4636. 
Satumuskari  ma 10.11. klo 
16.30 srk-kodissa ja Sarakylän 
koululla to 13.11. klo 16–17.
Perhekerho to 6.10. ja ma 
10.11. sekä to 13.11. klo 10–13 
srk-kodissa.
Lapsiparkki ke 12.11. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Päiväkerholaisten vanhem-
pienilta ma 10.11. klo 18 Sa-

rakylän koululla ja ti 11.11. 
klo 18 Ervastin koululla.
Rauhanyhdistykset:  Seu-
rakuntailta Kurenalan ry:llä 
su 9.11. klo 17. (S. Lohi).  Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Taisto Mannisella pe 7.11. 
klo 19.
Kastettu: Jesse Onni Antero 
Määttä. 
haudattu: Heikki Juhani 
Kokko, 32; Kustaava Flyga-
re, 85; Ruusa Johanna Juu-
rikka, 81.

nuorten ihmissuhdetai-
tojen kurssi nuISKun 
tiedotustilaisuus pe 
7.11. klo 16 Liepeen vä-
entuvassa. Tapaamisessa 
kerrotaan koulutukses-
ta ja sovitaan tapaamis-
ajat. Kurssi on tarkoitet-
tu 15–18-vuotiaille nuo-
rille. Lisätietoa Markolta 
p. 040 752 4387 tai Tiinal-
ta p. 040 571 4636.

Miesten piirin iltatilaisuus 
la 8.11. klo 18 Koortilassa, 
vieraana pastori Juha Muuk-
konen. Iltapala. 
Aamuhartaus ja ehtoolli-
nen ti 11.11. klo 8.15 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 11.11. klo 12 Tuula ja Erkki 
Huovisella, Jouni Heikkinen. 
hartaus ti 11.11. klo 13.30 
palveluasunnoilla ja klo 
14.30 terveyskeskussairaa-
lassa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 11.11. klo 19 
Rokualla, Sari Mustonen.
herättäjän seurat ti 11.11. 
klo 18 Tuulikki ja Veikko Sa-
losella, Hepo-ojantie 4, Jou-
ni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 12.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Leena Leskelä.
Rukouspiiri ke 12.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

Yhteinen syntymäpäiväjuh-
la loka-joulukuun aikana 65, 
70, 75, 80 ja 85 vuotta täyt-
täville to 13.11. klo 13 seura-
kuntatalossa. Kutsutut, ter-
vetuloa yksin tai ystävän tai 
omaisen kanssa. 
Lähetysilta to 13.11. klo 19 
Koortilassa. Vieraana nimik-
kolähetti Pirjo Lehtiniemi, 
Jouni Heikkinen.
Parisuhdeilta Sinä, minä 
ja arkirakkaus su 16.11. klo 
16–19 Limingan seurakunta-
talolla, Pappilantie 6. Lasten-
hoito järjestetty, ennakko-
varaus ti 11.11. mennessä p. 
044 7521 226. Järjestää Vir-
taa välillämme -vapaaehtoi-
set ja Limingan rovastikun-
nan avioparityöryhmä.
Lähetyskalenterit v. 2009 
varattavissa lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläiseltä p. 040 
5629 131. 
Kuorot: ke 12.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro, 

to 13.11. klo 18.30 kamari-
kuoro srk-talossa.
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Ti 
11.11. perhekerhot: urkusatu 
klo 9.30–10 kirkossa.
Kymppisynttärit ma 17.11. 
klo 17 alkaen seurakuntata-
lossa. Adventtileiri 7–13-vuo-
tiaille 29.–30.11. Koortilassa. 
Päivystys nuorisotoimistol-
la pe 7.11. klo 15–17 p. 533 
1201. 
Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 9.11. 
klo 12–13 srk-talon alaker-
rassa. Merkintä rippikoulu-
korttiin. 
Isoskoulutus ke 12.11. klo 
17–19 Koortilassa. 
Koulupastoripäivystys to 
13.11. klo 10.40–12.15 yläas-
teella ja lukiolla. 
Yökahvila la 15.11. klo 
19.30–23.30 Nuokkarilla. 

Nuorisotyönohjaajat Tuu-
la Väänänen p. 040 5246534 
ja Rainer Väänänen p. 040 
5851057.
Rippikoulut: talvirippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 7.11. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa, oppitunnit 
la 8.11. klo 10–14 Koortilassa 
ja osallistuminen messuun su 
9.11. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 7.11. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk ja ompelu-
seurat ry:llä. La 8.11. klo 18 
nuorten toimintailta ry:llä. 
Su 9.11. klo 18 seurat ry:llä. 
Ma 10.11. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. www.muhoksenrau-
hanyhdistys.fi 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 7.11. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 toi-
mintailta ry:llä. La 8.11. klo 

11 päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Elli Elisabeth Pouti-
ainen, Julia Paula Aurora Kuk-
kohovi, Silja Maria Hanhisu-

Ma 17.11. alkaen tarjoilul-
la klo 17 seurakuntata-
lossa.
Ohjelma jatkuu 
Kung Fu Panda 
-elokuvaesityksellä 
torilla tai huonon 
sään sattuessa Koi-
vu ja tähti -kulttuu-
rikeskuksessa. 
Ilmoittautumiset 
10.11. mennessä. 

Tapahtumiin voi ilmoittautua kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284 tai tuula.vaananen@evl.fi. Ilmoita lapsen nimi, 
syntymäaika ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.

anto, Veikka Onni Lindfors.
Kuollut: Laina Emilia Kontu 
s. Koivumaa, 92.

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 6.11.–13.11.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Lämpimästi 
tervetuloa konsertteihin! 

Jukka Jaakkola 
Keijo Piirainen

Opaspentu Hopo saapuu 
seurakuntakerhon vieraaksi 
ke 12.11. Mika Kotkaranta 
kertoo opaskoiran työstä 
ja opaskoiratoiminnasta 
Suomessa.

Kuorot: Tähdet to 6.11. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 12.11. klo 18 srk-talolla.
omaishoitajien päiväkahvit 
ma 10.11. klo 12 srk-talolla. 
Mukana vanhustyön johta-
ja Pirjo Uusitalo ja diakonis-
sa Maisa Hautamäki.
niittypirtin kerho ma 10.11. 
klo 13 vanhusten palveluko-
dissa. Kahvit.
Ystävärengas ti 11.11. klo 12 
lähetysvintillä/Maisa.
tupoksen olohuone ti 11.11. 
klo 14–16 Vanamon yläkerta. 
Jakamisen ilo – isän rooli per-
heessä. Mukana diak.opisk. 
Hannu Mört ja Maisa.
Seurakuntakerho ke 12.11. 
klo 12 srk-talolla. Vetäjinä 
Mika ja Eeva. Mika kertoo 
opaskoiran elämästä. Muka-
na opaspentu Hopo.
Perinteinen Isänpäivälou-
nas su 9.11. klo 11–14 srk-ta-
lolla lähetystyön tukemisek-
si. Menu: Karjalanpaisti, sa-
laatit, lanttulaatikko, jälki-

ruokana kiisseli, kahvi ja täy-
tekakku. Hinta: Aikuiset 8,50 
€, lapset 4 €.
Sinä ja minä ja arkirakkaus 
 -parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan srk-talolla, 
lyhyitä puheenvuoroja, yh-
dessä jaksamista oman pa-
rin kanssa. Lastenhoitoa tar-
vitsevat, ilmoita 11.11. men-
nessä p. 044 7521 226.
Pyhäkoulua ei ole su 9.11. 
Isänpäivänä.
Vuonna 2009 rippikoulun 
käyvä: Mikäli et ole osallis-
tunut rippikoulusunnuntai-
hin, voit korvata sen käy-

mällä jumalanpalveluksessa 
ja tehtävämonisteella. Juma-
lanpalvelukseen tullessasi il-
moittaudut sakastissa ja saat 
sieltä tehtävät täytettäväksi. 
Varaa kynä mukaan.
Perhekerhot: Ti 11.11. klo 
9.30–11 Kotikololla ja ke 12.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
nuorten ilta  la 8.11. klo 
18–20 Vanamossa. 
Yökahvila olkkari la 8.11. 
klo 20–23 Vanamossa. Nuo-
risotyönohjaajat Katri Harju 

p. 044 7521 236 ja Kirsi Jun-
nonaho p. 044 7521 225.
Partio:  Pe 7.11. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 
15–17. Partiohuivikankaat ja 
-merkit myynnissä, hinta 6 
euroa. Heimopäälliköiden ja
varapäälliköiden neuvos-
to partiotoimistossa klo 
16.30–17.30.  Lippukunnan 
hallitus partiokämpällä klo 
18–20.
La 8.11.  Sudenpentuosaston 
retki Kierikkiin. Su 9.11. Kirk-

kopalvelussa Tuomenmar-
jat. Ke 12.11.  Vartio-osaston 
Maastoharjoitus Rantakylän 
ulkoilualueen maastossa klo 
18–20.30. Tarkemmat tiedot 
retkikirjeissä, jotka saa var-
tionjohtajilta tai Kotikolol-
ta. Pe 14.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 15–17.  
Tiedustelut: Partiotoimisto 
/ Kotikolo / Markku Korho-
nen, markku.korhonen@evl.
fi, p. 044 7521 223, www.
niittykarpat.fi 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 7.11. klo 
18.30 ry:llä sekä nuorten il-
ta klo 18.30 Vanamossa. 
Raamattuluokka (5–6) la 
8.11. klo 18.30 ry:llä. Seurat 
su 9.11. klo 14 ja klo 18.30 
ry:llä. Sisarilta to 13.11. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Bea Emilia Kupa-
rinen, Olivia Katariina Kärä-
jäoja, Onni Aukusti Johan-
nes Miettinen, Mariella Ro-
sanna Ruuska, ja Veeti Kale-

Isänpäivänä tapahtuu
Isovanhempi–lapsenlapsi 
-perhemessu isänpäivänä 
su 9.11. klo 10 kirkossa, 
jonka jälkeen  Isänpäivä-
lounas lähetyksen hyväk-
si seurakuntatalolla.

vi Uppa.
Kuollut: Elvi Heikkinen e. Syr-
jäpalo, 84; Aili Mirjami Taipa-
leenmäki e. Halonen, 69.

Kymppisynttärit v. 1998 syntyneille

Adventtileiri 7–13-vuotiaille
29.–30.11. Koortilassa. 
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä.

Parisuhdeilta
Su 16.11. klo 16–19 Limingan seurakuntatalolla. 
Lyhyitä puheenvuoroja, yhdessä jakamista oman parin 
kanssa. Lastenhoito Kotikololla: ilmoita ti 11.11. men-
nessä p. 044 7521 226. Tarjolla kahvia/pientä välipalaa. 
Tilaisuus on ilmainen. Järjestäjät: Virtaa välillämme-va-
paaehtoiset, Limingan rovastikunnan aviopariryhmä. 

w w w.sxc . hu

Su 9.11.  10.00 jumalanpalvelus Seurakuntakoti
 19.00 Lauri manninen, kitara Seurakuntakoti
   Ohjelma 5 €

ma 10.11. 19.00 kansalaisopiston Seurakuntakoti
  oppilaiden konsertti 

Ti 11.11. 19.00 virsi-ilta Sarakylän kappeli
  martti Lutherin virsistä Puhos  

ke 12.11.  19.00 konsertti  Seurakuntakoti
  Hannele Puhakka Ohjelma 5 €
  anna-elina jaakkola
  anni Pesälä
  jukka jaakkola
  keijo Piirainen

To 13.11. 19.00 Pudasjärven kirkkokuoro Seurakuntakoti
  vox margarita -kuoro
  Nuorisokuoro  
  Risto ainali, urut ja piano

Pe 14.11. 19.00 veli-matti Rautakoski, laulu Seurakuntakoti
  jukka jaakkola, urut ja piano Ohjelma 5€

Su 16.11. 10.00 jumalanpalvelus Seurakuntakoti
 19.00 kirkkomusiikkiviikon Seurakuntakoti 
  päätöskonsertti Ohjelma 5€
  kirkkolauluyhtye kaanon

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 9.11.–16.11.2008
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Möykkylän kylätuvalla.
Vanhainkotihartaus ke 
12.11. klo 12 vanhainkodilla.
Virsihartaus uusien urkujen 
äärellä ke 12.11. klo 15 kir-
kossa.
Kuorot: Reserviläisten kuo-
ro ke 12.11. klo 18 srk-talolla. 
Kirkkokuoro ke 12.11. klo 19 
srk-talolla.
Lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 13.11. klo 12 Maija 
ja Heikki Mustakankaalla.
Rauhanyhdistys: Pe 7.11 opis-
tomyyjäiset klo 19 Alpuan 
ry:llä.
Kastettu: Mikael Henrik 
Benjami Taskila.
Kuollut: Aino Inkeri Alatalo 
e. Maarala, 70.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

KEStILä
hyvölänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 6.11. klo 11 
Röteikössä Helena ja Matti 
Kilpelänaholla.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
7.11. klo 13 Pihlajistossa.
Kirkkokuoro ti 11.11. klo 19 

srk-kodissa.
Virsilauluhetki ke 12.11. klo 
12 srk-kodissa.
Leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 13.11. klo 
11 Elvi ja Esko Puurusella.
Mozartin Requiem Jubile-
mus-kuoro ja soitinryhmä 
solisteineen su 16.11. klo 14 
Kestilän kirkossa.
Kerhot: Perhekerho to 13.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuorten kerhot to 
klo 15.30 ja 17.30 k-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 31.10. 
klo 10 srk-kodissa.

PIIPPoLA
Raamattu- ja rukouspiiri su 
9.11. klo 18 Arja ja Hannu Hy-
värisellä. 
työkeskus Ponnarin harta-
us ma 10.11. klo 13.30 srk-ko-
dissa. 
Virkistyspäivä ke 12.11. klo 
10 Vaarintalolla. 
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro klo 

14.30 srk-kodissa. 
Kerhot: Perhekerho pe 7.11. 
klo 10 ja varhaisnuorten ker-
ho to klo 16.30 srk-kodissa. 
Kastettu: Saaga Aurora Räi-
sänen.

PuLKKILA
Diakoniamyyjäisten tuotto 
403,50 euroa. Lämpimät kii-
tokset! 
Kirkkokuoro to 6.11. klo 19 
srk-talossa.
ompeluseurat to 6.11 klo 19 
Elma ja Ahti Myllykoskella.
nuortenilta pe 7.11. klo 18 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Rippikoululaiset mukaan.
Miesten ilta la 8.11 klo 20 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 9.11. klo 
14.30 terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.
Ystävyysseura ti 11.11. klo 
13 vanhustentalolla.
Lähetyksen lauluilta ke 
12.11. klo 19 srk-talossa. Mart-
ti Arkkila ja Pekka Kyöstilä. 

Sambia-kukat palkitaan. 
Ehtoollishartaus pe 14.11. 
klo 13 Koivulehdossa
Kerhot: Seurakuntakerho ke 
12.11. klo 12, perhekerho ma 
klo 10 ja päiväkerho pe klo 
13 srk-talossa. 
Kastettu: Helka Mirjami Jyl-
hänkangas.

PYhäntä
Rippikoulua la 8.11. klo 
9–11.30 srk-talon kh:ssa, En-
na Junno.
Kuulonhuoltopäivä la 8.11. 
klo 12 srk-talossa. Enna Junno.
Siikalatvan ja Raahen seu-
dun puhujien virkistyspäi-
vä la 8.11. klo 10 ja seurat su 
9.11. klo 16 ry:llä. 
Lukupiiri ma 10.11. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
Lamujoen diakoniapiiri ma 
10.11. klo 18.30 Ahonpäällä.
MLL:n perhekahvila ma 
10.11. klo 11 kh:ssa. 
Lauluseurat ke 12.11. klo 18.30 

Ulla ja Marko Koskelolla.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro klo 17, kirk-
kokuoro klo 18 ja nuorisokuo-
ro pe klo 17.30 srk-talossa.
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 12.11. klo 12 srk-talossa. 
Kastettu: Juuli Auroora Puu-
runen.
Kuollut: Fanni Laura Aliina 
Luttinen, 88.

RAntSILA
Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 13 Rauhalassa.
Sisarilta to 6.11. klo 19 Kaisa 
Näsäsellä. 
Arkipyhäkoulut pe 7.11. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
ompeluseurat pe 7.11. klo 
19 ry:llä. 
Rippikoulua la 8.11. klo 
10–14 Nuppulassa. 

Virsilauluilta ma 10.11. klo 
19 kirkossa. Lutherin virsiä. 
Eu-elintarvikkeiden jako ti 
11.11. klo 11–13 paloasemalla.
Syöpäkerho ke 12.11. klo 13 
srk-talossa. 
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11, lapsikuoro Stellat ke 
klo 15 srk-talossa, to klo 13.30 
Mankilan koululla ja pe 14.11. 
klo 13 Hovin koululla.
Kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma klo 10 Nuppulassa. Hovin 
nuppukerho ti klo 10 Hovin 
koululla. Pikku Nuput ke klo 
11 ja Isot Nuput to klo 13.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30 Man-
kilan koululla. Hovin varhais-
nuoret ke klo 14 ryhmä I ja 
klo 15.30 ryhmä II Hovin kou-
lulla. Tyttökerho to klo 17 
Nuppulassa. 
Kastettu: Sampo Ilmari Lei-
nonen, Miro Ilmari Ruotsa-
lainen.
Kuollut: Kalevi Henrikki Ron-
kainen, 74.

Kirkkovaltuusto ti 11.11. 
klo 18 Piippolan srk-kodissa. 

omaishoitajat to 13.11. 
klo 12 Rantsilan srk-talos-
sa. Lähtö Pyhännän srk-ta-
lo klo 10.45, Piippola klo 
11.10. ja Pulkkila klo 11.30. 
Ilm. oman kappelin dia-
koniatyöntekijälle. 

Perheiden toimintapäivä 
la 15.11. klo 11 Ristironkke-
lissa. Sitova ilm. 7.11. men-
nessä p. 0207 109 733.

Vienan Kemiin lahjoitet-
tavia villasukkia voi tuoda 
toimistoihin 10.11. asti.

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 6.11. klo 11.30 
Markkulassa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 9.11. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki ti 
11.11. Kempeleeseen. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän srk-talolta, 
paluu klo 14.15.
Seurakuntakerho ti 4.11. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 13.11. klo 
10.30, Kauttaranta 12 A 2.
Sinä ja minä ja arkirakkaus 
-parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan srk-talolla, 
Pappilantie 6. Lastenhoito, 
josta ennakkovaraus 11.11. 
mennessä p. 044 7521 226.
Perhekerhot: tiistaisin klo 
10–12 Temmeksen seurakun-
tatalolla, keskiviikkoisin klo 
13–15 Murron kerhotalolla, 
Kauttaranta 12 A 2 ja torstai-
sin klo 10–12 Tyrnävän seura-
kuntatalolla.

nuorten yökahvila pe 7.11. 
klo 20–24 Tyrnävän srk-ta-
lolla. 
Isoskoulutus la 8.11. klo 
12–16 Tyrnävän srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot ala-
asteikäisille: tiistaisin klo 
17–19 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2 ja Jokisil-
lan koululla. 
Kokkikerho keskiviikkoisin 
klo 18–20 Murron kerhoti-
lassa. 
Raamiskerho ke klo 17–18.30 
Tyrnävän srk-talolla.
temmes: hartaus to 13.11. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä ja 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 7.11. klo 19 lauluseurat 
ry:llä.

RuuKKI
Diakonissa tavattavis-
sa Ruukin srk-talolla ke klo 
10–12  p. 050 4694 774.
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla. Ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja to klo 9.30–11.30 Revon-
lahden srk-talolla. 
Sukkapiiri to 6.11. ja to 13.11. 
klo 13 Ruukin srk-talolla. Ku-

dotaan sukkia ja muuta läm-
mintä. 
Kaakaokerho to 6.11. ja to 
13.11. klo 12.30 Revonlahden 
srk-talolla 1.–2.-luokkalaisil-
le ja ti 11.11. klo 12.30 Paavo-
lan srk-talolla 1.–4.-luokka-
laisille.
Kuorot: Lapsikuoro to 6.11. 
ja to 13.11. klo 15 Ruukin srk-
talolla ja ti 11.11. klo 16 Paa-
volan srk-talolla. Yrjö Nissi-
nen. Kirkkokuoro ke 12.11. 
klo 19 Paavolan srk-talolla. 
nuortenilta to 6.11. klo 18 
Ruukin srk-talolla, illan jäl-
keen avoimet ovet klo 21 asti. 
Ruukin päiväkerho uu-
si 3–4-vuotiaiden ryhmä ma 
10.11. klo 13–15 Ruukin srk-
talolla. 
tyttökerho ti 11.11. klo 17.30 
Ruukin srk-talolla alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille. 
Peli-ilta to 13.11. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
Rauhanyhdistykset: Pe 7.11. 
klo 18.30 ompeluseurat ja il-

tapala Paavolan ry:llä. Pe 
7.11. klo 19  ompeluseurat 
ja julkaisujen ilta Luohuan 
ry:llä. Pe 7.11. klo 19 iltapala 
ja iltahartaus Ruukin ry:llä. 
La 8.11. klo 18 seurat Revon-
lahden ry:llä, Esko Sääski-
lahti ja Seppo Jokelainen. Su 
9.11. klo 12 pyhäkoulu Marja-
Leena ja Arvo Mehtälällä. Su 
9.11. klo 13 seurat Luohuan 

ry:llä. Yrjö Koskimäki, Tarmo 
Leppälä. Su 9.11. klo 13.30 
hartaus Mäkelänrinteellä. 
Olli-Pekka Telkki. 
Ti 11.11. klo 13 aikuistenker-
ho Marita ja Ossi Terholla.
Kuollut: Reino Arvi Manki-
nen, 95.

SIIKAJoKI
Perhekerho to klo 10–12.30 
srk-talolla.  
Virsihetki ti 11.11. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.
nuorten peli-ilta ti 11.11. klo 
18 srk-talolla.
Diakonia- ja lähetyspiiri ke 
12.11. klo 12 srk-talolla.
Lapsikuoro ke 12.11. klo 15 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 6.11. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

VIhAntI
Perhekerho ti klo 10–11.30 
sinisellä talolla.
Ramattupiiri ma 10.11. klo 
19 srk-talolla.
Päiväpiiri ti 11.11. klo 12 

10-synttärit 
kaikille 10 vuotta tänä 
vuonna täyttäville pe 7.11. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.

Rippikoulutyön info- ja 
ilmoittautumisilta seu-
rakunnan järjestämillä lei-
reillä rippikoulunsa käyvil-
le nuorille ja heidän huol-
tajilleen ke 12.11. klo 19 
Ruukin srk-talolla.

Kirkkovaltuuston ko-
kous ma 10.11. klo 19 
Ruukin srk-talolla.

3 x isänpäivälounas

Perinteinen Isänpäivän 
lähetyslounas jumalan-
palveluksen jälkeen su 
9.11. klo 11–13 Paavolan 
srk-talolla lähetystyön 
hyväksi. Hinnat: aikuiset 
8 € / henkilö, 5–12-v. 4 € 
ja alle 5-v. ilmaiseksi. Ar-
vontaa. 

Isänpäivän sunnuntailou-
nas perhemessun jälkeen 
su 9.11. klo 13–15 Siika-
joen srk-talolla. Hinnat: 
perhe 5 € ja henkilö 2 €.

Lähetystyöryhmän järjes-
tämä perinteinen Isän-
päivälounas perhemes-
sun jälkeen su 9.11. klo 
11–13 Vihannin srk-ta-
lolla. Hinnat: aikuiset 7 
€, lapset (6–12-v.) 3€, al-
le kouluikäiset ilmaiseksi. 
Arvontaa. 

Löytyisikö sinulta 
villalankoja? 

Sukkapiirissä ja kodeissa 
kudotaan lämpöisiä tork-
kupeittoja ym. Lankoja ote-
taan kiitollisuudella vas-
taan kirkkoherranviras-
tossa.

Vielä ehdit ilmoittautua 
lähimmäispalvelukoulu-
tukseen. Koulutus järjes-
tetään 17.–19.11. ja 22.11. 
Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen p. 050 4694 774.

Isänpäivälounas  
lähetyksen hyväksi 

Su 9.11. klo 12.45–14.30 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Tarjolla 
hirvenlihapalapaistia kasvisten 
kera, jälkiruokana kakkukah-
vit. Hinta aikuiset 5 euroa, lap-
set 2 euroa, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. 

Murron rauhanyhdistys: Pe 
7.11. klo 19 lauluseuramyyjäi-
set ry:llä. Su 9.11. klo 16 lei-
rikeskusilta ja seurat ry:llä. 
To 13.11. klo 18.30 rippikou-
lulaisten (Kempeleen puoli) 
kodinilta Kempeleen ry:llä.
Kastettu: Niko Antti Juha-
ni Kela, Marjaana Tuulia Ry-
tilä.
Avioliittoon vihitty: Mar-
ko Juhani Kela ja Pia Orvok-
ki Åman.
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1. kivi

Jumala on Rakkaus. Näin Raama-
tussa väitetään ja tottahan väite 
onkin. Tieto saattaa kantaa vaikei-
na aikoina ja monet ovat saaneet 
siitä lohdutusta. Aina se ei kuiten-
kaan lohduta.

Muuan kirkkoherra kertoi ki-
venheittäjälle, että eräs tyttö oli 
ollut suurissa vaikeuksissa ja ah-
distuksessa ja tilitti tuntojaan sie-
lunhoitajalle.

Tyttö odotti lohdutusta ja neu-
vojakin. Sielunhoitaja tokaisi vain: 
Jumala rakastaa sinua. Sieluhoitaja 
ilmeisesti odotti tytön pikaista el-

pymistä lausuttuaan maagiset sa-
nat. Mutta eivät ne mihinkään riit-
täneet.

Tyttö koki, että hänen ongel-
miaan vähäteltiin. Tieto siitä, että 
Jumala rakastaa, ei auttanut tyt-
töä. Se ei ole ihme. Kun ihminen 
on suuressa hädässä, hän useim-
miten kaipaa muutakin kuin itses-
täänselvyyksiä.

Sielunhoito vaatii muutakin 
kuin mantrojen toistoa. Valitetta-
van usein sielunhoitajiksi päätyy 
ihmisiä, joiden viisaus on pelkän 
ulkoluvun varassa. Jos osaa muu-

taman raamatunlauseen, ei sillä 
pitkälle pötkitä.

Ajattele, jos sinä kertoisit jol-
lekin vaikeuksistasi ja saisit vas-
taukseksi: Jumala rakastaa sinua. 
Vastaisit ehkä, että kiitos tiedosta, 
jonka kyllä jo tiedänkin, mutta ei-
kö puhuttaisi vähän asiaakin.

Joissakin järjestöissä opiskelijat 
on pantu liian vaativan tehtävän 
eteen. He toimivat toisten opis-
kelijoiden sielunhoitajina, vaik-
ka ikää ei ole kunnolla pariakym-
mentäkään. Toki joku on hyvä sie-
lunhoitajana, vaikka ikää ei paljon 

olekaan, mutta useimmille nuoril-
le sielunhoitajan tehtävä on liian 
vaativa.

Hyvä sielunhoitaja on elämäs-
sään kokenut. Hänelle itselleenkin 
on tullut jo takkiin. Vain kärsinyt 
voi asettautua toisen asemaan. Vä-
hän viisauttakin sielunhoitajalla 
pitäisi olla, ettei sano mitä sattuu.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Jumala rakastaa sinua

– Risti on pyhä puu. Sen juurelta 
alkaa uusi elämä ja armon osal-
lisuus.

Siinä määritelmä rististä Meri-
Tuuli Elorinteeltä. Hän on Jippu, 
joka laulaa särkyneen lauluja sär-
kyneille. 

Tarve tulla nähdyksi ja kuul-
luksi vei esiintymislavalle 5-vuo-
tiaan, mukulamessun kuoroon 
koululaisen ja 
popmusiikin 
kärkeen pa-
rikymppisen. 
Kahden vuo-
den takaises-
ta debyyttile-
vystä tuli kul-
talevy. Toinen 
albumi nou-
si heti ensim-
mäisellä vii-
kolla Suomen 
virallisen lis-
tan ykköseksi. 

Jipun laulujen tekstit löytyivät 
runomittaisista päiväkirjoista, 
joita hän alkoi kirjoittaa 7-vuoti-
aana. Musiikkia ei puuttunut ko-
dista, jossa isä oli oopperalaula-
ja. Lauluntekotaitonsa Jippu huo-
masi rippikouluikäisenä. 

Särkyneiden laulujen laulaja

– Olen ollut Jumalan kiukkupussi, joka kapinoi helposti, on epäuskoinen ja äkäinen. 
Olen yrittänyt joskus olla jumala. Se oli hirveätä. Silti Jumala oli lähellä.

matkavalona 
jumala
Jumala on ollut Jipulle ”matka-
kaveri”. 
– Tai ehkä paremmin sanottuna 
matkavalo, kun mulla on ollut ta-
pana mennä aina sinne, missä ki-
pu on tai missä asuu suru. Oon 
koko elämäni nähnyt ihmisistä 
aina ne pimeät tai kipeät puolet. 

Samoin itsessä-
ni olen matkan-
nut läpi tum-
mien vesien. Ju-
mala, isä, joka 
ei hylkää, on ol-
lut aina lähellä, 
vaikka olen sille 
kääntänyt jos-
kus selkänikin. 
Se olikin yksi-
näistä aikaa. Mä 
oon vähän niin 
kuin tuhlaaja-
poika, vihdoin 

kotona. Toivottavasti ei enää tar-
vii mennä pois Jumalan luota, se 
ois liian raskasta. Anteeksianto 
toi minut takaisin Jeesuksen luo.

Jippu epäilee, ettei olisi elänyt 
eri tavalla, vaikka olisi varustettu 

vanhuuden viisaudella. 
– Olisin tehnyt samat asiat 

kuin nytkin. Se on ollut hyväk-
si minulle. 

Jippu laulaa kursailematto-
man avoimesti tunteistaan, kos-
ka on kasvanut sellaiseksi, ettei 
ole muuta vaihtoehtoa kuin ol-
la auki. 

– Olen pelännyt elämässäni ai-
van muita asioita kuin sitä, mitä 
olen. Vanhana haluan olla sellai-
nen, että on nuori sydän ja ryp-
pyinen iho.

Jipun rukous onkin, ettei hä-
nen sydämensä koskaan vaike-
nisi. – Haluan antaa anteeksi 
kaiken, minkä voin, ajan kans-
sa. Unohtaa en osaa. Eikä tarvii. 
Omien virheiden yli on vaikea 
päästä. Hitsi, se on vaikeeta!

uskovainen 
poplaulaja
Kirkko on Jipulle pyhä paikka, jos-
ta ei saa tulla vankila ihmiselle. 

– Mun musavideossa langen-
nut nainen (eli mä) kävelee bile-
tysillan jälkeen alttarille Jeesuk-
sen luo. Se on kuvattu Helsingin 
Johanneksen kirkossa ja aiheut-
taa varmasti kohua, epäilee lau-
laja itse.

– Kuitenkin se on mun kuva 
kirkosta. Tule sellaisena kuin olet 
Jumalan luo. Kirkossa on ovi, jo-
ka on auki kaikille. Kirkon teh-
tävä on seistä paikoillaan. Kun 
kaikki muu sortuu, se on viimei-
nen ja ensimmäinen huone – va-
paa pääsy syntiselle.

Vaikka gospelin laulaminen 
on ollut pitkään Jipun haave, hän 
ei halua gospellaulajaksi, vaan ai-
koo pysyä elämän eri sävyjä ra-
kastavana lauluntekijänä. 

– Olen nuori laulaja, joka ra-
kastaa Jeesusta. En kuitenkaan 
ole tehnyt lauluja Jeesukselle, kun 
en oikein osaa. Teen vaan ihmi-
sille ja tavoitteeni on jatkaa maal-
listen laulujen kirjoittamista. Se 
ei tietenkään sulje pois suhdetta-
ni elävään Kristukseen. Jeesus on 
niin hyvä.

Mar k ku Mat t i l a

w w w. j i p p u . co m

– Rakastan parantumislaulu-
ja ja lauluja, joissa Jeesus pelastaa 
syntisen. Haluaisin osata kirjoit-
taa hengellistä musiikkia, mut jo-
tenkin osaan kirjoittaa vaan vai-
keista parisuhteista, avioerois-
ta ja menetyksistä. Totta kai mä 
voisin haluta tehdä gospellevyn, 
mut toisaalta se pelottaa. En oo 
mikään esimerkillinen kristitty 
enkä halua ollakaan. Siihen saat-
tais liittyä liikaa paineita ja en eh-
kä jaksa sellasta. Parempi on olla 

vaan uskovainen poplaulaja.
– Mä kuulun Jeesus rakastaa 

sinua -tyyppeihin eli jonkun sor-
tin hihhuli oon ja sit kuitenkin 
särkyny saviruukku ja armonker-
jäläinen, eli kuten sanoin rakka-
ushullu! 

kaaRiNa oiTTiNeN

Jippu konsertoi akustisena to 6.11. 
Ravintola 45 Specialissa Oulussa.

Jumala, isä, joka ei 
hylkää, on ollut aina 
lähellä, vaikka olen 
sille kääntänyt joskus 
selkänikin. Se olikin 
yksinäistä aikaa. Mä 
oon vähän niin kuin 
tuhlaajapoika, vihdoin 
kotona. 


