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Seurakuntien lähimmäispalvelun ansiosta mo-

net vanhukset pääsevät osallistumaan hengel-

lisiin tilaisuuksiin, joihin heillä ei välttämättä 

olisi mahdollisuutta omin avuin päästä.

Väestön ikääntyessä seurakuntien työntekijät ja 

vapaaehtoiset kohtaavat työssään yhä enemmän 

erittäin kiperiä tilanteita, joihin kenelläkään ei ole 

antaa yksiselitteisiä menettelyohjeita. Jonkinlaisia 

neuvoja silti tarvittaisiin kipeästi.

Yksi suuri ongelma on muistisairauksien yleisty-

minen.

Ratkaisematta on muun muassa, mitä kirkollisia 

toimituksia voidaan järjestää muistisairautta pote-

valle ihmisille. Saako esimerkiksi ehtoollista jakaa 

vaikeasti dementoituneelle? Hänhän ei välttämättä 

itse kykene ilmaisemaan vakaumustaan. 

Nämä ongelmat ovat nousseet esiin erityisesti 

vanhusten kirkkopyhien aikana, jolloin laitoksista 

tuodaan paljon vanhoja ihmisiä kirkkoihin.

Joka kerta ehtoollista jaettaessa joudutaan 

pohtimaan, kuinka saada sairaalta ihmiseltä riittä-

vän selkeä ilmaisu, haluaako hän ehtoollista. Kun 

ehtoollinen viedään suoraan penkkeihin, siitä kiel-

täytyminen voi olla kiusallista.

Ihmisen oikeus omaan vakaumukseen vaarantuu, 

jos päätöksen siihen liittyvistä toimista tekevät toi-

set ihmiset. Kyse on erittäin herkistä asioista.

Välinpitämättömyys on tässä tapauksessa hen-

gellistä väkivaltaa. Ei ole lupa olettaa, että kaikki 

vanhukset aina haluaisivat ehtoollista. 

Laitosten henkilökunta yleensä tuntee asukkaan-

sa historian, mutta erillisessä kirkkohetkessä sitä on 

mahdotonta selvittää.

Muistisairaiden keskuudessa työtä tekevien seu-

rakuntalaisten on oltava erittäin huolellisia, ettei 

kenenkään vakaumus tule loukatuksi. Toisaalta 

hengellistä apua tarvitseva ei saisi koskaan jäädä 

hylätyksi.

Näiden ja monien muiden kysymysten kanssa tai-

teilu on niin vaikeata, että aiheeseen liittyvää kou-

lutusta tarvitaan paljon.

Toivottavasti kirkossa ollaan tähän todellisuu-

teen heräämässä. Monia yksittäisiä henkilöitä 

uurastaa näiden ongelmien kimpussa, mutta laa-

jempaakin keskustelua pitäisi saada aikaan.

Aatoksia

Kun vakaumus on unohtunut

Ne 70 vuotta
Reserviin siirtyminen merkitsee ti-
linteon aikaa. Ajatukset lentävät lap-
suuteen. 

Suomussalmella elettiin vaaran 
vuosia. Nukkumaan mennessäm-
me pommikoneet jyrräsivät raskaas-
ti kotini yli kohti Oulua. Pimennys-
verhot ikkunoissa tekivät kylän huo-
maamattomaksi. Kerran kirkkaana 
päivänä lännestä palaavasta konees-
ta irtosi musta pallo. Tokko ehdittiin 
perunakellariin juosta, kun joku sa-
noi, että yli menee. Niin menikin ja se 
pommi pomppi puissa ja mättäissä ja 
jäi räjähtämättömänä keskelle mum-
molaan vievää polkua. Meillä pojilla 
oli tapana astua sen päälle, mutta pie-
ni sisaremme kiersi sen kiltisti, niin 
kuin oli neuvottu. 

Koulussa lauloimme innolla J. L. 
Runebergin sanoihin tehtyä laulua 
”Mun isäin oli sotamies ja nuori, kau-
niskin...” Monia oppilaita tämä her-
kisti, kun isä ei palannutkaan. 

Koulun lähellä oli 282 valkoista ris-
tiä. Olin nähnyt, kuinka siellä avoimen 
haudan äärellä Suomen lippu teki kun-
niaa ja läheisellä tielläkin sai hiljenty-
neenä kuulla: ”Surutonta, ah, täällä mä 
en majaa saa, Sinne kiirehdin missä on 
toivoni maa, Lepo iäinen missä mun 
kätkee”.

Varusmiehenä sain määräyksen 
mennä Suomussalmelle avustamaan 
Liekki-patsaan paljastusjuhlassa. 
Se nolotti, kun veteraanit eivät mi-
nua juuri tarvinneet, mutta sainhan 
marssia yhdessä heidän kanssaan kir-
kon läheltä juhlapaikalle. Se oli ryh-
dikästä menoa. Nuorimmat heistä 
olivat silloin alle 35-vuotiaita. Siinä 
juhlamenossa vuonna 1959 monien 
kohdalla patoutuneet tunteet pur-
kautuivat. Menetysten jälkeen kylät 
oli jälleenrakennettu ja veteraanilla 
oli lupa muistella ja tuntea veljeyttä. 

Sittemmin Sallassa sodan kokenut 

esimieheni rovasti Erkki Koivisto neu-
voi omalla esimerkillään, että pappi 
menee ihmisten luo. Sitä käytäntöä oli 
sovellettu sota-aikana ja se jatkui. Pa-
pin palveluksia oli tarvittu korsuissa ja 
juoksuhaudoissa. Samat neuvot olivat 
voimassa tullessani Oulujoelle vuonna 
1966, kun esimieheni rovasti Ossi Yli-
maula oli palvellut pappina rintamalla. 

Vuosien saatossa veteraanit järjes-
töineen ovat tukeneet seurakunnan 
elämää. He ovat tuoneet esille sen, et-
tä vapaa isänmaa on lahja. Lahjan an-
tajakaan ei heille ole ollut epäselvä.

Lähes kolme vuosikymmentä sain 
kulkea joen rannan pappilasta koivu-
kujaa kansallisromanttiseen kirkkoon, 
jonka toiseen kelloon on kirjoitettu 
pyyntö, että Herra siunaisi Suomen 
kansaa ja toiseen Herraa kiittävät psal-
min sanat. Nyt saan kiittää monia yk-
sityisiä ja yhteisöjä sekä tietenkin Ou-
lujoen seurakuntaa ja sitä hyvin palvel-
lutta seurakuntayhtymää. 

Palveluksen päättyessä tulevat mie-
leeni virren sanat, jotka olivat rakkaita 
lapsuuteni seurakunnan kirkkoherralle 
Lauri Säipälle: ”Oi Herra, kuinka sulle 
Kaikk’ armos maksanen...” Minuakin 
ne koskettavat.

Paavo MoilaNeN
Kirjoittaja on Oulujoen seurakuntaa 

31 vuotta palvellut kirkkoherra, 
joka täyttää 70 vuotta 3.11. 

Silloin hän on matkoilla.

29.10.2009

Naiset ja kynttilät 
vakan alla
”Kuulun niihin naisiin, jotka karttavat 
institutionaalista valtaa.

Johtajan asema ei ole koskaan ollut mi-
nun juttuni. Siksi ymmärrän niitä naisia, 
jotka tuntuvat kätkevän taitonsa maail-
malta, vaikka heissä olisi potentiaalia 
vaikka mihin.

Samaan aikaan kuitenkin kanna-
tan naisten nousua johtoon ja päättä-
viin asemiin. Toimin arkisilla ja mel-
ko huomaamattomilla tavoilla naisten 
hyväksi. Iloitsen ääneen fiksuista oi-
valluksista tai ratkaisuista, joita naiset 
ovat tehneet. Äänestän taitavia naisia 
johtopaikoille, ettei heitä lahjattomam-
pien miesten tarvitsisi vaivautua. Nai-
set tarvitsevat toisten naisten tukea saa-
dakseen arvovaltaa. Tasa-arvoista yh-
teiskuntaa edistääkseni kehun lisäksi 
viisaita miehiä.”

Teologian tohtori, tutkija 
Marjo Riitta Antikainen 
Näkyvä Nainen 5/2009

Nainen ei saa 
uhrautua
”Nainen valitsee, kenet hän ottaa ja kenet 
jättää. Olen aina sanonut, ettei kukaan 
suojele minua, ellen minä itse.

Olen täysin avoin miehen iälle tai kan-
sallisuudelle. Tärkeintä on henkinen koh-
taaminen, ja sen laatu selviää aika nope-
asti.

Lenita sanoo, ettei koskaan, koskaan 
löydä miestä pubista tai baarista, vaan 
tiukoista tilanteista työn puitteissa. Sik-
si hän on päättänyt pysyä työssä.

Lenita kertookin kanssasisarilleen:
– Jos ei ole onnellinen suhteessa, pitää 

tehdä ratkaisu. Ei kannata etsiä helpointa 
tietä. Uskon paradoksiin: helpot ratkai-
sut vievät vaikeuksiin, mutta vaikeat rat-
kaisut helpottavat elämää. Sitä paitsi elä-
mä ei ylipäätänsä ole helppoa. Sen opin jo 
pommisuojassa.”

Kirjailija, yrittäjä 
Lenita Airisto

Eeva lokakuu 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Oulun seurakuntayhtymässä val-
mistelussa oleva selvitys tulevai-
suuden seurakuntarakentees-
ta etenee askeleen pyhäinpäivän 
aattona 30. lokakuuta. Silloin 
julkistetaan selvittelijöiden lop-
puraportti ja asiaa valmistelleen 
ohjaustyöryhmän päätös.

Päätöksestä käy ilmi, kannat-
tako ohjausryhmä niin sanottua 
yhden seurakunnan mallia vai 
pitäisikö sen mielestä Oulussa 

Oulussa saattaa toimia lä-
hitulevaisuudessa palve-
lukeskus, jossa saa keski-
tetysti seurakunnallisia 

palveluja yhdestä luukusta. Näin 
uskoo yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Pekka Lahdenpe-
rä. Palvelupiste kulkee työnimel-
lä Kirkko 10.

Nimityksellä viitataan Ou-
lu 10:een, jossa oululaiset saavat 
palveluja keskitetysti.

On pohdittu, että palvelupis-
teessä voisi sopia muun muassa 
hautauksista, vihkimisistä ja kas-
teista. Myös papit päivystäisivät 
palvelupisteessä.

Kirkko 10 on noussut esille 
sivujuonteena Oulussa parhail-
laan tehtävän seurakuntaraken-
neselvityksen yhteydessä. Lah-
denperä työskentelee puheen-
johtajana seurakuntarakenne-
selvityksen ohjausryhmässä. Sel-
vityksessä pohditaan, jatketaan-
ko Oulussa seurakuntayhtymä-
mallia useine seurakuntineen 
vai pitäisikö seurakuntayhtymä 
ja seurakunnat muuttaa yhdeksi 
isoksi seurakunnaksi.

Ohjausryhmän alaisena toimi 
kaksi työryhmää, joissa molem-
missa oli edustajina seurakun-
nallisia luottamusmiehiä ja vir-
kamiehiä. Toinen ryhmistä poh-
ti seurakuntayhtymämallia ja 
toinen yhden ison seurakunnan 
mallia. Molemmat ryhmät ovat 
Lahdenperän mukaan päätyneet 
esittämään Kirkko 10:n kaltaista 
palvelukeskusta.

linjavalinta 
perjantaina
Seurakuntarakenneselvityksen 
ohjausryhmä antaa perjantaina 
linjavalintansa, kumpi malleista 
olisi Oululle sopivampi. 

Ohjausryhmän linjauksessa 

Seurakuntapalvelujen 
keskittäminen suunnitelmissa

suositellaan Lahdenperän mu-
kaan hyvin todennäköisesti myös 
palvelupistettä. Lahdenperä on 
varma, että palvelupiste peruste-
taan Ouluun, oli seurakuntamal-
li kumpi tahansa.

– On ihme, että olemme pär-
jänneet ilman palvelupistettä, 
Lahdenperä sanoo.

Päätöksen palvelukeskuksesta 
tekevät aikoinaan seurakunnalliset 
luottamushenkilöt isomman ra-
kenneselvityspäätöksen yhteydes-
sä. Virkamiehille päätös ei jäisi.

Vielä ei ole selvinnyt, millai-
nen uudesta palvelupisteestä tuli-
si. Asiaa vaatii Lahdenperän mu-
kaan vielä kehittelyä. Myöskään 
palvelupisteen sijaintia ei ole poh-
dittu. Lahdenperä heittää, että 
Isokatu 17:n tilat voisivat olla so-
pivat. Tiloissa sijaitsee tällä het-
kellä Keskustan seurakuntatalo 
ja seurakuntayhtymän keskusre-
kisteri.

Seurakuntayhtymä remontoi 
parhaillaan Isokatu 9:n tilojaan, 
joissa aikaisemmin toimi Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökes-
kus. Lahdenperän mukaan sen 
remonttisuunnitelmassa ei ole va-
rattu tiloja palvelupisteelle, mutta 
päätöksiä voi aina muuttaa.

Pitkä 
aukioloaika
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 
Antero Aakko oli mukana työ-
ryhmässä, joka pohti yhden ison 
seurakunnan mallia. Hänen mu-
kaansa ryhmässä kannatettiin vah-
vasti Kirkko 10:n kaltaista palvelu-
keskusta. 

Oulun yhden seurakunnan 
mallin työryhmän mukaan pal-
velupisteessä olisivat jatketut au-
kioloajat, kirkkoherranvirasto 
(nykyinen yhtymän keskusrekis-
teri), päivystävä pappi, kirkollis-

ten toimitusten järjestelyt (kaste, 
vihkiminen, hautaus), avainpal-
velu, toimisto ja sihteeripalvelut, 
aulapalvelut, materiaalipalvelu ja 
monistamo.

Kirkko 10:n aukioloajat olisivat 
kirkkoherranvirastojen aukioloai-
koja pidemmät ja palvelukeskuk-
sessa työskenneltäisiin vuorotyössä. 

Sen tarkemmin Aakkokaan ei 

Seurakuntarakenneselvitys etenee

ryhdy kuvailemaan millainen pal-
velukeskus voisi olla, vaan toteaa, 
että palvelukeskuksen malli on vie-
lä auki.

Jos seurakuntayhtymämalli 
useine seurakuntineen jatkaa Ou-
lussa, palveluskeskus olisi kenties 
supistetumpi kuin yhden ison seu-
rakunnan mallissa.

Seurakuntayhtymän johtoryh-

mä käsittelee palvelukeskusta 16. 
marraskuuta. Tällöin selviää, ketkä 
palvelukeskuksen perustamisesta 
aikanaan päättävät. Asian kesken-
eräisyyden vuoksi seurakuntayhty-
män viranhaltijat eivät halunneet 
kommentoida asiaa.

Pekka HeliN

jatkaa useamman seurakunnan 
muodostamana yhtymänä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 
käsittelee asiaa 14. marraskuu-
ta. Se pyytää asiasta lausunnot 
kaikilta neljältä Oulun seura-
kunnalta.

Jos yksikin seurakuntaneuvos-
to kannattaa yhden seurakunnan 
mallia, siirtyy asia hiippakun-
nan tuomiokapitulin käsittelyyn. 
Kirkkolain mukaan aloiteoikeus 

on seurakuntaneuvostojen lisäk-
si tuomiokapitulilla ja piispalla.

Jos aloiteoikeutta ei käytä yk-
sikään näistä tahoista, Oulus-
sa jatketaan seurakuntayhtymän 
kehittämistä.

Jos hankkeessa päädytään yh-
den seurakunnan malliin, tavoit-
teena on, että uudistus tulisi voi-
maan vuoden 2012 alussa.

JaNNe kaNkaala

Kirkkohallitus perää rokotuksia sairaalapastoreille
H1N1-virus oli le-

vinnyt al-
kuviikkoon 

mennessä epidemiaksi ainakin 
Pohjois-Suomessa, Keski-Pohjan-
maalla ja Kuopion seudulla. 

Kirkkohallituksen mukaan 
seurakuntien sairaalasielunhoita-
jat tulee rokottaa sikainfluenssaa 
vastaan samaan aikaan kuin muu 
terveydenhuollon henkilökunta.

Kirkon sairaalasielunhoidon 
johtaja Kirsti Aalto kiirehtii sai-
raalapastoreiden rokotuksia, kos-
ka he tapaavat työssään jatkuvasti 
potilaita ja kohtaavat myös omai-
sia ja hoitohenkilökuntaa. 

Aalto kehottaa sairaalasie-
lunhoitajia ottamaan rokotuk-
sen heti kun se on mahdollis-
ta ”heidän omaksi ja potilaiden 
parhaaksi”.

Kirkkohallituksen vaatimuk-

sesta huolimatta ainakaan Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rissä sairaalasielunhoitajien rokot-
tamista ei aloitettu samanaikaisesti 
muun terveydenhuollon henkilö-
kunnan kanssa. Sairaanhoitopiiri 
huolehtii vain oman henkilökun-
tansa rokottamisesta.

Sikainfluenssa 
ei rukousaiheena messuissa
Nopea soittokierros muutamiin 
seurakuntiin paljastaa, ettei Poh-
jois-Suomessa riehuva sikafluns-
saepidemia tullut esille rukousai-
heena sunnuntaina jumalanpal-
veluksissa. Useimmissa kirkois-
sa seurakuntalaisilla on mahdol-
lisuus jumalanpalveluksen alussa 
jättää messun toimittajille omia 
esirukousaiheitaan.

Tyrnävän vs. kappalaisen Ti-
mo Liikasen mukaan seurakun-

nan yhteiseen esirukoukseen 
kuuluvat luontevasti yhtä lail-
la paikalliset kuin koko maail-
maa koskevat ajankohtaiset ai-
heet. Siksi Liikasta ei oudoksut-
taisi mainita sikainfluenssaa ru-
kouksessa.

– Se, mikä askarruttaa ihmis-
ten mieltä, kuuluu esirukousai-
heeksi, hän sanoo. 

Liikanen korostaa, että papin 
tulee harkita tarkasti, miten hän 
sanoittaa rukouksensa sikain-
fluenssasta, jotta ei lietsoisi pel-
koa ja paniikkia. Liikanen us-
koo, että seurakuntalaisia saat-
taa myös kiusata, jos kirkossa-
kin puhutaan sikainfluenssasta 
samaan aikaan kun aiheesta tu-
lee tunnin välein uutisia tiedo-
tusvälineistä. 

Riitta HiRvoNeN 

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

Oulun seurakuntayhtymä remontoi parhaillaan tiloja osoitteessa Isokatu 9. 
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Ruotsin kirkon kirkolliskoko-
us päätti hyväksyä viime viikon 
torstaina samaa sukupuolta ole-
vien parien kirkollisen avioliit-
toon vihkimisen. Uppsalassa ko-
koontunut kirkolliskokous ää-
nesti asiasta äänin 176–62. 

Samaa sukupuolta olevien kir-
kollinen vihkiminen vaati myös 
lainmuutoksia kirkkojärjestyk-
seen ja lisäyksen kirkkokäsikir-
jan vihkitoimituskaavaan.

Ruotsin kirkossa on vuodes-
ta 2007 ollut käytössä rekisteröi-
dyn parisuhteen siunaamiskaava. 
Toukokuun alussa voimaan tul-
leen sukupuolineutraalin avio-
liittolain myötä rekisteröityjä pa-
risuhteita ei ole kuitenkaan voi-
nut enää solmia. Tämän jälkeen 
Ruotsin kirkko ei ole siunannut 
eikä voinut vihkiä samaa suku-
puolta olevia pareja avioliittoon, 
koska kirkolla ei ole ollut tähän 
hyväksyttyä vihkikaavaa.

Kaikki Ruotsin kirkossa eivät 
olleet päätöksestä yksimielisiä. 
Vastustajat ovat pelänneet eku-

Vuoden kristillinen kirja 2009 
-kilpailussa näyttelijä ja laulaja 
Ritva Oksanen on valinnut voit-
tajaksi Tuomas Heikkilän ja Lii-
sa Suvikummun kirjan Pyhi-
myksiä ja paanukattoja – Kult-
tuuriretkiä Suomen kirkkoihin. 
Kirjapajan kustantama teos avaa 
suomalaista pyhimysmaailmaa 
keskiajalta nykypäivään.

Ritva Oksanen perustelee va-
lintaansa kirjan kiehtovalla ku-

Ruotsi vihkii samaa 
sukupuolta olevat parit

meenisten suhteiden vaarantu-
van ja kirkon avioliittoteologi-
an muuttuvan. Osa piispoista on 
suhtautunut asiaan kielteisesti.

Suomessa piispainkokous an-
taa kirkolliskokoukselle sen pyy-
tämän lausunnon parisuhdelain 
rekisteröintiin liittyvistä teologi-
sista ja juridisista näkökohdista 
istunnossaan helmikuussa 2010. 
Kirkolliskokous käsittelee lau-
suntoa mahdollisesti toukokuus-
sa 2010.

Piispainkokouksen valmistus-
valiokunta laatii parhaillaan sel-
vitystä Kirkko ja rekisteröidyt pa-
risuhteet -mietinnön ja piispain-
kokouksen lähetekeskustelun pe-
rusteella. Se päivittää mietinnön 
kirjoittamisen jälkeen tapahtu-
neen kehityksen.

Piispainkokouksen asettama 
työryhmä, jonka puheenjohtaja 
oli Espoon piispa Mikko Heikka, 
jätti mietinnön piispainkokouk-
selle viime keväänä.

RauHaN teRveHdyS

Vuoden kristillinen kirja vie 
kulttuuriretkille kirkkoihin

vauksella ja kuvituksella pyhi-
mysten kulttuurivaikutuksista ja 
elämästä. Erityisesti häneen vai-
kutti Pyhä Birgitta ja hänen sano-
mansa ajattomuus.

Vuoden kristillinen kirja valit-
tiin 16. kerran. Kilpailuun ilmoi-
tettiin 57 teosta 27 eri kustantajal-
ta. Kilpailun voittaja saa 2 000 eu-
ron rahapalkinnon. Voittaja jul-
kistettiin Helsingin kirjamessu-
jen yhteydessä 25. lokakuuta. (RT)

Kun ihminen kuolee sairaalassa, 
haluavat omaiset usein järjestää 
sairaalan kappelissa saattohartau-
den. Etenkin silloin, kun on tulos-
sa suuret hautajaiset, halutaan kap-
pelissa kokoontua perheen kesken 
pienempään yhteiseen hetkeen. 
Saattohartaus järjestetään usein 
samalla, kun omaiset tulevat nou-
tamaan vainajaa.

– Omaiset ovat sanoneet, et-
tä täällä kappelissa suruprosessi 
käynnistyy kunnolla. Osastolla 
ollessa on vielä epätodellinen olo, 
mutta kappelissa vainajan arkun 
äärellä menetyksen ymmärtää 
kunnolla, kertoo johtava sairaa-
lasielunhoitaja Hannele Lusikka.

Kappelin yhteydessä on pie-
ni omaistenhuone, jossa ihmiset 
voivat huokaista hetken. Usein 
omaiset viettävät arkun äärel-

Sairaalan kappelissa  
voi saatella vainajan

lä pitkän aikaa. Välillä he käyvät 
omaisten huoneessa istahtamassa 
kunnes palaavat takaisin kappe-
liin. Etenkin lapsivainajat saate-
taan myös pukea kappelissa.

Vuosien varrella Oulun yli-
opistollisen sairaalan patologian 
laitoksella sijaitsevan saattokap-
pelin sijaintipaikka on vaihdel-
lut, mutta nyt tilat ovat remontin 
myötä vakiintumassa.

Myös Oulun kaupunginsairaa-
lassa on kappeli. Sairaalasielun-
hoitaja Liisa Suorsa kertoo, että 
hiljentymishuoneeksi nimetyssä 
kappelissa on enimmäkseen saat-
tohartauksia, mutta on hän toimit-
tanut siellä joskus potilaan toiveen 
mukaisesti ehtoollisenkin.

Hänen mielestään tilassa voitai-
siin myös kastaa lapsi tai vihkiä pa-
ri avioliittoon, mikäli tarvetta oli-

si. Esimerkiksi sairaalassa hoidos-
sa olevat isovanhemmat pääsisivät 
näin osallistumaan kaste- tai vih-
kitilaisuuteen.

Yliopistollisessa sairaalassa 
saattokappeli on nimensä mukai-
sesti vainajien saattamista varten. 
Jokaista vainajaa saattamaan ei 
sairaalateologeja pyydetä, mut-
ta kutsun käydessä he järjestävät 
saattohartauden ja ovat muuten-
kin omaisten tukena.

Molempien kappeleiden si-
sustus on suunniteltu niin, että 
ne voidaan tarvittaessa muuttaa 
muidenkin uskontojen edustajille 
sopiviksi: Jos risti on vieras sym-
boli, voidaan se siirtää pois, sa-
moin kaupunginsairaalan kappe-
lin ikoni ja Raamattu.

Satu laPiNlaMPi

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p iA lku p e rä i s e t  ku va t :  w w w.sxc . hu ,ku vankäs i t t e l y  Re i j a  Haa p a la in e n

Oulun yliopistollisen sairaalan remontoitu 
saattokappeli siunattiin käyttöön 
maanantaina 26. lokakuuta.

Sairaalasielunhoitaja 
Liisa Suorsa esittelee  

kaupunginsairaalan 
hiljentymishuoneen 

muunneltavaa alttaria.
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Maata  kiertelemässä

Koulupastorilla on kavereita

Iloiset moikkaukset vaihtuvat 
puolin ja toisin, kun Muhoksen 
seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajat Rainer ja Tuula Väänä-

nen liikuskelevat Muhoksen ylä-
koulun ja lukion käytävillä. Vie-
railu koululla on osa seurakunnan 
koulupastoritoimintaa. 

Väänäset eivät odota kävijöi-
tä pöydän takana päivystäen, 
vaan menevät suoraan nuorten 
luo. Rainer Väänänen huoma-
si syksyllä 1997, että ”koppipäi-
vystyksenä” homma ei toiminut 
ja muutti toimintamallia.

– Nuoret eivät tule vastaan-
otolle, sanoo Rainer Väänänen. 
Seurakuntatalolla puolestaan oli-
si turha päivystää jo siksikin, et-
tä oppilaat eivät saa poistua kou-
lun alueelta.

– On mentävä rennosti kou-
lulle. Nuoret kyllä tulevat juttele-
maan, jos heillä on asiaa.

Koulupappitoimintaa on 
hiippakuntasihteeri Pekka Asi-
kaisen mukaan muutamissa 
Oulun hiippakunnan seura-
kunnissa. Silloin yleensä nuori-
sotyönohjaaja tai pappi on tiet-
tynä aikana tavattavissa kou-
lun tiloissa. Suurimmissa seu-
rakunnissa on oppilaitospasto-
reita, jotka työskentelevät am-
matillisten oppilaitosten, am-
mattikorkeakoulujen ja yliopis-
ton opiskelijoiden parissa.

Jutustelua ruokatauolla
Rainer ja Tuula Väänänen käy-
vät koululla torstaisin ruokatun-
tien paikkeilla kello 10.45–12.15. 
Pidempääkin voidaan tarvittaes-
sa olla, joskus käynti taas on ly-
hyempi.

Moni nuorista on Väänäsille 
tuttu rippikoulusta tai seurakun-
nan kerhoista. Yleensä keskuste-
lua syntyy käytännön asioista ku-
ten rippikoulusta, isostoiminnas-
ta tai kerhonohjausasioista. Jos-
kus vain vaihdetaan kuulumisia. 
Kahden keskenkin koulupastorin 

kanssa voi keskustella. Sitä varten 
sovitaan yleensä tapaaminen seu-
rakuntatalolle, josta löytyy rau-
hallinen paikka puhumiselle.

Tuntemattomiinkin nuoriin 
otetaan kontaktia, mutta kenen-
kään seuraan ei tuppauduta väki-
sin. Tervehtiminen on Tuula Vää-
näsen mukaan jo avaus. Sen jäl-
keen juttusille on vieraamman-
kin helpompi tulla.

asiaa tai kuulumisia
Nuoret juttelevat Väänäsille luot-
tamuksella niin henkilökohtai-
sista kuin koulumaailmaakin 
koskevista asioista. 

Tuula Väänänen on huoman-
nut, että nuorten elämä on ny-
kyisin monimutkaisempaa kuin 
hänen omassa nuoruudessaan. 

Ongelmat kaverisuhteissa ja hy-
lätyksi tulemisen pelko näkyvät, 
samoin porukoissa mukana ole-
misen tärkeys.

Lukion toisluokkalaisten As-
ser Sepän, Reetta Heleniuksen 
ja Aino Vaaran mielestä on hy-
vä, että nuorisotyöntekijät käy-
vät koululla. Jotain asiaa heille on 
yleensä aina: jos ei kerhoihin liit-
tyvää käytännön asiaa, niin sit-
ten vain vaihdetaan kuulumisia. 
Helposti lähestyttävien ihmisten 
kanssa on nuorten mukaan help-
po jutella tarpeen tullen myös va-
kavammista asioista.

Hiippakuntasihteeri Pekka 
Asikaisen tuntuma on, että seu-
rakuntien ja koulujen yhteistyö 
on luontevaa. Seurakunta koetaan 
yleensä hyväksi kumppaniksi, jol-

le koulujen ovet ovat avoinna. Mu-
hoksella koulun kokemukset ovat 
yläkoulun rehtorin Juha Piiralan 
mukaan erinomaiset.

– Koulupastoritoiminta tukee 
koulun toimintaa. Koulupasto-
rit antavat oppilaille henkireikiä 
kiireisen arkisen aherruksen kes-
kelle.

Opettajat hoitavat opettami-
sen ja koulun asiat käsitellään 
koululla. Jos Väänäset huomaa-
vat käynneillään vaikkapa koulu-
kiusaamista, he voivat kertoa ha-
vainnoistaan opettajille tai reh-
torille. Piiralan mukaan kiusaa-
mistapauksissa nuorelle on tärke-
ää, että joku kuuntelee ja vie tar-
vittaessa viestiä eteenpäin.

Päivi MäkiNeN

Rainer ja Tuula Väänänen (seisomassa vasemmalla) ovat Muhoksen yläkoulussa opiskeleville Samuli Repolalle ja Tiki Daolle 
(kyykyssä), Suvi Karhulalle (oik.), Santeri Keräselle, Niko Isopahkalalle ja Sami Kukkoselle tuttuja tyyppejä. 

A nn i  K innu n e n Hyväntekeväisyys 
soi Oulussa ja 
Pudasjärvellä
Pyhäinpäivänä 1. marras-
kuuta on mahdollisuus kuul-
la kolmea baritonia, Jorma 
Hynnistä, Esa Ruuttusta ja 
Hannu Niemelää sekä urku-
ri Tapio Tiitua hyvänteke-
väisyyskonserteissa kahdella 
paikkakunnalla.

Nelikko esiintyy osana 
Pudasjärven kirkkomusiik-
kiviikkoa kello 14 Pudasjär-
ven kirkossa ja kello 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. 

Ohjelmat konsertteihin 
maksavat 10 euroa. Konsertin 
tuotosta osa menee Pohjois-
Pohjanmaan lasten ja nuorten 
tuki ry:lle.

Joulun lapsi 
-paketteja 
kerätään 
Raatissa
Lähetyssäätiö Patmoksen 
Operaatio joulun lapsi -ke-
räykseen täytettyjä pakette-
ja vastaanotetaan Oulussa 
NMKY:n toimistossa Raatin 
nuorisotalolla 2.–6. marras-
kuuta kello 14–18. 

Eri-ikäisille tytöille ja po-
jille kootut lahjapaketit jae-
taan Romanian ja Moldovan 
vähävaraisille lapsille. 

Operaatio Joulun laps 
-keräys on toiminut vuodes-
ta 1995 alkaen ja siihen voi 
osallistua myös puhelin- tai 
tililahjoituksella. 

Lisätietoja keräyksestä 
ja lahjoituksista osoitteesta 
www.joulunlapsi.fi.

Opastusta 
Jumalan 
etsijöille 
lauantaina
Pyhän Hildegardin seura ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta järjestävät pyhäinpäi-
vänä lauantaina 31. lokakuu-
ta kaikille avoimen tilaisuu-
den otsikolla Vastauksia Ju-
malan etsijöille. Tilaisuus 
alkaa kello 17.30 Keskustan 
seurakuntatalossa.

Papin uskonkriisistä ja 
rukouksen voimasta saapuu 
kertomaan tamperelainen 
pastori Mauri Nieminen, 
jonka hengellinen opetus 
kestää noin puolitoista tun-
tia. Rukoushetken jälkeen 
hänelle voi esittää myös hen-
kilökohtaisia kysymyksiä.

Lauluryhmä Gloria esittää 
hiljaista luostarilaulua. 

Vanhat ateistit eivät usko Juma-
laan. Eivät myöskään niin sanotut 
uusateistit, mutta he ovat kannas-
saan vielä kiukkuisempia ja äänek-
käämpiä.

Tämän jälkeen on voimistu-
massa vielä uudempi ateismin 
suunta, jota edustava kirjaili-
ja Bruce Sheiman kutsuu nimel-
lä ”Ateismi 3.0”. Sen opin mukaan 
uskonto ei ehkä sittenkään ole 
niin huono asia.

Hänen mukaansa Jumala ja us-
konto voidaan erottaa toisistaan. 
Uskonto ja usko tuottavat niin pal-
jon myönteistä, että ne peittävät al-
leen kaikki huonot puolet.

Sheiman julistaa olevansa us-
konnon puolustaja.

Kolmannen polven ateisti uskoo uskontoon
– Tuskin kukaan pystyy vakuut-

tamaan minua Jumalan olemassa-
olosta, mutta uskonnon hyödystä 
ja itseisarvosta minut saa vakuut-
tuneeksi. Usko antaa merkityksen 
ja tarkoituksen miljoonille usko-
ville, ajaa ihmisiä toistensa yhtey-
teen, luo tunteen yhteydestä korke-
ampaan voimaan ja edistää monel-
la tavalla terveyttä.

Monet länsimaisen sivilisaa-
tion suurista saavutuksista ovat 
Sheimanin mukaan syntyneet us-
konnon vaikutuksesta. 

– Uskontoa pitäisi arvostaa 
enemmän kuin mitään muuta 
instituutiota. Se on rohkaissut 
ihmisiä huolehtimaan itsestään 
ja toisistaan, ihmiskunnasta ja 

luonnosta. Se on myös ajanut ta-
voittelemaan kaikkein korkeim-
pia ideaaleja.

Uskonnolla on aina ollut puo-
lustajia ateistien keskuudessa. 
Esimerkiksi Platon ei uskonut ai-
kalaistensa tavoin, mutta kehotti 
muita uskomaan.

Viime vuosina keskustelua 
ovat hallinneet uusateistit ku-
ten Hitchens, Dawkins ja Har-
ris, joiden mielestä usko on mie-
len sairaus.

Mutta nyt uudemman pol-
ven ateistit eivät enää kannata tä-
tä oppia, vaan sanovat, että ei ole 
mitään syytä työntää uskontoa 
yhteiskuntaelämän ulkopuolelle, 
vaikkei itse uskovainen olisikaan.

Heidän mielestään tyhjänpäi-
väinen inttäminen Jumalan ole-
massaolosta ei ole tehnyt ihmistä 
yhtään viisaammaksi, mutta on 
kuumentanut tunteita aikana, 
jolloin maailmassa olisi suurem-
pia ongelmia ratkottavana.

– Ateistien ja humanistien teh-
tävä on rakentaa parempaa maail-
maa eikä yrittää lyödä niitä, joiden 
kanssa olemme eri mieltä, sanoo 
Greg M. Epstein, Harvardin yli-
opiston ”humanistikappalainen”.

– Jos tavoitteemme on uskon-
non hävittäminen eikä ihmisen ar-
vostaminen, me kaikki menetäm-
me jotakin.

ReligioN NewS SeRvice
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913Varatuomari 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

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

• 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

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Kuusikon turkis ky
Palvelemme ma–pe 10–18, la 10–14
Uusikatu 23 (Klubitalo), 90100 Oulu
P. 732 344 040 544 0031

Naisten kotimaisia nahkatakkeja

Laadukkaat
– Jakut
– Hameet
– Housut

Tervetuloa sovittamaan!

Syksyn mallisto saapunut

Pyhäinpäivänä 31.10.

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 9-18

Kun muistatte poismenneitä omaisianne, 
meiltä saatte:

◆ jäkälä- ja havuseppeleet  ◆ kynttilät ja laitteet
◆ kellokanervat ja callunat  ◆ sidotut kukkakimput
◆ vierailulle ja kotiin ruukku- ja leikkokukat

Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 1.11. klo 15. Herännäisseurat Kar-
jasillan kirkolla. Ma 2.11. klo 19. Siioninvirsiseurat seurakuntatalolla, 
Pyhäntä.
Opiskelijat: To 29.10. klo 19 seurat Marjaana ja Matti Tikanmäelleä, 
Peltolantie 14 as 12, Oulu.

Pe 30.10. klo 19 Varhaisnuortenil-
ta. La–Su 31.10.–1.11. Syysseurat 
Kiimingissä. Ei seuroja Touko-
mettisessä. Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 marraskuussa alkaen klo 19.00 

Ti 3.11. Karjasillan kirkko
 Olavi Voittonen ja Timo Jurvelin
To 5.11. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Urpo Luokkala ja Heimo Kuha
Ti 10.11. Tuomiokirkko
 Viljo Juntunen ja Timo Jurvelin
Pe 20.11. Kastellin kirkko
 Esa Nevala ja Pentti Hintsala
To 26.11. Pyhän Tuomaan kirkko
 Timo Kärkkäinen ja Osmo Alatalo

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Seurat la 31.10. klo 15. Juhani ja 
Taimi Nevalainen
Matkalauluseurat su 1.11. Hei-
näpään srk-koti klo 14. Puhe, 
Pekka Siljander, Tarja Kilpeläi-
nen.
Tänään Opiskelija- ja Nuor-
tenaikuistenilta klo 19. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

MIESSEMINAARI
Paltamossa 13.-15.11.09
Esitteet, ilmoittautumiset: www.miesseminaari. 
Tied. 0400 686 522 Keijo Kaikkkonen
Järjestää HNMKY, Paltamon seurakunta ja Kainuun Opisto

Tapahtumat

• Su 1.11. klo 15.00 JUMALANPALVELUS
 Eino Rautio
• Ti 3.11. klo 19.00 SANA & RUKOUS 
 Eero Pokela
• Su 8.11. klo 15.00 JUMALANPALVELUS 
 Hannu Murhu
• Ti 10.11. klo 19.00 SANA & RUKOUS 
 Eero Pokela

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 29.10. klo 18 Miestenilta
Su 1.11. klo 18 Ehtoolliskokous
To 5.11. klo 18 Raamattupiiri
Pe 6.11. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri
Su 8.11. klo 18 Sunnuntain 
kokous
Ke 11.11. klo 18 Seurakunnan 
syyskokous jäsenille
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 1.10. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Ke 4.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 30.10. klo 19 LIFT – ilta. La 31.10. klo 18 
ISON KIRJAN oppilaskuoron konsertti. Su 
1.11. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, perhe-
lounas, Markku Tossavainen, Seurakuntakuoro. 
Ke 4.11. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, 
Vähäahot. To 5.11. klo 12 Päiväpiiri.

1.11. Su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 2.11. Ma Kotiliitto 
naisille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET AINA TERVETULLUT 
TILAISUUKSIIN!

To 29.10. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Esko 
Taipale, God’s Bell, kahvitarjoilu. Pe 30.10. klo 18.30 
Varkki-ilta. Su 1.11. klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhä-

koulu, Saints’club, Petri Mettovaara. Ti 3.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: 
Miten voin vastustaa pahaa. Ke 4.11. klo 18 Nuortenilta. To 5.11. klo 19 Rukousilta, 
Risto Wotschke, Armas Lindberg, Matkalla yhdessä -lauluryhmä. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi
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Adresseja, hautakiviä, 
arkkuja ja Georg Ba-
bitzinin tekemiä uur-
nia. Kun käy sisälle 

liikkeeseen, joka kantaa nimeä 
Kirkollinen Hautaustoimisto 
Ikäheimo Ky, tulee väkisinkin 
harras ja rauhallinen olo. Sit-
ten mieleen alkaa tulvia kysy-
myksiä: mitä vaaditaan ihmi-
seltä, joka ryhtyy hautausalan 
yrittäjäksi? Kuka jaksaa kohda-
ta surevia ihmisiä viikko toisen-
sa jälkeen?

Kyseisen hautaustoimiston lä-
hes 40 vuotta sitten ostanut Jus-
si J. Ikäheimo, 76, saapui meren-
rantakaupunkiin Iisalmesta ja jäi 
sille tielleen.

– Ala-ahon hautaustoimiston 
perustajan poika Lauri Ala-aho 
omisti silloin tämän liikkeen. 
Hän halusi luopua yrityksestä 
ja oli kertonut aikeistaan vel-
jelleni, jonka kanssa hänellä oli 
liikesuhteita. Veljeni soitti mi-
nulle ja kertoi tästä yrityksestä. 
Kiinnostuin asiasta ja tulin tu-
tustumaan paikan päälle. Liik-
keen mukana tuli osaava hen-
kilökunta, joten uskaltauduin 
aloittamaan yrittäjänä. Tam-
mikuun 10. päivänä 1971 liike 
siirtyi vastuulleni. Niinpä voi-
taneen sanoa, että tulin alalle 
niin sanotusti vahingossa, ker-
taa Ikäheimo.

Kirkollinen hautaustoimisto 
oli 1900-luvun alussa osa seura-
kunnan toimintaa. Vuonna 1913 
liike erotettiin omaksi yksikök-
seen.

Monilla hautaustoimistoyrit-
täjillä, jotka itse ovat perustaneet 
hautaustoimiston, yrittäjyys jat-
kuu sukupolvelta toiselle. 

ala vaatii  
sopeutumista
Millaisia vaatimuksia ala aset-
taa tekijälleen? Kyseessä on kui-
tenkin ammatti, joka on teke-
misissä perimmäisten kysymys-
ten kanssa. 

– Ala vaatii kykyä sopeutua 
erilaisiin tilanteisiin, hyvää ih-
mistuntemusta sekä myötäelä-
misen taitoa surevien omais-
ten kanssa. Lisäksi pitää pystyä 

Hautausalan yrittäjä tekee omaisia tukevaa työtä

Jussin työtoveri on viikatemies

hoitamaan asiat omaisten toivo-
malla tavalla.

Vaikka Ikäheimo on itse ol-
lut eläkkeellä jo toistakymmen-
tä vuotta, hän seuraa tiiviisti 
poikiensa jatkamaa työtä. Vuosi-
kymmenten tuomaa kokemusta 
kun tarvitaan aina. 

– Meillä varataan siunausajat, 
sovitaan eri virastojen kanssa 
hautapaikka-asioita ja niin edel-
leen. Erittäin haastavaa on, kun 
yrittää saada siunausajan sopi-
maan kaikille omaisille, jotka 
voivat olla ympäri Suomea ja ul-
komaillakin.

Eikä kaikki ole aina ollut niin 
helppoakaan. 

– Alkuaikoina oli minulla-
kin kaikenlaisia ennakkoluulo-
ja alasta. Nyt kun vuodet ovat 
tuoneet varmuutta toimintaan, 
osaa jo palvella asiakkaita hei-
dän toivomallaan tavalla.

Ekohautaus lähtee arkuista
Suomen Hautaustoimistojen 
Liitto ry:stä kerrotaan, ettei 
ekohautausta sinänsä ole mää-
ritelty tarkkaan. Olennaista on, 
että ekohautauksessa painote-
taan arkkumateriaalien maatu-
vuutta.

– Ilmiö on noussut ekologises-
ti valveutuneiden asiakkaiden ta-
holta. Sinänsä suomalainen hau-
tauskulttuuri on aina ollut hyvin 
ekologista, koska kautta aikain ar-
kut on tehty puusta, toiminnan-
johtaja Ritva Kosonen taustoittaa.

Toisaalta myös hautajaisten 
järjestelyt voidaan hoitaa ympä-
ristöä vaalivalla tavalla.

– Ehkä se on niin, että voidaan 
puhua hautajaisten ekologisuu-
den asteesta, Kosonen pohtii.

Arkkuja valmistavan SHT-
Tukku Oy:n tuotantojohtaja Jari 
Leminen vahvistaa, että ekohau-
tauksessa kyse on ennen kaikkea 
materiaalivalinnoista.

– Ainakin omista arkuis-
ta osaan sanoa, että käytetään 
mahdollisimman maatuvia ai-

kuolema  
on tasa-arvoinen
Pitkä ura hautausalalla on saanut 
Ikäheimon ajattelemaan kuole-
maa monelta kantilta.

– Jokainenhan meistä kuolee 
ajallaan. Kukaan meistä ei kui-
tenkaan tiedä, jatkuuko elämä 
tuonpuoleisessa vai ei, Ikäheimo 
miettii.

Pohdiskelevatko omaiset, mihin 
vainaja joutuu kuoleman jälkeen? 

– Se riippuu ihmisestä, kaikki 
eivät ajattele niin pitkälle.

Joskus ihminen tosin itsekin 
osaa jo varautua siihen, mitä tu-
leman pitää.

– Monet haluavat tehdä hau-
tauksestaan ennakkosuunnitel-
man. Se helpottaa omaisia huo-
mattavasti. Tällaisen suunnitel-
man tekevät yleensä vanhemmat 
ja yksinäiset henkilöt, joilla ei ole 
lähisukulaisia.

Yleensä omaisen astuessa ja-
lallaan hautaustoimistoon sisään 
edessä on kuitenkin pitkä ja ras-
kas prosessi. Liikkeelle lähdetään 
perusasioista. 

– Käymme läpi, mikä on ol-
lut suhde tähän henkilöön: on-
ko hän ollut puoliso, lapsi vai jo-
ku muu? Onko lähtö tapahtunut 
tapaturmaisesti vai luonnollises-
ti? Kahta samanlaista tilannetta 
ei ole.

uurnia ja arkkuja
Aloittaessaan yritystoiminnan 
1970-luvulla Ikäheimolla oli jo 
kokemusta kaupalliselta alalta.

– Olin ollut muun muassa joh-
tajana tavaratalossa ja tehtaan 
edustajana, joten liikealan koke-
muksista tämä on yksi muiden 
joukossa.

Yritystoimintaa jatkavis-
ta lapsista osa on myös käynyt 

hankkimassa kaupallista poh-
jaa. He ovat myös olleet pienestä 
pitäen oppimassa hautausalaa ja 
yrittäjyyttä.

Vaikka Ikäheimo nauttii elä-
kepäivistä, mielipiteitä alan tren-
deistä löytyy edelleen.  

– Polttohautauksen yleisty-
miseen yksi syy on se, ettei su-
kuhaudoissa ole enää arkku-
paikkoja.

Lisäksi perinteisten arkku-
jen joukkoon on tullut ekoark-
ku, jonka valmistuksessa on py-
ritty käyttämään mahdollisim-
man maatuvia materiaaleja. 

– Tosin kaikki perinteiset 
puuarkutkin maatuvat, sillä 25 
vuoden päästä maaperästä riip-
puen arkkupaikalle voidaan 
haudata uudelleen, Ikäheimo 
muistuttaa.

aNNa vePSä

neita. Vaikka meillä on niin sa-
nottu ekoarkku, kaikki muutkin 
ovat mahdollisimman ekologisia. 
Polyesteri on sellainen kangas, jo-
ka ei maadu. Ekologisissa arkuis-
sa käytetään muun muassa pella-
vaa, puuvillaa ja viskoosia.

Myös Leminen kokee tärkeäk-
si sen, että ympäristöasiat todella 
huomioidaan.

– Ekologisuus on hyvä asia ja 
onneksi suurin osa suomalaisis-
ta arkuista on hyvin ekologisia.

Ku va t :  A nna Ve p s ä

Jussi J. Ikäheimo on omistanut hautaustoimiston liki 40 vuotta. Hän kertoo tulleensa alalle vahingossa, mutta seuraava sukupolvi on ottanut sen jo omakseen.
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RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

e i  l e H t e ä  M a i N o S k i e lt o ta l o u k S i i N
Postin linjauksen perusteella Rauhan tervehdystä ei jaeta talouksiin,

joilla on mainoskielto. Mikäli haluatte keskustella asiasta, 
ottakaa yhteyttä itellan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 tai www.posti.fi/palaute.

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!
www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Terveys ja hyvinvointi 

HERMORATAHIERONTA AROMAHIERONTA LAHJAKORTTI
SYYSKAMPANJA -10% AJALLA 26.10.–8.11.2009

Jaana Tero
Diplomihermorataterapeutti

Luontaishoitaja

Metsäkuninkaantie 2, 90250 Oulu
jaana@hoitohuonekamomilla.com
www.hoitohuonekamomilla.com

• ISÄNPÄIVÄ 8.11. 
• PUKINKONTTIIN 
• SYNTTÄRILAHJAKSI

Soita ja varaa aika 
puh. 044 559 8540

KODIKAS 
KOTITYÖPALVELU
Luotettavaa kotiapua ikäihmisille.
Siivous, asiointiapu, pyykkäys, jne.
puh. 040 185 5536 Haukipudas-
Oulunseutu

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

SOITA 0600 12343
(1,95 e/min+pvm)

www.mm-line.com ✂

OULUN
HOITOPALVELU OY

Otamme kotikäynnillä ikäih-
misten laboratiorionäytteet, 
ja toimitamme ne tutkitta-
vaksi.

Yhteydenotot Raija Holtin-
koski 0400 899 140

www.oulunpienkuljetus.fi
040 5151 200

Kuljetuspalvelut PAKETTI-
ja KUORMA-AUTOILLA.

Henkilökuljetukset kahdella LINJA-AUTOLLA
(1+16 istumapaikkaa). Molemmissa invavarustus.

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

UUSI, RAIKAS
ILME KOTIISI!
Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Palveluja tarjotaan

www.bible.fi   |    PL 54    |     00241  HELSINKI    |    puh 010 838 6520   

Suomen Pipliaseura   

 -  markkinoiden laajin raamattuvalikoima -

saatavana myös kirjakaupoista

UUSI TESTAMENTTTI JA PSALMIT
Trendikkäät, ekohenkiset kannet.

TEEMAMUKIT
Heljä Liukko-Sundströmin maalaamat 
laadukkaat mukit. 

UUSI TESTAMENTTI MP3
Ainutlaatuinen kuuntelukokemus.   

SEIMIAIHEINEN JOULUKORTTI   
Heljä Liukko-Sundströmin maalaus.
Kortissa on jouluevankeliumi.

Pipliaseurasta  Valtakunnallinen Tiernapoika-
kilpailu järjestetään 21.–22.11. 
Oulussa. Tapahtuma on perin-
teikäs kilpailu, jonka tarkoituk-
sena on edesauttaa elävän tierna-
poikaperinteen säilymistä ja ke-
hittymistä. Ensimmäinen tierna-
poikakilpailu järjestettiin Oulus-
sa vuonna 1933.

Kilpailuun ilmoittaudutaan 
13.11. mennessä osoitteessa www.
tiernakaupunki.fi. Mukaan ote-
taan 18 ensimmäiseksi ilmoittau-

Ilmoittaudu  
Tiernapoikakilpailuun

tunutta ryhmää. Tiernakaupun-
gin nettisivulta löytyvät myös 
kilpailun säännöt ja kilpailusar-
jat. 

Kilpailun osallistujista vali-
taan perinteisesti Tiernakaupun-
gin lähettiläsryhmä. Tänä vuon-
na ryhmä pääsee esiintymismat-
kalle Saksan Halleen. Lisäksi tuo-
maristo valitsee kaikkien jouk-
kueiden keskuudesta vuoden 
Herodeksen, Murjaanien kunin-
kaan, Mänkin ja Knihdin.
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Jos ei näistä pipoista löydy mielestä, ei sit-
ten mistään. Vaihtoehtoja on nimittäin lä-
hes sata, kaikki erinäköisiä ja -kokoisia. 

Mieleistään myssyä voi havitella Oulu-
gospelista: Perjantaina pääsee valitsemaan 
parhaat päältä ennen kello 19 Pohjankarta-
nossa alkavaa Teon ja Terapian konserttia se-
kä konsertin aikana. Lauantaina pipoja myy-
dään kaupunginteatterissa sekä kello 12 et-
tä kello 19 alkavien konserttien hujakoilla.

Päähineiden kappalehinta ei päätä hui-

Pipoja Siiven sivukonttorista
maa: hinta on kuvioista ja materiaaleista 
riippumatta viisi euroa. Päähineistä saata-
va tuotto lahjoitetaan lähetystyön hyväk-
si. Pipot on valmistettu lähetyksen puoti 
ja paja Siivessä. 

Satu laPiNlaMPi

Oulugospelin tarkempi ohjelma lehden si-
vulla 17 ja osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/oulugospel.

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

Lähetyssihteeri Paula 
Rosbacka löysi pipoista 
monta päähänsä 
sopivaa mallia.
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Radio dei 106,9 MHz 
kaapeliverkossa 94,1 MHz 
www.radiodei.fi 
La 31.10. Pyhäinpäivän aluelähe-
tys klo 9.55–11.45. Klo 10 ordinaa-
tio- eli pappisvihkimysmessu Ou-
lun tuomiokirkosta. Johtaa piispa 
Samuel Salmi, liturgina on Mat-
ti Pikkarainen ja saarnaajana Nii-
lo Pesonen. Urkurina Maija Tynk-
kynen ja kanttorina Raimo Paaso. 
Sofia Magdalena -yhtye avustaa. 
Messun jälkeen haastateltavana 
sopraano Helena Juntunen, joka 
myös laulaa. Juontaja Heli Lomu. 
Su 1.11. klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustaa Juha Valppu, kantto-
rina on Lauri-Kalle Kallunki.
Su 1.11. klo 11.25 radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää puhuu py-
häinpäivästä.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä ha-
luat – pastori Mikko Salmi vas-
taa mitä haluaa. 
Ke 4.11. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Tiedottaja Mervi Päivärinnan 
kolumni.
To 5.11. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Lastenohjaaja Marja Kukko-
nen kertoo, kuinka on selvinnyt 
vakavasta sairaudesta. Toimittaja 
Marja Blomster

Radio Pooki 88,0 MHz 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Pyhäinpäivänä 31.10. klo 10 ju-
malanpalvelus Kemin kirkosta.
Su 1.11. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää puhuu py-
häinpäivästä.
Su 1.11. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Tiina Kin-

nunen, avustaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Maija Tynkkynen. Ju-
malanpalveluksen jälkeen uusin-
tana Etappi-ohjelma, jossa haas-
tatellaan Nivalan seurakunnan ta-
louspäällikköä Annikki Klemo-
laa. Toimittaja Laila Korkiakoski.
Ma 2.11 klo 17.05 Etappi-ohjel-
massa puhutaan muun muassa va-
kavasta infarktista toipumisesta 
isänpäivääkään unohtamatta. Vie-
raana on raahelainen Mauri Niva-
la. Toimittaja Risto Parttimaa.
Ke 4.11. klo 17.05 Perhevart-
ti. Millaista oli kasvaa pappissu-
vun vesana? Pastori ja piispan-
poika Mikko Salmi vastaa Marja 
Blomsterin kysymyksiin.

www.virtuaalikirkko.fi
Pyhäinpäivänä 31.10. klo 19 W. 
A. Mozartin Requiem Oulun tuo-
miokirkosta. Oulun katedraali-

kuoro ja Oulunsalo Ensemble -or-
kesteri. Solisteina sopraano He-
lena Juntunen, altto Virpi Räisä-
nen-Midth, tenori Aki Alamik-
kotervo ja basso Markku Liukko-
nen. Teoksen johtaa kanttori Rai-
mo Paaso.
Su 1.11. klo 10 sanajumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Maija Tynk-
kynen.

Radio yle 1
Su 1.11. klo 10 messu Karjasil-
lan kirkosta. Toimittaa Juhani La-
vanko, avustavat Erja Järvi, Anna-
Leena Häkkinen ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Juha Soranta, Cantio 
Laudis -kuoro. Tekstit lukee Lau-
ri Nuutinen. Radiointi YLE 1.

Eetterissä

Ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Pyhäinpäivää vietetään en-
si lauantaina 31. lokakuu-
ta. Nykyinen suomalainen 
pyhäinpäivä on yhdistel-

mä kahdesta varsinkin katolisen 
kirkon viettämästä juhlasta, jot-
ka ovat kaikkien pyhien päivä 1. 
marraskuuta ja kaikkien uskovi-
en vainajien muistopäivä 2. mar-
raskuuta.  

Vuodesta 1955 lähtien py-
häinpäivää on vietetty Suomessa 
31.10. ja 6.11. välisenä lauantaina. 
Aikaisemmin päivää kutsuttiin 
pyhäinmiesten päiväksi, mut-
ta nimi vaihtui jo vuonna 1967. 
Kirkossa pyhäinpäivä on vuoden 
viidenneksi suosituin juhlapyhä.

Suomessa pyhäinpäivästä on 
tullut yleinen vainajien muisto-
päivä. Silloin monet vievät lä-
heisten haudalle esimerkiksi 
kynttilän tai kukkia kuolleiden 
muistoksi. Jos omaisen hauta si-
jaitsee kaukana tai hautaa ei ole, 
voi vainajaa käydä muistamas-
sa hautausmailla olevilla muual-
le haudattujen muistomerkeillä.

kynttilöitä vainajille
Kotona voidaan myös sytyt-
tää kynttilä läheisen muistok-
si. Kynttilät syttyvät myös juma-
lanpalveluksissa. Myös Rauhan 
Tervehdyksen levikkialueen seu-
rakunnat järjestävät lauantaina 
jumalanpalveluksia. Useissa ju-
malanpalveluksissa luetaan vuo-
den aikana poisnukkuneiden ni-
met ja sytytetään kynttilät hei-
dän muistolleen.

Oulussa pyhäinpäivän ilta-
jumalanpalveluksissa sytyte-
tään kynttilä kullekin edellisen 
pyhäinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneelle seurakunnan jäsenel-
le. Oulujoen kirkossa sytytetään 
kuitenkin yhteinen muistokynt-

Pyhäinpäivänä muistellaan 
poisnukkuneita

tilä paloturvallisuussyistä. Iltaju-
malanpalvelusten ja vesperin li-
säksi Intiön kappelissa vietetään 
hartautta kello 15.

Musiikkia korville
Pyhäinpäivän aikaan järjestetään 
paljon laadukkaita konsertteja.

Muhoksen kirkossa kuullaan 
jo torstaina 29. lokakuuta kello 19 
konsertti otsikolla Pyhäinpäivän 
tunnelmamusiikkia – Cum Sanc-
tus in Pacem. Laulamassa on An-
ne Pylkkönen, klarinettia soittaa 
Petri Aho, viulua Antti Kauppi-
la ja selloa Jaakko Kajava. Uruis-
sa ja pianossa kuullaan Ossi Ka-
javaa. Ohjelmassa on pyhäinpäi-

vää sopivia klassisia sävellyksiä.
Tyrnävän kirkossa vietetään 

puolestaan perjantaina 30.10. py-
häinpäivän kirkkolauluiltaa kel-
lo 19.

Oulunsalon kirkossa kuunnel-
laan pyhäinpäivän iltamusiikkia 
perjantaina 30.10. kello 20. Esiin-
tymässä naiskuoro ja lapsikuo-
ro, johtajanaan Tuomo Kangas, 
säestäjänä on Taru Pisto. Tilai-
suudessa kuullaan Pekka Kinnu-
sen puhe.

Hailuodon kirkossa esiintyy 
puolestaan pyhäinpäivänä lau-
antaina 31.10. kello 14 Oulun so-
taveteraanikuoro.

Kempeleessä Kokkokankaan 

seurakuntakirkossa esitetään py-
häinpäivänä kello 20 John Rut-
terin Requiem. Esiintymässä Ka-
marikuoro Aiolos ja Oulun ka-
mariorkesteri kuoron valmen-
nuksesta vastaa Elina Könönen 
ja kapellimestarin puikkoa hei-
luttaa Olli Heikkilä. Solistina 
kuullaan Ann-Sofie Ailovuota. 
Liput 15 euroa. 

Oulun tuomiokirkossa soi Py-
häinpäivänä kello 19 ja 21 Mozar-
tin Requiem, jonka esittävät Ou-
lun katedraalikuoro ja Oulunsalo 
Ensemble-orkesteri. 

Solisteina laulavat sopraa-
no Helena Juntunen, altto Vir-
pi Räisänen-Midth, tenori Aki 

Alamikkotervo ja basso Mark-
ku Liukkonen. Teoksen johtaa 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kanttori Raimo Paaso. Kä-
siohjelma maksaa 15 euroa. 

Ensimmäinen, eli kello 19 al-
kava esitys lähetetään suorana 
Internetissä osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.

RauHaN teRveHdyS

Jumalanpalvelukset löytyvät si-
vulta 14. Lisätietoja pyhäinpäi-
vään liittyvistä tapahtumista voi 
lukea seurakuntien omista osiois-
ta sivuilta 15–23.

w w w.sxc . hu



11   Nro 35      29.10.2009

Hänen kasvonsa
Askeleet vievät pyhäinpäivänä hautausmaalle. Joku astelee ensi kertaa raskain askelin. 
Toiselle polku on tuttu jo vuosien ajan. Kynttilät valaisevat pimenevää iltaa. Rukous-
huokaukset nousevat täynnä kaipausta ja kiitosta, että on saanut kulkea yhteistä mat-
kaa. Rakkaat ovat saaneet siirtyä pois kivun ja kuoleman maasta odottamaan ylösnou-
semuksen aamua.

Pienen tytön isoäiti oli kuollut. Vanhemmat lohduttivat häntä: ”Isoäiti on mennyt 
taivaaseen.” Tyttö ei lohdutuksesta huolinut vaan sanoi: ”Ei isoäiti mennyt taivaaseen, 
sillä aina kun hän matkusti jonnekin, hän kertoi siitä minulle etukäteen.”

Tämä tarina muistuttaa meille siitä, että emme voi ottaa taivasta ikään kuin hätä-
avuksi. Me saamme kertoa jo nyt läheisillemme, minne olemme lopulta menossa, jos 
taivas on matkamme päämäärä.

”He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä.” Ilm. 22:4
Tämä lupaus kuuluu myös meille, joiden matka on vielä kesken. Matkan vaivoi-

hin saamme lääkettä Jeesuksen lupauksista, jotka rohkaisevat tähyämään kohti oikeaa 
kotia, missä huoneet kalusteineen meitä odottavat.

Tänään kirkoissa sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleille rakkaillemme. 
Saamme yhtyä virsiin, jotka lohduttavat ja avaavat näkymiä taivaaseen.

”Tuolla taivaan asunnoissa autuaissa Jumalan itku on ja murhe poissa, siellä ilo aini-
aan. Oi, jos sinne minäkin murheen maasta pääsisin.” Virsi 626:1

Herra, kiitos rakkaista, jotka olet jo kutsunut kotiin.
Anna meidän lupaustesi varassa jaksaa taivaalta ja odottaa, kunnes vuoromme tulee 

siirtyä sinne, missä pyyhitään kaikki kyyneleemme ja saamme nähdä kasvosi. Aamen

SiRkku eHo
Kirjoittaja on eläkepäiviään viettävä 

kirkon sairaalasielunhoidon kouluttaja

Lauantain eli pyhäinpäivän aiheotsikkona on Pyhien yhteys. Juhlapäivä on sulautuma 
kahdesta juhlasta, ”kaikkien pyhien päivästä” ja ”kaikkien uskovien vainajien muis-
topäivästä”. Päivän perinteinen evankeliumi on Jeesuksen vuorisaarnan alussa ole-

va autuaaksijulistus. Liturgisena värinä on punainen – veren, tulen ja tunnustuksen väri.
Suomessa pyhäinpäivä on koko ajan suositumpi vainajien muistamisen päivä. Histori-

assa päivän teemaan sekoittuu marttyyrien ja muiden kristittyjen vainajien muistopäivä.
Sunnuntaina sen sijaan vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää, joka on samal-

la 22. sunnuntai helluntaista. Kirkkomme evankeliumikirjassa sanotaan tämän päivän 
luonteesta: ”Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja nii-
tä ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin, Raamat-
tuun ja sen julistamaan uskonvanhurskauteen.” Evankeliumiteksti jatkuu luontevasti 
edellisen päivän paikasta Matteuksen evankeliumin autuaaksijulistuksesta. Opetuslap-
set vertautuvat ”maan suolaan” ja ”maailman valoon”. Suola ei saa tulla mauttomaksi ei-
kä valo mennä piiloon katseilta. Jumalallinen totuus tulee ilmoittaa sellaisena kuin se on.

Matteuksen vuorisaarna sisältää samoja elementtejä kuin Markuksen evankeliumis-
sakin on. Silti molemmat evankeliumit ovat muodostuneet itsenäisiksi kokonaisuuk-
siksi, samoin Luukkaalla.

Autuaaksijulistuksen jälkeen tulee vanhurskauden vaatimus. Molemmat ovat ”kolikon 
eri puolia” samasta asiasta. Autuaaksijulistuksen lohdullisuus ja armo näyttäytyvät itsessään 
heikolle ihmiselle ojennettavina jumalallisina lahjoina. Näiden saamisen jälkeen usko vel-
voittaa elämään maailmassa valona ja suolana. Evankeliumissa tulee esille myös Välimeren 
seudun värikäs arkkitehtuuri: kaupunkeja rakennetaan vuorelle, josta ne loistavat ympä-
ristöön. Sekin on vertauskuva. Kristitty ei tosin pääse loistamaan omilla voimillaan, mutta 
suola ja valo ovatkin jumalallisia, uskovissa jopa tiedostamattomina olevia ominaisuuksia.

Pekka tuoMikoSki 

Päivän psalmi Ps.89:6–8, 16–19 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 65:23–25 
Toinen lukukappale Ilm. 22:1–5 
Evankeliumi Matt. 5:1–12  
Vaihtoehtoisia saarnatekstejä 
1. Kor. 15:51–57 ja Hepr. 11:13–16  

Kaikkivaltias, pyhä Jumala. 

Poikasi Jeesus Kristus on kuolemallaan 

ja ylösnousemisellaan 

saanut voiton kuolemasta. 

Sinä olet tehnyt hänet elävien 

ja kuolleiden Herraksi. 

Auta meitä iloitsemaan hänen voitostaan 

ja elämään ylösnousemuksen  

ja ikuisen elämän toivossa. 

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  Ga r y  S co t t 
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Klik. Internet on tehnyt kirkkoon eroamisesta nopeaa ja helppoa. Myös liittyminen kirkkoon on näppäimis-
tön päässä huhtikuussa avatun liitykirkkoon.fi-palvelusivun kautta.
Vuoteen 1969 asti kirkosta eroa tahtovan tuli käydä papin puheilla, jotta eroaminen astui voimaan.

Nykyään kirkosta erotaan kotitietokoneella, kenenkään tietämättä, ilman ihmiskontaktia. Sähköpostilla tehdyn 
eroamisen mahdollisti vuonna 2003 toteutettu lainsäädäntöuudistus ja maistraattien on täytynyt hyväksyä säh-
köiset erohakemukset vuodesta 2005 lähtien.
Internet-palvelun myötä eroamisesta tuli nopeampaa, mutta ennen kaikkea yksityisempää. Napin painallus ja ero 
jumalaan on selvä. Vai onko?

Naisten usko on tiukemmassa kuin miesten. Heitä eroaa kirkos-
ta vähemmän kuin miehiä. Eroakirkosta.fi -palvelun käyttäjis-
tä naisia on 40 prosenttia. 

Elektronisen eron takana on monta tarinaa

Informaatioajan 
uskomattomuus

27-vuotias oululainen Riikka 
Paananen erosi evankelisluteri-
laisesta kirkosta kolme vuotta sit-
ten. Maallistunut hän ei silti tun-
ne olevansa.

– Ei ero tarkoita, että kään-
tää selkänsä jumalalle. Sitä kään-
tää selkänsä sille tietylle muodol-
le kohdata jumala. Erosin, koska 
näen kirkon ennen kaikkea insti-
tuutiona. Vaikka evankelisluteri-
laisessa kirkossa on paljon hyviä 
puolia ja se tekee paljon hyvää, si-
tä kuitenkin leimaavat voimak-
kaat rituaalit, joihin minun on 
vaikea samaistua. Minulle kirkko 
on maallinen, ihmisen perusole-
musta jäykempi instituutio, Paa-
nanen kertoo.

Paanasen mielestä kirkko ins-
tituutiona on kadottanut hengel-
lisyytensä. Hengellisyydellä hän 
puolestaan käsittää pyhän tun-
temukset sekä elämän tarkoitus-
ta ja mielekkyyttä koskevat kysy-
mykset. Rukous on virsien lau-
lamisen ohella hengellisyyden 
muoto, jota Paananen yhä har-
joittaa.

– Mummo on opettanut mi-
nua rukoilemaan. Rukoilen sil-
loin, kun haluan hiljentyä ja kes-

kittyä. Jos esimerkiksi tarvitsen 
voimaa tai uskallusta jonkin te-
kemiseen, on rukous keino, jo-
hon ei tarvitse muita ihmisiä.

Paananen määrittelee itsensä 
agnostikoksi.

– Uskon jonkinlaiseen elä-
mään. Mikä on sen muoto, on-
ko olemassa Luoja vai joku muu, 
tuntuu mahdottomalta vastata. 
Ne ovat kuitenkin isoja kysymyk-
siä, joita ei voi ohittaa. Ne tule-
vat vähintäänkin silloin vastaan, 
kun joku läheinen kuolee. Samal-
la oma kuolevaisuus tulee ajan-
kohtaiseksi.

Kirkosta eroaminen ei usein 
ole helppo päätös, eikä sitä tehdä 
hetken mielijohteesta.

– Mietin eroamista useam-
man vuoden. Kun tuli ikää li-
sää, uskalsin tehdä sen. Ehkä 
osaltaan kirkosta eroamisen 
mahdollisuus internetissä vai-
kutti asiaan. Ei tarvinnut käy-
dä juttelemassa kellekään ja 
päätöksestä tuli oma. Elämäs-
säni mikään ei ole käytännössä 
muuttunut eroamisen jälkeen, 
enkä ole häiden tai hautajaisten 
lisäksi käynyt juuri kirkossa vii-
me aikoina.

– Ei syy eroamiseen ainakaan ra-
ha eli vero ollut. Ajatus tuli mie-
leen aika lailla heti rippikoulun 
jälkeen, kun oma ajattelu alkoi 
kehittyä. Haluan kuvitella, että 
se oli ihan terve järki.

Näillä sanoilla 23-vuotias Mati-
as Ketonen kuvaa syitä, jonka takia 
hän klikkasi itsensä eroon evanke-
lisluterilaisesta seurakunnasta.

– En pidä kirkosta instituutio-
na. Olen eri mieltä sen opeista, 
Ketonen jatkaa.

Ketonen oli erotessaan 
18-vuotias, mutta kirkkoon 
kuuluville vanhemmilleen hän 
kertoi asiasta vasta vuoden ku-
luttua.

– ”Jaa, sääkö olet alkanut paka-
naksi”, kommentoi isä, kun ker-
roin erosta. Ihan huumorilla se 
sen sanoi, Ketonen huomauttaa.

– Ei lapsena mieti asioita, vaan 
sitä ottaa vastaan kaiken. Lapsille 
tuputetaan, eivätkä he pysty kriit-
tisesti suhtautumaan viestiin.

Jos Ketonen saisi päättää, pe-
ruskouluissa ei opetettaisi uskon-

toa eikä teologiaa opiskeltaisi yli-
opistossa.

– Teologialla ei ole paikkaa 
tiedeyhteisössä. Ala-asteella voisi 
opettaa uskontoa historiana. His-
toriassa kirkko on tehnyt paljon 
hyvää ja pahaa. Nyky-yhteiskun-
nassa ei valtiokirkolla kuitenkaan 
ole paikkaa, Ketonen perustelee.

Mihin nuori tietojenkäsittely-
tieteilijä uskoo?

– Uskon faktoihin. Minusta 
ihminen ei tarvitse uskontoa se-
littämään elämää ja sen tarkoi-
tusta. En usko kuoleman jälkei-
seen elämään. Nothing happens. 
Juuri siitä syystä voi ottaa kaiken 
ilon irti tästä elämästä. Ei tarvitse 
ajatella, että on joku toinen mah-
dollisuus olemassa.

Ketonen ei kuitenkaan halua 
kutsua itseään ateistiksi.

– En tykkää ateisti-leimasta. 
Miksi minun pitää itseni leima-
ta jonkun termin alle, jos muut 
päättävät uskoa johonkin? Jos on 
rasisteja, niin eihän muiden tar-
vitse liittyä ei-rasisteihin. 

Oululaisten internet-eroajien mediaani-ikä on 25,8 vuotta, mi-
hin vaikuttaa kaupungissa asuvien opiskelijoiden suuri määrä. 
Loppuvuodesta palvelua kuormittavat puolestaan vanhemmat 
”kirkollisveropakolaiset”.

tekStit: MaRJo HäkkiNeN
kuvituS: ReiJa HaaPalaiNeN
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Elektronisen eron takana on monta tarinaa

Informaatioajan 
uskomattomuus

Tänä vuonna kirkosta eroaminen on hidastunut, mutta 18-vuotiaiden osuus on yhä nousussa. Eroajis-
ta joka kymmenes on juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut nuori. Asia on usein niin arka ja henkilökoh-
tainen, ettei siitä haluta julkisesti puhua tai ottaa puheeksi edes sukulaisten kesken kahvipöydässä.

– En halunnut tehdä haastattelua 
omalla nimelläni, koska minulla 
on sukulaisia ja muita ihmisiä, joi-
ta asia koskee. Ei minulla ole tar-
vetta olla esillä asian takia, enkä 
tuo asiaa esille yleisesti muuten-
kaan. Hyväksyn myös heidät, jot-
ka kuuluvat kirkkoon. Jokainen 
saa elää omalla tavallaan, kertoo 
nimimerkillä esiintyvä Teemu.

Teemu erosi evankelisluteri-
laisesta kirkosta heti 18 vuotta 
täytettyään. Hänelle asia oli ollut 
selvä jo kauan.

– Ei kirkollisvero ole suuri tekijä 
erossa. En vain näe mitään yhteyttä 
kirkon toimintaan elämässäni. Us-
konnot on kaikkea muuta kuin hy-
vä juttu, Teemu perustelee.

Teemulle totuus ei löydy kir-
jojen kansista. Hän painottaa, et-
tei maailman ihmeellisyyttä voi 
selittää tieteen, muttei myöskään 
uskonnon avulla.

– En sulje pois Jumalan ole-
massaoloa, mutta mikään uskon-
to ei sitä pysty määrittämään. Us-
konnot kieltävät toisensa ja mui-
den kulttuurien opit omaan ”oi-
keaan” vedoten. Se on usein myös 
syynä sotiin ja rasismiin. Maail-
massa tarvittaisiin avarakatsei-
suutta ja globaalia ymmärrystä, 
eikä jämähtämistä tuhansia vuo-
sia vanhoihin myytteihin.

Epätietoisuuden myöntämi-
nen jättää tilaa ajatukselle ihmi-
sen erehtyväisyydestä.

– Ei sitä tiedä koskaan, vaikka 
liittyisin takaisin kirkkoon. Olen 

aina avoin muutokselle, jos koen, 
että se on hyväksi.

Teemun ajattelussa näkyy sel-
västi nykyajan yksilökeskeisyys.

– Pitää toimia oman pään mu-
kaan. Kyllähän kymmenen käskyä 
ovat ihan hyviä käskyjä, mutteivät 
ne ole ainoita ohjesääntöjä. Oikeas-
taan hyvää ja pahaa ei voi määrit-
tää. Ne ovat jokaiselle erilaisia. Jo-
kainen voi löytää oman moraalisen 
polkunsa ja toimii omien eettisten 
arvojensa pohjalta. 

Turvattomuuden tunteessa 
Teemulle riittää läheisten tarjo-
ama apu. Henkimaailmaan hän 
ei kajoa.

– En hae turvaa hengellisyy-
destä, vaan se löytyy pienemmis-
tä asioista, ympärilläni olevista ih-
misistä, kertoo kotona asuva nuo-
rukainen.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Afrikkalainen gospelmes-
su pe 30.10. klo 21 Oulun 
tuomiokirkossa. Messun toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
saarnaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Tiina Kinnu-
nen, Juha Vähäkangas, Sal-
la Tuominen ja Katri Järvi-
luoma. Housebandiä johtaa 
Esa Rättyä. 
Ordinaatiomessu la 31.10. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Johtaa piispa Samuel Sal-
mi, toimittaa Matti Pikkarai-
nen ja saarna Niilo Pesonen. 
Urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Raimo Paaso ja So-
fia Magdalena -yhtye. Radi-
ointi radio Dei. 
Pyhäinpäivän vesper la 
31.10. klo 17 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, avustaa Kirsi Karp-
pinen. Urut Maija Tynkky-
nen. Tuomiokirkkokuoro, 
johtaa Henna-Mari Sivula.
Messu su 1.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, avustaa Ju-
ha Sarkkinen, kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Mai-
ja Tynkkynen. Radiointi ra-
dio Pooki, www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 1.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Svenskpråkig gudstjänst su 
1.11. klo 13 Oulun tuomiokir-
kossa.  Toimittaa Matti Pikka-
rainen, saarna Bror Träsbacka, 
urkuri Maija Tynkkynen.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 29.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 18 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustavat Petri Satomaa, 
Liisa Karkulehto ja Marjo 
Heikkinen, kanttorina Ilkka 
Järviö, urkurina Juha Soran-
ta, Pohjankartanon kuoro, 
johtaa Malla Kaarlela. Muis-
tamme edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
seurakunnan jäseniä. 
Messu su 1.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Er-
ja Järvi, Anna-Leena Häkki-
nen ja Katja Ylitalo, kanttori-
na Juha Soranta, Cantio Lau-
dis -kuoro, tekstit lukee Lau-

ri Nuutinen. Radiointi YLE 1. 
Kahvikeskustelu. Kirkkokah-
vit. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
Viikkomessu to 5.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Messu la 31.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Marjo 
Heikkinen, kanttorina Riitta 
Piippo, Kappelin laulu. 
Messu su 1.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat San-
na Okkola, Liisa Karkulehto, 
Paula Rosbacka, Katja Ylita-
lo, Johanna Ruottinen, kant-
torina Ilkka Järviö. Kirkko-
kahvit.
Messu su 1.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Katja 
Nauha. Kirkkokahvit.
Messu su 1.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 1.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.  

Tuiran seurakunta
Pyhäinpäivän ehtoolliskirk-
ko to 29.10. klo 16 palvelu-
keskus Runolassa.  
Messu la 31.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustavat Nanna 
Helaakoski ja Terhi-Liisa Su-
tinen. Messu liittyy Oulugos-
pel-tapahtumaan.
Messu la 31.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Ulla Metsänheimo. Kii-
mingin seurakunnan poika-
kuoro. 
Messu la 31.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Kirkkokahvit.
Messu la 31.10. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kirkkokahvit.
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 31.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, puhe Hannu Ojaleh-
to, kanttorina Tommi Hekka-
la, urkurina Raakel Pöyhtäri. 
Tuiran kirkon Naiskuoro.
Messu su 1.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Kirkkokahvit. 
Radiointi radio Dei.
Messu su 1.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 1.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 1.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, saarnaa Juha-
ni Liukkonen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. Kirkkokah-

vit ja seurapuhe, Timo Jurve-
lin. Rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä.
Iltamessu su 1.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 4.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 5.11. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Kirkkokahvit.

Oulujoen seurakunta
Messu la 31.10. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
31.10. klo 18 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Riitta Kenta-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi, avustaa kirkkokuo-
ro. Luetaan vuoden aikana 
kuolleiden nimet kellojen 
soidessa.
Messu su 1.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.
Iltamessu su 1.11. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saar-
na Pekka Huhtinen. Kirkko-
kahvit. 

YlIkIIMInkI
Pyhäinpäivän iltakirkko 
la 31.10. klo 18 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko, 
avustaa kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell, kirkkokuoro. Muis-
tokynttilöiden sytyttäminen, 
kirkkokahvit.
Messu su 1.11. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell, kirkkokuoro.

Haukipudas
Messu pyhäinpäivänä la 
31.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Eeva Mertaniemi, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Hannu Niemelä.
Iltakirkko pyhäinpäivänä la 
31.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Hannu Niemelä, urkuri-
na Katri Sippola, Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, yk-
sinlaulu Sauli Saarela. Muiste-
taan nimeltä mainiten edel-
lisen pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneita seurakun-
tamme jäseniä.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 

Martti Heinonen, kanttorina 
Katri Sippola.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. 
klo 16 Martinniemen seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, yksinlau-
lu Heino Virta. Kirkkokahvit.

Kempele
Gospelmessu kaikenikäisille 
to 29.10. klo 19 kirkossa.
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Riihi-
mäki, kanttorina Tomi Hei-
limo. Kirkkokahvit. Veteraa-
nien kirkkopyhä. Seppeleen 
lasku sankarihaudalle.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
31.10. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, avus-
taa Leena Brockman, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Kirkkokuoro. Sytytäm-
me muistokynttilän jokaisel-
le poisnukkuneelle seurakun-
talaiselle.
Messu su 1.11. klo 10 Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
avustaa Timo Riihimäki, kant-
torina Tomi Heilimo. Kirkko-
kahvit. 

Kiiminki
Messu la 31.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
kanttorina Marja Ainali.
Pyhänpäivästä pyhäinpäi-
vään muistohetki la 31.10. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Avus-
taa Seija Lomma ja kirkko-
kuoro.
Messu su 1.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Lauluryhmä.
Messu su 1.11. klo 13 Jää-
lin kirkkosalissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, viulis-
ti Merja Pyykkönen.

Liminka
Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 10 Rantakylän kap-
pelilla. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Mukana kirkkolaulajat.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
31.10. klo 19 kirkossa. Vai-
najien muistoilta. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, avus-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Kynttilöiden sytytys, pyhäin-
päivän virsiä, Tähdet-kuoro.
Messu su 1.11. klo 10 kirkos-
sa. Saarna Pekka Huhtinen, 
liturgia Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 
1.11. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Pyhäkoulu.

Lumijoki 
Pyhäinpäivän illan sanaju-
malanpalvelus la 31.10. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.
Messu su 1.11. klo 10 Lumilyh-
dyssä. Toimittaa Markku Tölli. 
Kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Pyhäinpäivän iltamessu la 
31.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarnaa 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkkokuoro 
avustaa. Messun yhteydessä 
muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita.
Messu su 1.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllö-
nen, saarnaa Juhani Alaran-
ta, kanttorina Ossi Kajava. 
Vauvakirkko ti 3.11. klo 9.30 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus py-
häinpäivänä la 31.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, kanttorina Tuomo Kan-
gas. Kirkossa luetaan vuoden 
aikana kuolleiden henkilöi-
den nimet.
Messu su 1.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Sanajumalanpalvelus la 
31.10. klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttorina Jukka Jaak-
kola.
lapsityön pyhäinpäivän 
kirkkohetki la 31.10. klo 16 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Sääskilahti, kanttorina Kei-
jo Piirainen, lapsikuoro. Kirk-
kohetken jälkeen kulkue vie 
kynttilät haudoille. Omat 
kynttilät mukaan.
Pyhäinpäivän ehtoollisilta-
kirkko la 31.10. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, avustaa Juha Kukkurai-
nen, kanttorina Jukka Jaak-
kola, kirkkokuoro. Luetaan 
viime pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden pudasjärveläisten 
ja Pudasjärvelle haudattujen 
nimet.
Messu su 1.11. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, Henna Sa-
vilampi ja Marja-Liisa Kuosa. 
70-vuotiaiden juhlajumalan-
palvelus.
Jumalanpalvelus su 1.11. klo 
18 yhdessä Puolangan seura-
kunnan kanssa Puolangalla 
Askanmäessä.

SARAKYLÄ
Pyhäinpäivän jumalanpal-
velus la 31.10. klo 10 Saraky-
län kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori-
na Keijo Piirainen, Sarakylän 
kappelikuoro. Jumalanpalve-
luksen jälkeen luetaan viime 
pyhäinpäivän jälkeen Saraky-
lään haudattujen nimet.

Siikalatva
KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus pyhäin-
päivänä la 31.10. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä, kirkkokuoro. Ju-
malanpalveluksessa luetaan 
vuoden aikana poisnukku-
neiden nimet ja sytytetään 
kynttilät heidän muistolleen. 
Messu su 1.11. klo 12 Kesti-

län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus pyhäin-
päivänä la 31.10. klo 19 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen, nuorisokuoro. Lue-
taan vuoden aikana poisnuk-
kuneiden nimet ja sytytetään 
kynttilät heidän muistolleen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä. 

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus py-
häinpäivänä la 31.10. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Unto Määttä, kirkko-
kuoro. Luetaan vuoden aika-
na poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Huomioikaa kellonaika.

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus pyhäin-
päivänä la 31.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen, kirkkokuo-
ro. Luetaan vuoden aikana 
poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen.
Messu su 1.11. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, nuorisokuoro. Yrittäjien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit se-
kä vapaata seurustelua ja yh-
dessäoloa Ala-asteen ruoka-
salissa.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus pyhäin-
päivänä la 31.10. klo 19 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa ro-
vasti Hannu Lauriala, kant-
torina Arja Leinonen, lapsi-
kuoro avustaa. Luetaan vuo-
den aikana poisnukkuneiden 
nimet ja sytytetään kynttilät 
heidän muistolleen.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. 
klo 12 Rantsilan kirkossa. 
Varttuneen väen kirkkopyhä. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen, ve-
teraanikuoro avustaa. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa. 
Huomioikaa kellon aika.

Tyrnävä
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 31.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Saarna Leila 
Ikonen, liturgia Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Poisnukkuneiden 
muistaminen.
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 31.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Saarnaa Lei-
la Ikonen, liturgia Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Poisnukkuneiden 
muistaminen.
Messu su 1.11. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Rippikouluryhmä II 
osallistuu messuun.
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29.10.–5.11.2009

Oululaista gospelia 
Oulugospelissa

enot oulussa 

Pyhäinpäivän viikonloppuna 
järjestettävässä Oulugospelis-
sa myös paikallista gospelmu-
siikkia.

Tapahtuman avajaiskonsertis-
sa perjantaina 30. lokakuuta kello 18 
esiintyy oululainen Teo yhdessä Te-
ran kanssa. Toinen oululainen esiin-
tyjä on Insela, joka soittaa Cafe Saa-
rassa lauantaina kello 20.

Vuonna 2005 perustetun Teon mu-
siikki on reipasta englanninkielistä 
poprokkia. Yhtyeessä soittavat Mik-
ko Vaittinen, Aleksi Kuha, Valtteri 
Heikkilä ja Valtteri Huovinen, kaikki 
80-luvulla syntyneitä. Jos bändin mu-
siikkiin haluaa tutustua ennakkoon, 

kannattaa pistäytyä yhtyeen internet-
sivuilla www.teoband.com. Sieltä saa 
maistiaisia konsertin annista.

Parin vuoden ikäinen Insela esittää 
rytmikästä melodista musiikkia. Yh-
tyeen jäsenet ovat Ari Sutinen, Ville 
Veijalainen, Mika Paalanne sekä He-
lena Paalanne. Inselan ensimmäinen 
albumi on valmisteilla.

RauHaN teRveHdyS

Teon konsertin liput maksavat 10 eu-
roa. Inselan konsertin hinta on 5 eu-
roa. Lisätietoja Oulugospelin ohjelmas-
ta lehden sivulla 17 ja osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
29.10. ja 5.11. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Hartaus to 29.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Sana elää pe 30.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän hartaus la 
31.10. klo 15, Intiön kappeli. 
Toimittaa Esa Nevala ja kant-
tori Riitta Piippo.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 31.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.11. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Puhe pastori Eeva 
Mertaniemi. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen rukous-
palveluun. Tilaisuuteen voi 
jättää kirjallisia esirukous-
pyyntöjä. Lauletaan yhdessä 
ylistyslauluja ja -virsiä.
Opettajien raamattupiiri 
ma 2.11. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 4.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 4.11. klo 14, Au-
rinkokoti. Jyrki Vaaramo.
keskiviikkoseurat ke 4.11. 
klo 18, Vanha Pappila. Matti 
Pikkarainen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 4.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukous-
ta, hiljaisuutta, raamatun-
tekstejä, rukouslauluja. Järj. 
myös Sinapinsiemen ry ja 
Oulun NNKY.
Hartaus to 5.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Raamattupiiri to 5.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 5.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 29.10. ja 
5.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 29.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 30.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 30.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 1.11. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Alfa-kurssi ti 3.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.11. klo 19, Karja-
sillan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
4.11. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri 
ke 4.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Raamattupiiri to 5.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 5.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 29.10. ja 
5.11. klo 12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.10. klo 18.30, 

Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.10. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 3.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Arvo 
Ågren.
Raamattupiiri to 29.10. ja 
5.11. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Raamattupiiri ti 3.11. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su 1.11. klo 
16–18, Hintan seurakuntata-
lo. Jumala on yksi ja kolmi-
yhteinen. Iltamessu, saarna 
Pekka Huhtinen, Ilkka Mä-
kinen ja Sanna Leppäniemi. 

YlIkIIMInkI
Seurakuntailta to 5.11. klo 
18, Vepsän koulu. Miten ke-
hitetään seurakuntaelämää? 
Pohditaan kahvikupposen ja 
hartauden merkeissä tulevaa 
yhdessä seurakunnan työn-
tekijöiden kanssa.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 29.10. 
ja 5.11. klo 16.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Keskitytään 
virsikirjan vähemmän lau-
lettuihin virsiin.
W. A. Mozartin Requiem 
la 31.10. klo 19 ja 21, Oulun 
tuomiokirkko. Helena Jun-
tunen sopraano, Virpi Räi-
sänen-Midth altto, Aki Ala-
mikkotervo tenori, Markku 
Liukkonen basso, Oulun ka-
tedraalikuoro, Oulunsalo En-
semble, johtaa Raimo Paaso, 
ohjelma 15 €. Klo 19 esitys 
seurattavissa myös www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Virsilauluilta ti 3.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivään liittyviä vir-
siä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Tämän runon tahtoisin 
kuulla -runotapahtuma su 
1.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Runotoiveita tuli paljon. Toi-
verunoja lukevat Eeva-Kaa-
rina Sarastamo, Aila Valta-
vaara, Virve Vikamaa, Eeva 
Holma, Tero Sallamo, Pirk-
ko Böhm-Sallamo ja Juha Vä-
häkangas. Musiikista vastaa 
kanttori Riitta Piippo ja KGB, 
Kaakkuri Gospel Band. 
Virsilaulutuokio ma 2.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Keskity-
tään virsikirjan vähemmän 
laulettuihin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 4.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Mitä kaikkea mielessä soi-
kaan – runoja ja kitaramu-
siikkia su 8.11. klo 15, Kau-
kovainion kappeli. Isänpäi-
vän tapahtuma. 
kirjavirtaa pappilassa ke 
18.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Tämän kerran kirjat ovat 
Toni Morrisonin Minun kan-
sani, minun rakkaani tai Ar-
molahja sekä Eila Kostamon 
romaani Kanssakulkija.

Diakonia
liikuntavammaisten kerho 
pe 30.10. klo 13–14.30, Hin-
tan seurakuntatalo. 
Tuomiorovastikunnan dia-
koniavuosikokous ke 4.11. 
klo 18, Kastellin kirkon seu-
rakuntasali. Vuosittaises-
sa kokouksessa saadaan yh-
teenveto viime vuoden dia-
koniatyöstä Oulussa. Miten 
perheet voivat -aiheeseen 
johdattelee sosiaalityönte-
kijä Tuula Kivistö-Pyhtilä. Il-
ta päättyy viikkomessuun.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Ystävänkamari ti 3.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 4.11. klo 
15–16.30, Maikkulan kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 2.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vieraana kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki.
Juttutupa ma 2.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Diakoniapiiri ma 2.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 2.11. klo 
14, Pyhän Luukaan kappeli. 
Vieraana kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki.
Seurakuntakerho to 5.11. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
tatalo.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille ti 
3.11. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 29.10. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
keskustelukerho ti 3.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 4.11. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 

kuulOVAMMAISET
Pyhäinpäivän ehtoolliskirk-
ko to 29.10. klo 16, palvelu-
keskus Runola. 
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 30.10. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Raamattupiiri ma 2.11. klo 
14, Piispantalon tallikappeli. 

näköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
5.11. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

PäIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 30.10. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 2.11. klo 14.30–16, Öber-
gin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 

lähetystovi pe 30.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pyhäinpäivän lauluja, mu-
kana Riitta Piippo.
lähetysteologinen luento-
sarja ti 3.11. klo 18, Oulun 
Diakin auditorio. Afrikka-
laisen kristillisyyden monet 
muodot – karismaattisuus 
yhteiskunnallisena ilmiönä, 
FT Päivi Hasu.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 29.10. ja 5.11.  
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. 29.10. raamattutunti 
Anneli Kauppi.

Karjasillan seurakunta
Seppelemyynti to 29.10. klo 
14–17 Kaukovainion kappe-
lissa ja pe 30.10. klo 10–14 
Siivessä. Lähetystyön hy-
väksi.
kaukovainion lähetyspiiri ti 
3.11. klo 17.30–19.30, Kauko-
vainion kappeli. Vastuuhen-
kilöinä Elvi ja Jaakko Lounela. 

Tuiran seurakunta
lähetysilta ma 2.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jarmo Komu-
lainen näyttää kuvia Nami-
biasta.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 2.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 2.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIkIIMInkI
Piispankamarin lähetys-
puoti ma 2.11. klo 11–14, En-
tinen kunnantalo. Lähetyk-
sen hyväksi toimiva puoti, 
josta voi löytää vaikka uu-
det villasukat yms. 
lähetyslaihduttajat ti 3.11. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
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Adventtileirillä tehdään 
jouluisia juttuja

Adventtileireillä tehdään jouluisia juttuja eli as-
karrellaan, lauletaan, hiljennytään ja touhutaan 
yhdessä sekä sisällä että ulkona. Leireillä on Ou-
lun seurakunnissa pitkät perinteet, tosin aiemmin 
ne tunnettiin joululeirin nimellä. 

Leirit pidetään 27.–29. marraskuuta. Karjasil-
lan seurakunnan ja tuomiokirkkoseurakunnan 
leiri on Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa. 
Leiri on tarkoitettu 4.–6.-luokkalaisille. Tuiran 
seurakunnan leiri on tarkoitettu alakoululaisille. 
Se järjestetään Ylikiimingissä Vasamon leirikes-
kuksessa. Oulujoen seurakunnan leiri on Rokuan 
leirikeskuksessa. Leiri maksu on 30 euroa.

Leireille ilmoittaudutaan osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla numeroon 
08 3161 340. Oulujoen leirille ilmoittautuminen 
tapahtuu vain puhelimitse. Ilmoittautumisaika 
päättyy 13.11. klo 12. Leirit täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Vasamon leiristä antaa lisätietoja Sanna Ter-
vo 040 7451 469, Juuman leiristä Atte Kääriäinen 
040 5060 315 ja Kaija Siniluoto 050 5249 779. Ro-
kuan leiristä saa lisätietoa Sirpa Karjalaiselta 040 
718 6925.

Satu laPiNlaMPi

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 1.11. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 29.10. ja 5.11. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. 
Perhekerho ti 3.11. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 1.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Mediapyhäkoulu su 1.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Aiheena Isä. Dramatisointia 
mm. käsinukeilla ja pöytä-
nukketeatterina.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Pyhä-
koulussa lapsi saa eväitä ko-
ko elämäänsä varten.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Perhekerho ma 2.11. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Perhekerho on seu-
rakunnan kohtaamispaikka 
lapsille ja aikuisille.
Perhekerho ti 3.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 4.11. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 4.11. klo 10–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 29.10. ja 5.11. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli.
Hämäränhyssy ilta to 29.10.  
ja ti 3.11. ja to 5.11. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti.  
Joulun perheleiri 11.–13.12. 
Juuman leirikeskus. Liikutaan 
luonnossa, leikitään ja askar-
rellaan jouluisia asioita sekä 
hiljennytään suuren juhlan 
edellä. Mukana pastori Sti-
ven Naatus sekä lastenohjaa-
jat Sirkka-Liisa Lindvall ja Sei-
ja Kurvinen. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Hinnat: 
44 € / aikuinen, 4–18-vuotiaat 
30 €. Hinta sis. matkat, ruuan 
ja majoituksen. 
Pyhäkoulu la 31.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Lasten oma kirk-
kohetki.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 1.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
luukkaan perhekerho to 
29.10. ja 5.11. klo 9.30, Py-

hän Luukkaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 3.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
koskelan perhekerho ke 
4.11. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 4.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
4.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
4.11. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
4.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Perhepyhäkoulu su 1.11. klo 
12, Huonesuon seurakunta-
koti. Koko perheen pyhä-
koulu kaikenikäisille. Vetä-
jät Merja Anundi ja Anne 
Siermala. 
Pyhäkoulu su 1.11. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntatalo. 
Akkuna-tilaisuuksien aikana. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 4.11. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 4.11. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

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

Nuoret
karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan isoskoulu-
tus ke 4.11. klo 17.30, Kau-
kovainion kappeli. Isoskou-
luskerta Kaukovainiolla. Jos 
et pääse paikalle, tule Heinä-
torin opetuskertaan. 

Karjasillan seurakunta
nuorten raamis ti 3.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. Käy-
dään läpi eri aiheita yhdes-
sä jutustelun ja tutkiskelun 
kautta. 
nuortenilta ke 4.11. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
29.10. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla impro-
tekniikoihin, hullutellaan ja 
valmistellaan Majakkaa Ou-
lugospeliin. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
30.10. klo 20–23, Meritoppi-
lan monipalvelukeskus. Ylä-
asteikäisille nuorille tarkoi-
tettu perjantai-illan vietto-
paikka. Kahvila on päihtee-
tön ja siellä on tarjolla jotain 
pientä naposteltavaa. 

Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 30.10. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Ylä-asteikäisille nuorille tar-
koitettu perjantai-illan viet-
topaikka. Kahvila on päih-
teetön ja siellä on tarjolla 
jotain pientä naposteltavaa. 
Tuiran seurakunnan 4. isos-
koulutus ke 4.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena on 28.10. tai 
4.11. Mitä se rukous on? Voit 
valita kerroista sinulle pa-
remmin sopivan. 
nuortenilta ke 4.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 30.10. ja 6.11. 
klo 19–01.30, Isokatu 11. 
Nuorten aikuisten kristilli-
nen kahvila. 30.10. lavalle 
nousee Mc Heguli. Hän on 
oululais-multisuomalainen 
räppäri, jonka ghettojuuret 
ovat Järvenpään kaduilla. 
Majakka nuorille aikuisille 
la 31.10. klo 16.30, Kaupun-
ginteatterin pieni sali, Kaar-
lenväylä 2. 
kappelive la 31.10. klo 22, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Mi-
ka Nuorvan ja Risto Oikari-
sen konsertti. Elävän musii-
kin ilta. Tapahtuma on ilmai-
nen ja kestää reilun tunnin 
verran. Huomaa poikkeuk-
sellinen alkamisajankohta. 
Takkailta ti 3.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 4.11. klo 18, Vanha 
pappila. Aiheena evankelioi-
minen. Alustuspuheenvuoro 
Joni Saarela.

OPISkElIJAJäRJESTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 29.10. klo 19. Marjaana ja 
Matti Tikanmäellä osoittees-
sa Peltolantie 14 as 12.
OPkOn opiskelijailta la 31.10. 
klo 19, Öbergin talo. Eläkää 
pyhinä, Jussi Miettinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 2.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 4.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 29.10. ja 5.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntakoti.
Raksilan kerho to 29.10. ja 
5.11. klo 12, Kajaanintie 1.
Tarinatupa ke 4.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Senioripäivä ma 2.11. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mahdollisuus diakonissan 
vastaanotolla verenpaineen-
mittaukseen sekä ruokailuun 
klo 12. Ruoka 4 €. Päivä jat-
kuu Hopealanka-kerholla.
Hopealanka ma 2.11. klo 
12.30, Heinätorin seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 

klo 13, Kastellin kirkko. Elä-
keläisten kohtaamispaik-
ka seurakunnassa. Keskus-
tellaan, lauletaan, juodaan 
kahvit. Alussa hartaus.
Eläkeläisten kerho ma 2.11. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. Keskustelukerho 
kahvikupposen ääressä.
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. Elä-
keläisten kohtaamispaik-
ka seurakunnassa. Keskus-
tellaan, lauletaan, juodaan 
kahvit. Alussa hartaus.
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Ehtoollisen vietto. Pas-
tori Harri Fagerholm.
Seniorien laulupiiri to 29.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvihetki ja hartaus. Mu-
kana Paula Kyllönen ja Ulla 
Metsänheimo.
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pasto-
ri Harri Fagerholm ja Pate-
niemen uusi vs. diakoni He-
li Sytelä. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
2.11. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinapiiri ma 2.11. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 2.11. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 29.10. ja 5.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Lauletaan yhdes-
sä ja opetellaan myös uusia 
lauluja sekä virsiä ja kuun-
nellaan musiikkia. Monipuo-
lista lauluun liittyvää toimin-
taa voi myös tulla kuuntele-
maan.
Porinakerho ma 2.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheretki napapiirille ja 
Santapark-luolastoon la 
21.11. Lapsiperheille ja yli 10-
v. lapsille ilman vanhempia. 
Lähtö klo 8.30 Karjasillan kir-
kolta ja klo 8.40 linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta.

Seppelemyynti 

Torstaina 29.10. klo 14–17.30 Kaukovainion kappelilla ja 
perjantaina 30.10. klo 10–14 Siivessä.

Lähetystyön hyväksi.

Piispanmessu ja kirkkoherra 
Jouni Riipisen virkaanasettamisjuhla 

Sunnuntaina 8.11. klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Messun jälkeen juhla Myllyojan seurakuntatalossa.

Linja-autokuljetus lähtee klo 9.00 Ylikiimingin seura-
kuntatalolta. Reitti: Kuusamontie, Kaartintie, Talvikan-
kaantie, Parkkisenkankaantie, Vaalantie. Tilausajo py-
sähtyy kättä heilauttamalla. Kuljetus kirkosta seura-
kuntatalolle. Paluu juhlan päätyttyä.

w w w.sxc . hu /  S i an S co t t
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William Shakespeare. Englannin kielen etevin tai-
taja? Varmasti! Hallitsi mestarillisesti tragedian, 
komedian ja sonetit? Tietenkin! 

Mutta oliko Shakespeare oikeasti Shakespeare? 
On väitetty, että kyseessä on salanimi, jonka taak-
se kätkeytyy toinen henkilö. Epäiltyjen rinkiin on 
viskattu muun muassa pahankurinen punapää, 
kuningatar Elisabet I, joka hallitustöidensä ohes-
sa olisi neroillut Shakespearen tekstit.

Kastellin kirkossa voi sunnuntaina 22.11. luku-
teatteriesityksiä kuullessaan miettiä, millainen ih-
minen on nerokkaiden tekstien takana.  Kuinka 
sama ihminen voi noin virtuoosimaisesti kirjoit-
taa Julius Caesarin murhasta ja sitten naurattaa 
näytelmässä Kuinka äkäpussi kesytetään? 

Jälkimmäinen näytelmä on taattua tekstiä, sil-
lä niin kauniisti aviomies kesyttää vaimonsa Ka-
ten. Esifeministi Elisabet tuskin kirjoitti näytel-
mää. Tuskin häntä näkyi katsomossakaan.

Suuren kirjailijan näytelmissä ihmisiä petetään, 
tapetaan ja mestataan. Pirut ulvovat ja haamut il-
mestyvät, korskeat miehet nousevat ja kaatuvat. Suu-
ri mieli tuottaa kauheita ja kauniita asioita.

Pekka HeliN

Toiveuusintana esitetetään 22.11. klo 18 Kastel-
lin kirkossa ”Lempeä, draamaa ja hurjia juonen-
käänteitä! Lukuteatteria William Shakespearen 
näytelmien uusista suomennoksista. Tekstejä lu-
kemassa Rebekka Naatus, Henrik Ketola, Jaak-
ko Tuisku ja Juha Vähäkangas. Musiikkipuolesta 
huolehtivat kanttori Sari Wallin ja barokkiviulus-
ti Jaana Herlevi-Hautala.

Shakespearea uusintana 
Kastellin kirkossa

Paluu noin klo 20. Ruokailu 
ravintola Joulutalossa Napa-
piirillä. Retken hinta aikuisil-
ta 28,50 € ja 4–12-vuotiailta 
lapsilta 25,50 €. Alle 4-vuoti-
ailta 17 €. Etusijalla Karjasil-
lan seurakuntalaiset. Ilmoit-
tautumiset viim. 30.10. p. 08 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat/ilmo. Ilmoita samal-
la ruoka-aineallergiasi ja tu-
letko bussin kyytiin Karjasil-
lan kirkolta vai linja-autoase-
malta. Retkelle mahtuu 60 
henkilöä. Tied. Esa Harju p. 
040 5752 713 tai Anna-Lee-
na Häkkinen p. 050 4620 759.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 2.11. ja ke 
4.11. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Puutöitä.
kivi- ja tiffanykerho ti 3.11. 
klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 3.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
4.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
Sinkkuilta pe 30.10. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Oppilaitosdia-
koni Salla Tuominen alustaa 
aiheesta Palikoita parisuh-
teeseen. Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
kaatuneitten omaiset ma 
2.11. klo 12, Keskustan seu-

rakuntatalo. 
naisten ilta ma 2.11. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua, mahdolli-
suus saunomiseen
Miesten saunailta ke 4.11. 
klo 16–18, Öbergin talo. 
Arjen tukiryhmä to 12.11. 
klo 15–18, Maikkulan kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus.
naisten päivä Maikkulas-
sa la 21.11. klo 11, Maikku-
lan kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.

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

Svenskpråkig gudstjänst sö 
1.11. kl 13 i Oulun tuomio-
kirkko. Liturgi Matti Pikka-
rainen, predikant Bror Träs-
backa och organist Maija 
Tynkkynen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursday 29.10. 
and 5.11. at 1 p.m. in Pyhän 
Luukkaan kappeli. Are you a 
parent staying at home loo-
king after children? Welcome 
to join us for refreshments, 
children’s activities and a 
chance for parents to get to-
gether on Thursdays from 1 
pm to 2.30 pm at St.Luke’s 
Chapel (Pyhän Luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7, Lin-
nanmaa). There is no enroll-
ment or fee. More info: Anu 
Marden 044 3161 718.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 1.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Vanhustyön 
pastori Markku 

Palosaari
päivystää
numerossa

044 316 1420

Palosaaren kanssa voi 
sopia kotikäynnistä, 
jos vanhus kaipaa kes-
kustelua, rukousta tai 
ehtoollista.

Liput 10 euroa ovelta ja 9 euroa ennakkoon, jollei 
erikseen mainita. Ennakkomyynti netissä ja kirja-
kauppa Bibliassa.

Perjantaina 30.10.
•  Klo 18 Teo ja Tera, Pohjankartano. 

Lauantaina 31.10.
•  Klo 12 Dissonanssi ja Soul Connection, 
 Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 14 Yhden Joukon perheyritys, Keskustan  
 seurakuntatalo. Konsertti on suunnattu etenkin  
 lapsiperheille, vapaa pääsy.
•  Klo 19 Aamusta iltaan -konsertti ja Bass’n 
 Helen, Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 19 ja 21 W.A. Mozartin Requiem, Oulun  
 tuomiokirkko. Ohjelma 15 euroa.
•  Klo 20 Insela, Cafe Saara, Kirkkokatu 2. 
 Liput 5 euroa.
•  Klo 22 Kappelive-konsertti, esiintyjinä Mika  
 Nuorva ja Risto Oikarinen, Pyhän Luukkaan  
 kappeli. Vapaa pääsy.

Sunnuntaina 1.11.
•  Klo 12 Hencca & Big Band ja Jaakko Löytty, 
 Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 18 Tämän runon tahtoisin kuulla -runoilta, 
 Kastellin kirkko. Vapaa pääsy.

30.10.–1.11.2009
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

leiri 
4.–6.12. Juuman leirikeskuksessa 

Yli kakskymppisille ja leirivireisille nuorille aikuisille 
mukavaa yhdessäoloa, aktiivista otetta, vanhoja ja 
tuoreita viritelmiä. 

Käy heittämässä toiveita leirin sisällöstä Facebookis-
sa K-20 Juuma 2009. 

Leirin hinta 30 euroa sisältää matkat Oulusta, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman (perus) + vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. Lisäinfoa maire.kuoppala@
evl.fi, 040 5747 124 ja tiina.parkkinen@joensuu.fi, 040 
5370 927.

K-20

Hämäränhyssy 
ilta 

Torstaina 29.10. klo 18 
Koskelan 
seurakuntakodissa, 
tiistaina 3.11. klo 18 
Pyhän Luukkaan 
kappelissa ja 
torstaina 5.11. klo 18 
Pateniemen kirkossa.

lähetysilta 

Maanantaina 2.11. klo 18 Tuiran kirkossa 

Jarmo Komulainen näyttää kuvia Namibiasta

Tämän runon tahtoisin kuulla 
-runotapahtuma 

Sunnuntaina 1.11. klo 18 kastellin kirkossa 

Runoja lukevat mm. aila valtavaara, virve vikamaa, 
eeva Holma, Pirkko Böhm-Sallamo 

ja Juha vähäkangas. 
Musiikista vastaavat kanttori Riitta Piippo ja kgB.

La 21.11.2009 klo 11–16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9

Klo 11 Aamurukous
Jaksaminen alkaa kodista

Oppilaitospappi Virpi Sillanpää-Posio

Muutos auttaa jaksamaan
Sosionomi-diakoniaopiskelija, perhetyöntekijä Tuula Väyrynen

Puhuminen auttaa jaksamaan
Sairaalapastori Marja-Leena Tahkola

Klo 12.30–13.30 Lounas

Naiset remonttiin!
Remontti-Raisa

Miten jaksamista voi jakaa? 
Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi

Naisten Pankki – toivon luoja 
Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäjohtaja Marianne Heikkilä

Klo 15.30 Viikkomessu

Jakakaa, niin te jaksatte

Kysymyksiä, keskustelua ja musiikkia. 

Myytävänä Naisten Pankki -tuotteita. 

Tervetuloa viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia.
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Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Hilla Helka 
Matilda Leskinen.
karjasilta: Peetu Marius Ho-
sionaho, Minea Reeta Kata-
riina Juntunen, Aada Mat-
leena Koivukari, Tobias Lu-
cas Koskenkorva, Salli Ma-
ria Koski, Lassi Pentti Ola-
vi Lemettinen, Joona Juhani 
Mäkelä, Aleksi Matti Antero 
Määttä, Peppi Emilia Parta-
nen, Veikka Olavi Pirttikoski, 
Akseli Vinha Eevertti Pylkäs, 
Seela Inkeri Pöykkö, Noomi 
Valpuri Rasmussen, Aino Eli-
na Ritola, Saana Emilia Sauk-
koriipi, Seela Beata Ylimäki.
Tuira: Pinja Juulia Emilia 
Kokko, Meeri Erika Koskinie-
mi, Elsi Iida Ilona Krankka-
la, Hertta Saimi Lydia Man-
ninen, Kerttu Iida Gunil-
la Manninen, Sanna Leena 
Maria Postareff, Aatu Kristi-
an Rimpiläinen, Viljami Onni 
Johannes Tulppo.
Oulujoki: Niilo Pietari Ant-
tiroiko, Teemu Samuli Iisak 
Jarva, Juho Edvard Petteri 
Kortelainen, Kerttu Aurora 
Lämsä, Lenni Oskari Vaski-
vuo, Linus Gabriel Vänttilä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Erkka Salo-
mon Juntti ja Essi Aune Maa-
ria Kolehmainen.
karjasilta: Kai Petteri Kert-
tula ja Merja Kristiina Sot-

kasiira, Marko Matti Ante-
ro Määttä ja Sanna Katarii-
na Lukkala.
Tuira: Kari Antero Tönkyrä 
ja Kirsi Maarit Susanna Lai-
tila, Marko Olavi Kossi ja Iisa 
Kyllikki Jurvelin, Juha Tapani 
Soirio ja Piret Tilk.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Veikko Antti 
Huikari 88.
karjasilta: Mika Leo Rikhard 
Pernu 40, Bernhard Aleksan-
der Sirviö 88.
Tuira: Timo-Jaakko Honka-
nen 42.
Oulujoki: Rita Sinikka Kar-
hunen 59, Kirsti Inkeri Kor-
honen 69.

Elämän polku

Oulun tuomiokirkossa 
lauantaina 31.10. klo 19 ja 21

Helena Juntunen, sopraano Oulun Katedraalikuoro
Virpi Räisänen-Midth, altto Oulunsalo Ensemble
Aki Alamikkotervo, tenori Johtaa Raimo Paaso
Markku Liukkonen, basso  

Ohjelma 15 euroa
Järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta

lahjoita 
lämmintä 
lähimmäiselle

Vieläkö on taito hyppysissä?

Talvi tulee. Lähellä ja kaukana 
oleva lähimmäinen tarvitsee 
lämmintä puettavaa.

Tarvitsemme erikokoisia ja 
erilaisia neulottuja sukkia, 
lapasia, kaulaliinoja, lasten peittoja, lakkeja vauvoille, 
ikäihmisille sekä lapsiperheille. 

Lahjoituksia otetaan vastaan 14.12. saakka Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa 
osoitteessa Linnankatu 7.

Mikäli haluat, että lahjoitukset noudetaan, ota yh-
teyttä diakoniatyöntekijä Sirkku Nivalaan 040 7304117 
tai lähetyssihteeri Raija Nissiseen 040 5747 105.

Arjen tukiryhmä 

Torstaina 12.11. klo 15–18 Maikkulan kappelissa 

Tukiryhmä työttömille ja nuorille eläkeläisille. Opetel-
laan kokkaamaan edullista arkiruokaa, lisätään liik-
kumisen iloa ja löydetään muutenkin sisältöä arkeen. 
 Ryhmään mahtuu 10 henkilöä ja etusijalla ovat 
Maikkula-Iinatti-alueen asukkaat. Ryhmä kokoontuu 
10 kertaa. Ryhmään osallistuminen ei maksa mitään, 
mutta toivomme sitoutumista. 
 Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 
4.11. Nina Niemelälle p. 040 57 47 162. 

nuorten menokalenteri 
nuorten improryhmä 
Torstaina 29.10. klo 17 Tuiran kirkossa 

Meri-Toppilan yökahvila 
Perjantaina 30.10. klo 20–23, Meritoppilan 
monipalvelukeskuksessa 

Pöllönkankaan yökahvila Pöllö 
Perjantaina 30.10. klo 20–23 Pöllönkankaan 
ostoskeskuksessa 

nuorten raamis
Tiistaina 3.11. klo 18 Maikkulan kappelissa 

nuortenilta 
Keskiviikkona 4.11. klo 18.30 Koskelan 
seurakuntakodissa. 

nuortenilta 
Keskiviikkona 4.11. klo 19 Kaukovainion kappelissa 

w
w

w
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u
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Nosto RT 29.10.

Musiikkipainotteinen Sana soi -ilta to 5.11. klo 18. 
Vieraana illasssa evankelista Anne Pohtamo-
Hietanen ja rovasti Pauli Tuohioja. Musiikista
vastaavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, Lapsi-
kuoro sekä Holman sisarukset. Tilaisuus pidetään
seurakuntakeskuksen isossa salissa. Tervetuloa!

kIRkkOHERRAnVIRASTO
Luovontie 52

Työntekijöiden numerot

 Kirkkoherra 040 7430 371
 Kanttori 040 7430 381
 Diakonissa 040 7430 382
 Suntio  040 5858 010

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 29.10.–5.11.2009

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 29.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa.
Haukiputaan kirkon ka-
marikuoron joulucd-levyn 
Riemuisa joulun sanoma 
julkistaminen to 29.10. klo 
19.30 srk-keskuksessa. Muka-
na levyn solisteja ja soittajia. 
Vapaa pääsy.
Seurakuntakerho ma 2.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 4.11. klo 13 Kellon 
srk-kodissa ja to 5.11. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Kerhokyytitilaukset dia-

kirkkokuoro to 29.10. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 1.11. klo 12 kir-
kolla.
Eläkeliitto ti 3.11. klo 13 srk-
salissa (Huom. uusi aika).
Päiväpiiri ke 4.11. klo 10 Saa-
renkartanossa.
kaverikerho to 5.11. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 5.11. klo 14.30.
kirkkokuoro to 5.11. klo 
18.30.

kerhot: Päiväkerho 3-vuoti-
aille maanantaisin klo 10 ja 
kokkikerho klo 12.45. Päivä-
kerho A 4-v. tiistaisin klo 10 
ja sisarusryhmä A klo 13. Päi-
väkerho 4-v. B keskiviikkoi-
sin klo 12.30. Sisarusryhmä 
B torstaisin klo 10 ja perhe-
kerho klo 10 srk-talolla. Päi-
väkerho 5-v. perjantaisin klo 
10 ja kokkikerho B klo 12.30. 
Kerhot Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella. Torstaina 5.11. 
ei ole perhekerhoa.
Alatemmeksen vanhainko-
din hartaus to 29.10. klo 14.
kirkkoneuvoston kokous 
to 29.10. klo 18 virastossa.

Virastopäivystys 
maanantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Oulun sotaveteraanikuoron konsertti 
Pyhäinpäivänä la 31.10. klo 14 Hailuodon kirkossa

Oulun Sotaveteraanikuoro perustettiin 1986. Mukaan tuli eri kuoroista veteraanilaulajia, 
joita yhdistivät omakohtaiset sotamuistot. Lauluvoiman säilyttämiseksi on kuoroa täy-
dennetty nuoremmilla, kuitenkin jo veteraani-ikään ehtineillä laulajilla. Sotaveteraane-
ja on enää noin seitsemäsosa kuorosta, vanhimmat heistä kuoro on kutsunut kunniajäse-
nikseen. Kuoroa on johtanut 2008 syksystä lähtien Mihkel Koldits. 

Ohjelmistollaan Sotaveteraanikuoro pyrkii vaalimaan sotaveteraanien lauluperinnettä. 
Sota-ajasta kertovien laulujen lisäksi lauletaan muita isänmaallisia sekä ikivihreitä mies-
kuorolauluja. Hengellisen musiikin osuutta on lisätty siinä määrin, että kuoro on antanut 
lukuisia kirkkokonsertteja Oulussa ja lähiympäristössä. 

Sotaveteraanikuoro teki Pohjan Sotilassoittokunnan kanssa 2002 äänitteen Suojana 
Syntymämaamme. Uusi hengellinen äänite Soi sieluni kannel on tämän vuoden satoa ja 
levyä voi ostaa konsertin yhteydessä kirkon eteisessä. Konserttiin on vapaa pääsy.

Elämää Afganistanissa -näyttely 

4.–26.11. kirjasto Hiidenkivessä. Esillä on esineitä, käsitöi-
tä ja kuvia. Näyttelyssä on myös pieni rauhanturvaosio. 
Avajaiset kirjasto Hiidenkivessä ti 3.11. kello 18.

Seurakunnan lapsi- ja nuo-
risotyöstä kiinnostuneet 
tervetuloa keskustelemaan 
pe 30.10. klo 19 srk-talolle.
lapsikuoroa ei ole ma 2.11. 
Huom. 9.11. alkaen lapsikuo-
ro on klo 16–16.45. Tervetu-
loa mukaan.
kirkkokuoro ke 4.11. klo 
18.30 srk-talolla.
keskipäiväkerho ke 4.11. klo 
12 srk-talossa, Kosketa minua 
henki, vk 125:4.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 30.10. klo 19 Ari Viini-
kalla ja raamattuluokka Hol-
milla. Pyhäkoulu I su 1.11. klo 
12 Altti Aspegrenilla, II Ilpo 

YHTEYSTIEDOT

Virasto 387 172
kirkkoherra
045 2369 094
diakonissa 
045 638 1973
suntio 
045 630 6081
talouspäällikkö
045 630 6082
kerhohuone 
387 512

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14

koniatoimistoon p. 5472 636 
pe klo 9–11.
Raamattupiiri ke 4.11. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Luuk. 9.
Miesten tiimi ke 4.11. klo 
19 lähetystoimiston vieras-
kamarissa. Huom. aika. Tu-
le mukaan juttelemaan, ole-
maan Sanan ääressä ja rukoi-
lemaan.
Juttukahvila to 5.11. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Kerhokyytitilaukset dia-
koniatoimistoon p. 5472 636 
pe klo 9–11.

Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n syysko-
kous to 29.10. klo 17.30 Wirk-
kulassa.
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille torstaisin 
klo 17 Vakkurilassa.
Omaishoitajien virkis-
tyspäivä ti 3.11. klo 10–15 
Isonniemen leirikeskukses-
sa. Ilm. diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 5472 636 tai 
Helena Seppäselle p. 040 
5819 315 pe 30.10. mennes-
sä. Kuljetus järjestetään tar-
peen mukaan.
Rantapohjan alueen kuu-
rojen ja kuulovammaisten 
leiripäivä la 7.11. klo 10–16 
Isollaniemellä. Mukana kuu-
rojen pappi Urpo Luokkala. 
Leiripäivän hintaan 10 € sis. 
muun muassa ruoka ja kah-
vit. Kuljetaan omilla kyydeil-
lä. Ilm. Heli Puuperälle viim. 
pe 30.10. p. 040 5898 362. 
Sururyhmä alkaa ke 11.11. 
klo 18 srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa. Sururyh-
mä tarjoaa läheisensä me-
nettäneille mahdollisuuden 
käsitellä asiaa yhdessä tois-
ten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa. Ryh-
män vetäjinä toimivat dia-
konissa Helena Seppänen 
ja pastori Jari Flink. Ilm. He-
lena Seppäselle p. 040 5819 
316 viim. ma 9.11. 
koulutusta ja virkistystä 
seurakunnan vapaaehtoi-
sina toimiville la 14.11. klo 
11.30–16 Wirkkulassa. Muka-

Haukiputaan kirkon peruskorjaus on valmistunut. 
Ensimmäinen tilaisuus peruskorjatussa kirkossa on mes-
su pyhäinpäivänä la 31.10. klo 10.

Musiikkipainotteinen 
Sana soi -ilta 
to 5.11. klo 18

seurakuntakeskuksen iso sali

Vieraana illassa evankelista Anne Pohtamo-Hietanen 
ja rovasti Pauli Tuohioja. Musiikista vastaavat Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, seurakunnan lapsikuoro 
sekä Holman sisarukset. 

Rakastatko vielä? 

Kirkkonäytelmä Teatterikuopalla su 15.11. klo 16. 
Näytelmässä 25-vuotishääpäiväänsä viettävä pariskun-
ta palaa vihkikirkkoonsa pohtimaan yhteistä matkaan-
sa. Esiintymässä Eija Vilpas ja Jarmo Mäkinen. Ohjelmas-
sa näytelmän lisäksi musiikkia ja iltapäiväkahvit. Lippu-
ja 10 € / hlö ja 17 € / pariskunta tuntia ennen esitystä Te-
atterikuopalta tai ennakkoon Kiiminkijoen opistosta tai 
Oulun kaupunginteatterin lippupisteeltä.

na Pirjo Juntunen Sanansaat-
tajista. Ilm. viim. 6.11. Johan-
na, p. 045 1393 993 tai Hele-
na Y., p. 040 5014 764.
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 15.11. Yli-Iissä. 
Lähtö klo 8.45 Haukipu-
taan kirkon pihasta, paluu 
n. klo 15. Päivä alkaa klo 10 
jumalanpalveluksella, jon-
ka jälkeen ruokailu ja ohjel-
maa sekä kahvit srk-kodilla. 
Ilm. ja ruokavaliot diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 5472 636 viim. 6.11. 
Seurakunta tarjoaa markat 
ja tarjoilut.
Hiljaisuuden retriitti 27.–
29.11. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Retriittiohjaaji-
na toimii pastori Maria Vä-
häkangas ja diakonissa Lai-
la Rantakokko. Viikonlopun 
hinta on 50 €. Ilm. pe 6.11. 
mennessä diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636 
tai Laila Rantakokolle p. 040 
8668 319, laila.rantakokko@
evl.fi. Ilmoittautuneille lähe-
tetään retriittikirje.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: Raa-
mattuluokka pe 30.10. klo 
18.30 P. Jokelalla, yhteispy-
häkoulu su 1.11. klo 12 ja jul-
kaisuesittely klo 13.30 ry:llä, 
aikuistenilta pe 6.11. klo 18 
ry:llä, alustus: Asenne ja eri-
laisuus, ruokailu. Ilmoittau-
tuminen ennakkoon ry:n il-
moitustaululle. kello: Päivä-
kerho pe 30.10. klo 17 Kel-
lon srk-kodissa, raamattu-

Kämäräisellä, III Alakärpäl-
lä. Seurat ja julkaisuilta su 
1.11. klo 17 ry:llä. Päiväkerho 
ti 3.11., to 5.11. klo 17.30–19 
ja ke 4.11. klo 17–18.30 ry:llä. 
Ompeluseurat ke 4.11. klo 19 
ry:llä.
Diakonia: Kiitos sydämes-
tä Patmoksen Joulun lap-
si 2009 -keräykseen osallis-
tuneille! Joulu lähestyy Lu-
mijoellakin, ja otamme vas-
taan kiitollisuudella niin pie-
niä, kuin isojakin villasukkia 
yms. lahjoitettavaksi lumijo-
kisiin avun tarpeessa oleviin 
koteihin. Ota yhteyttä Mar-
joon p. 045 6381 973.
kastettu: Nelli Adalmiina 
Tauriainen.
kuollut: Tuomas Juho Ante-
ro Ylilauri 25.

luokka (pienet) pe 30.10. klo 
17.30 Kellon srk-kodissa, jul-
kaisuompeluseurat pe 30.10. 
klo 18.30 Pietilällä, Uuvenpe-
räntie 1, seurat su 1.11. klo 13 
ja ehtoollinen klo 18 Kellon 
srk-kodissa.

kastettu: Tuuli Helinä Haa-
palainen, Alina Oona Alasiu-
rua, Hilla Maarit Olivia Sauk-
ko, Inga Selina Karanta.
kuolleet: Antti Kuusi 95, 
Martti Ilmari Ojala 77, Eija 
Liisa Shemeikka 26.

Mar k ku Tö l l i
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 29.10.–5.11.2009

naisten raamattupiiri to 
29.10. klo 18.30 Kirkonky-
län seurakuntakodissa. Mu-
kana Seija Helomaa.
Työikäisten miesten piiri la 
31.10. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Pyhäkoulu messun su 1.11. 

kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17

klo 10 saarnan aikana Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa. 
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 1.11. klo 18 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 
Versot su 1.11. klo 17 Kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Ry:n seurat HPE su 1.11. klo 
18 kirkossa.
Perhekerhot: ma klo 13–
14.30, ti ja ke klo 9.30–11 ja 
pe klo 9.30–11 perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoitolap-

silleen Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Vanhassa 
pappilassa ke ja to klo 9.30–
11. Kirkonkylän seurakunta-
kodilla ke klo 9.30–11. Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa ti ja pe klo 9.30–11.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 4.11. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa, 
aiheena suuhygienia. Seu-
rakuntapiiri to 5.11. alka-
en kahvitarjoilulla klo 12.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Saamme vieraaksemme elä-
keläisten seurakuntakerhon 
Kiimingin seurakunnasta.
kirkkokuoroa ei ole ke 4.11. 
Oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 5.11. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 5.11. 
klo 13.
Miesten raamattupiiri to 
5.11. klo 18.30 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän seurakuntkodil-
la ja pe klo 15 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Lisä-
tietoja p. 040 7790 337. 
Veikon valinta tiistaisin klo 
10–14 Nordeatalon alaker-
rassa.
kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to klo 14–17 ja 
la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 

 
KAMARIKUORO AIOLOS, 

ORKESTERINA OULUN 

KAMARIORKESTERI JA 

KAPELLIMESTARINA OLLI 

HEIKKILÄ. SOLISTINA 

ANN-SOFIE AILOVUO, 

SOPRAANO. KUORON 

VALMENNUS 

ELINA KÖNÖNEN. 

LIPUT 15 €

31.10. KLO 20 KOKKO-
KANKAAN SEURAKUNTA-
KESKUKSESSA ESITETÄÄN 

JOHN RUTTERIN 
HUIKAISEVAN KAUNIS

The 
Requiem

eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kokki-
kerho ke klo 17.30–19, draa-
ma- ja leikkikerho to klo 17-
18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimiker-
ho to klo 17.30–19. Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. 
nuoret: Gospelmessu kai-
kenikäisille to 29.10. klo 19 
kirkossa. Yöpappila pe 30.10. 
klo 20 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro Kempe-
lehallilla tiistaisin klo 16.30–
18. Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. Oulugos-
pel la 31.10. Maata näkyvis-
sä -festarit 13.–15.11. Turussa. 
Matkan hinta 55 €. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 29.10. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 
30.10. klo 18 pienemmät: 
Hintsala, Voipolku 7. Isom-
mat: Poukkula, Ketolanpe-
räntie 469. Pyhäinpäiväseu-
rat la 31.10. klo 13 Kempe-
leen ry:llä, klo 18 iltaseu-
rat ja ry:llä alustus aika jo-
ta elämme. Pyhäinpäiväseu-
rat su 1.11. klo 13 ry:llä, seu-
rat ja iltamessu klo 18 Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Pyhäinpäivän lauluilta pe 

kirkkokuoron myyjäiset 

Pe 30.10. klo 11–14 
Kirkonkylän seurakuntakodissa

Myytävänä lohikeittoa, vispipuuroa, uunijuustoa, pit-
koja, kakkuja, maustelimppuja, käsitöitä ja käsitöitä. 
Arvonnassa täytekakku. Tervetuloa aterialle ja osta-
maan pyhäinpäivän ruokia ja leivonnaisia. Omat asti-
at mukaan. Puolet tuotosta oman seurakunnan dia-
koniatyöhön.

kirpputori Ilonpisaran muotinäytös 

Ti 3.11. klo 18 Kirkonkylän seurakuntakodissa 

Tule tekemään hyviä kirpputorilöytöjä, nauttimaan 
musiikista ja pienestä iltapalasta.

30.10. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Kempeleen pyhäin-
päiväseurat la 31.10. klo 13 
ja klo 18. Kempeleen py-
häinpäiväseurat su 1.11. 
klo 13, ehtoollinen klo 18 
Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa.
kastetut: Paulus Hannu 
Antero Paananen, Eevi Ilo-

na Määttä, Valma Iiris Mag-
daleena Kananen, Niki Petri 
Samuel Lehtinen, Toivo Ot-
to Juhani Mattila, Eero Jo-
hannes Hermanni Riihiaho, 
Niilo Jaakko Remes.
Vihityt: Ari Sakari Moilanen 
ja Eija Marjatta Karhumaa.
kuollut: Esko Juhani Rau-
tio 89.

MuISTOMERkkI  
MuuAllE 
HAuDATuIllE

Kiimingin seurakunnan 
kirkkotarhaan on raken-
nettu tänä syksynä muu-
alle haudattujen muis-
tomerkki, joka koostuu 
graniittisista pääte- ja 
reunakivistä sekä teräs-
rakenteisesta rististä ja 
sen valaistuksesta. 

 Kokonaisuuden on 
suunnitellut Arkkiteh-
titoimisto Jorma Teppo 
Oy ja suunnitelman to-
teutuksen ovat huoleh-
tineet seurakunnan kiin-
teistötoimen omat työn-
tekijät. Seurakunta toi-
voo seurakuntalaisten ja 
omaisten löytävän muu-
alle haudattujen muisto-
merkin käyttöönsä eri-
tyisesti pyhäinpäivänä ja 
joulun aikaan.

 Muistomerkillä kyntti-
löinä tulee käyttää um-
pinaisia hautakynttilöitä 
ja mahdolliset kukat si-
joittaa kauas kynttilöis-
tä liekkien leviämisen 
estämiseksi. Ulkotulien 
käyttö on kielletty.

PYHäInPäIVän MuISTOHETkI 
Pyhäinpäivä on hiljainen ja harras päivä, jolloin omaiset vie-
vät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, sep-
peleitä ja kukkia. Kirkkoon voi pyhäinpäivän iltana 31.10. 
klo 18 tulla muistelemaan poismennyttä läheistään. 
 Pyhäinpäivästä pyhäinpäivään -muistohetkessä luetaan 
kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden ja haudat-
tujen seurakuntalaisten nimet ja heidän muistokseen sy-
tytetään kynttilät. Tilaisuuden jälkeen omainen voi viedä 
kynttilän läheisensä haudalle.  

SuRuRYHMä AlkAA MARRASkuuSSA 
Pyhäinpäivän jälkeen seurakunnassa aloittaa sururyhmä. 
Ensimmäinen kokoontuminen on to 5.11. klo 18 Montin-
salissa, Kirkkotie 6. Ryhmässä keskustellaan luottamuksel-
lisesti niistä tunteista, kivuista ja kysymyksistä, joita lähei-
sen kuolema on kussakin herättänyt. Sururyhmä on lähei-
sensä menettäneiden vertaisryhmä. 
 Tiedustelut ja ilmoittautuminen diakoniatyöntekijä Sei-
ja Lommalle 040 5793 247 tai seurakuntapastori Raimo Sa-
loselle 040 7203 246.

Viikkomessu ke 28.10. klo 14 
Jaarankartanossa.
Pyhäkoulu su 1.11 klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodissa.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 4.11. klo 17 viraston 
neuvotteluhuoneessa. Suun-
nitellaan 15.11. messua.
Raamattupiiri ke 4.11. klo 
18.30–20.30 Jäälin seura-
kuntakodin neuvotteluhuo-
neessa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Seija Lomma 
040 579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä to 29.10. klo 14 
Montin-salissa.
Juttunurkka ma 2.11. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 2.11. klo 11–12 Jäälin 
seurakuntakodissa. Ateria 2 
euroa.
Diakoniapiiri ma 2.11. klo 
13–14.30 Jäälin seurakunta-
kodin neuvotteluhuoneessa. 
Diakoniapiiri ma 9.11. klo 
13–14.30 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten ilta to 12.11. klo 18–
20.30 Jäälin seurakunta-
kodissa. Askarteluilta Nina 
Karppisen ohjaamana.
Eläkeläisten syysretki kem-
peleeseen 5.11. Lähtö Alaky-
lästä klo 8 ja paluu noin klo 
16. Retken hinta 13 euroa si-
sältäen linja-autokuljetuk-

sen ja ruokailun. Ohjelmas-
sa tutustuminen Zeppeliinin 
kappeliin ja kauppakeskuk-
seen. Vierailemme seurakun-
nan kerhossa ja vanhassa kir-
kossa. Tiedustelut diakonissa 
Seija Lomma 040 579 3247. 
Ilmoittautumiset virastoon 
viimeistään 30.10. p. 040 584 
4406. 
Rantapohjan alueen kuu-
rojen ja kuulovammaisten 
leiripäivä la 7.11. klo 10–16 
Isoniemen leirikeskukses-
sa Haukiputaalla. Mukana 
kuurojen pappi Urpo Luok-
kala. Hintaan 10 € sis. ruo-
ka ja kahvit. Ilmoittautumi-
set Seija Lommalle viim. pe 
30.10. p. 040 5793 247.
lähetyssihteeri Arja Rajala 
p. p 044 5760 019.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe klo 9–17, Tuo-
himaantie 12. Lähetyspisara 
on toiminut nyt kaksi vuotta 
terveystalon tiloissa. Loka-
kuun ajan kolmella eurolla 
vaatteita, asusteita ja teks-
tiilejä niin paljon kuin saat 
yhteen pussiin mahtumaan. 
2-vuotispäivän kunniaksi 
marraskuun 2. päivä kirppu-
torilla tarjotaan unelmatort-
tukahvit. Tervetuloa tutustu-
maan ja tekemään löytöjä!
nuoret: Gospelmessu pe 
30.10. klo 18.30, jonka jäl-
keen yökahvila klo 22 saak-
ka Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. 
Rippikoulujen isoshakukaa-
vakkeita saatavana kirkko-
herranvirastosta ja nuoriso-

työnohjaajilta 30.10. saakka.
Perhekerhot Kirkkopirtin 
perhekerholaiset lähtevät 
to 29.10. Jääliin linja-autolla 
klo 9.30 ja paluu n klo 11.45. 
Perhekahvilat perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Perhetyön Esikkoryhmä ti 
3.11. klo 10 Montin-salissa. 
Ensimmäisen lapsen saanei-
den oma hetki tavata mui-
ta vanhempia ja lapsia kah-
vikupposen ääressä. 
Pizzaa ja parisuhdetta pe 
20.11. klo 18.30 Montin-salis-
sa. Vanhemmuus ja parisuh-
de aihetta alustaa Johanna 
Kerola. Lastenhoito järjes-
tetään. Ilmoittautumiset ja 
lastenhoidon varaukset pe 
12.11. mennessä perhetyön-
tekijä Riina Moilaselle p. 040 
5609 678 tai sähköpostilla. 
lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
ja tiistaisin klo 15 mennessä 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat la 31.10. klo 10 mes-
sun jälkeen seurakuntakes-
kuksessa. Puhujat: Karl-Erik 
Tjäder, Ahti Vähäkangas, 
Matti Rahja, Raimo Salonen.
kiimingin rauhanyhdistys 
Raamattuluokka pe 30.10. 
klo 18 ry:llä. Lauluseurat ky-
läpiireittäin pe 30.10. klo 19.
Pyhäinpäivänseurat la 31.10. 
klo 18 ry:llä. Pyhäinpäivän-
seurat  su 1.11 klo 18 ry:llä.

kastetut: Moona Aurora Lill-
qvist, Iiris Elisabet Hiltunen, 
Eelipekka Einari Haho, Salla 

Maaria Polojärvi, Iida Anna 
Aurelia Turunen.
Vihityt: Hannu Antero Raap-

pana ja Anu Mirjami Pelto-
nen. Juha Viljo Vikström ja 
Raija Sisko Helinä Kipinä.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kirkkoherranvirasto

Pappilantie 6
91900 Liminka

Avoinna: 
ma, ti, to ja pe 9–15

ke 9–14 ja 16–18
(08) 5621 200
044 7521 220

fax (08) 5621 235

Ehtoolliskirkko to 29.10. 
klo 13.30 Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen, 
Ossi Kajava.
Hartaus to 29.10. klo 14 Vi-
re kodissa, Pekka Kyllönen.
Cum Sanctus In Pacem – 
Pyhäinpäivän tunnelma-
musiikkia to 29.10. klo 19 
kirkossa. Anne Pylkkönen, 
laulu, Petri Aho, klarinetti, 
Antti Kauppila, viulu, Jaak-
ko Kajava, sello, Ossi Kajava, 
urut, piano. Ohjelmassa py-
häinpäivän tunnelmaan so-

kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284
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kuorot: Kirkkolaulajat ke 
4.11. klo 18–20 srk-talolla. 
Uudet laulajat, tervetuloa! 
Tähdet to 29.10. ja 5.11. klo 
16–17 seurakuntatalolla.
Avoin kohtauspaikka tiistai-
sin klo 18 lähetysvintillä kai-
kenlaisille kristityille Raama-
tun äärellä. Huomaa muut-
tunut päivä!
Seurakuntakerho ke 4.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Lauletaan vanhoja koulu-

lauluja ym. Ota muisto kan-
sakouluajasta mukaan. Mu-
kana Sinikka.
Tupoksen olohuone ke 4.11. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Mukana Kyllikki ja Ee-
ro Väyrynen ja diakonissa 
Maisa Hautamäki.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
4.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Trumpeli Pum to 29.10. klo 18–
19 Tupoksen Vanamosalissa.

Isänpäivä limingassa su 
8.11. klo 10 isovanhem-
pi-lapsenlapsi-kirkkopyhä. 
Klo 11–14 seurakuntatalol-
la isänpäivälounas lähetys-
työn hyväksi.
lähetys: Saitko satoa yli 
oman tarpeen? Voit lahjoit-
taa juureksia, perunoita, 
mehuja ja puolukoita lähe-
tystyön isänpäivälounasta 
varten. Tuo lahjoituksesi lä-
hetysvintille ma 2.11. klo 12–
14 tai sovi aika Inkerin kans-
sa p. 040 8383 222. Lähetys-
vintti avoinna maanantaisin 
klo 12–14.
nuoret: La 31.10. nuorte-
nilta klo 18–20 Vanamos-
sa jatkuen yökahvilana klo 
23 asti. Su 1.11. isoskoulu-
tettavat retkeilevät Oulu-
gospeliin. Lähtö seurakun-
tatalon pihasta klo 9.15 ja 
Tupoksesta klo 9.30. Ole 
ajoissa paikalla! Kyytimak-
su 2 euroa kerätään mat-
kalla. To 5.11. nuortenilta 
klo 18–20 uusissa nuorten-
tiloissa seurakuntatalolla. 
Mukana päiväkoulun rip-
pikoululaiset.
Perhekerhot: Ti 3.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Seura-
kuntapastori Anna-Maari 
Ruotanen vierailee. Ke 4.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Ari 
Natunen: laulu- ja leikki-
tuokio.
Partio: Pe 30.10. Make päi-
vystää partiotoimistossa 
klo 15–17. Su 1.11. Kirkko-
palvelussa Hukat. Ti 3.11. 
Ahman aivastus maastoleik-

Diakoniatoimistoista 
ajanvaraus keskustelulle 
tai kotikäyntipyynnöt:

Kirkonkylä / srk-talo, 
diakonissa 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226.

Tupos / Vanamo, 
diakonissa 
Maisa Hautamäki 
p. 044 7521 227. 

pivia klassisia sävellyksiä.
Hartaus pe 30.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Liisa Seppä-
nen.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 1.11. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Hartaus ma 2.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Vauvakirkko ti 3.11. klo 9.30 
kirkossa, jonka jälkeen isän-
päivän kakkukahvit seura-
kuntatalossa.
Hartaus ti 3.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 

3.11. klo 13.30 palveluasun-
noilla, klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Simo Pekka Pekkala. 
keskipäivänkerho ke 4.11. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 4.11. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa ja klo 
15 Rantakodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Rukouspiiri ke 4.11. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
lähetysilta to 5.11. klo 19 
Eija ja Kaarlo Saarenpäällä, 
Hyrkkäänmäentie 39, Jouni 
Heikkinen.

Pyhäinpäivän iltamessu 

Lauantaina 31.10. klo 18 kirkossa
Toimittaa Jouni Heikkinen,  saarnaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro avustaa. Messun yhteydessä luetaan kaikkien viime pyhäinpäivän jäl-
keen poisnukkuneiden seurakuntalaisten sekä Muhokselle haudattujen nimet ja sy-
tytetään muistokynttilät.

VAuVAkIRkkO 
ti 3.11. klo 9.30

Vauvan tai pienen lapsen kanssa kirkossa körötte-
levät äidit, isät ja sisarukset, isovanhemmat, kum-
mit tai kaverit perhekerhosta.

Mukana on musiikkia ja liikettä, laulua ja hyräilyä, 
helistimen soittoa ja iloista hihkuntaa.

Vauvakirkon toimittaa Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, mukana ovat lastenohjaajat Anja, 
Anne, Katja ja Sirpa.

Vauvakirkon jälkeen isänpäivän kakkukahvit ja 
mehut seurakuntatalossa.

Pyhäinpäivän iltakirkko 

La 31.10. klo 19 kirkossa. Vainajien muistoilta. Toimittaa Kimmo Helomaa, avustaa  
Anna-Maari Ruotanen, kanttorina Mika Kotkaranta. Kynttilöiden sytytys, pyhäinpäi-
vän virsiä, Tähdet-kuoro.

Messu su 1.11. klo 10 kirkossa. Saarna Pekka Huhtinen, liturgia Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.
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ki seikkailijoille ja tarpojil-
le. Retkikirje jaossa johta-
jilla ja Kotikololla. Ke 4.11. 
Heimopäällikkötiimit Koti-
kololla klo 18–19. Partioa-
su ja muistiinpanovälineet. 
To 5.10. Tupoksen partio-
laisten retki Liisanlinnaan 
Alatemmekselle. Retkikir-
je johtajilta. Pe 6.11. Make 

päivystää partiotoimistos-
sa klo 15–17. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa 
klo 18–20. Su 8.11. Kirkko-
palvelussa Pihlajanmarjat.
Rauhanyhdistys: Pe 30.10. 
klo 19 virsilauluilta Tyrnä-
vän kirkossa. La 31.10. klo 18 
pyhäinpäiväseurat ry:llä. Su 
1.11. klo 12 pyhäinpäiväseu-

rat ry:llä ja klo 18 iltakirk-
ko ja HPE Limingan kirkos-
sa sekä kirkkokahvit ja pää-
tösseurat ry:llä. Ke 4.11. vart-
tuneidenkerhon vierailu Ma-
dekoskelle.
kastettu: Selja Amanda 
Ahola, Topi Jaakko Markus 
Kotkaniemi, Aatos Elmeri 
Vierimaa.

kuorot: Ke 4.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu su 1.11. 
klo 11.30–12.30 seurakun-
tatalon alakerrassa kaiken-
ikäisille lapsille. Esikot-ker-

ho ke 4.11. klo 12–13.30 seu-
rakuntatalon alakerrassa, 
perheille joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 30.10. klo 19 raamat-
tuluokka 4–6-lk ry:llä. Py-
häinpäiväseurat la 31.10. klo 
12 ja 18 ry:llä. Su 1.11. klo 10 
messu Muhoksen kirkossa ja 

klo 14 seurat ry:llä. Ma 2.11. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 3.11. klo 13 lau-
luseurakerho. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Päiväkerho la 31.10. klo 
11 ry:llä. Su 1.11. klo 17 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Ella Alina Elviira 
Lepistö.
Vihitty: Pasi Johannes Lepis-
tö ja Mirka Pauliina Rämet.
kuollut: Väinö Iisakki Sipo-
la 79.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 29.10.–5.11.2009

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Seurakunnan uudet 
nettisivut löytyvät 

osoitteesta www.oulun-
salonseurakunta.fi

SEuRAkunTAkERHOn RETkI TuIRAAn

To 5.11. klo 12.30–15
Vierailemme Keski-Tuiran eläkeläisten kerhossa.
Tutustuminen Tuiran kirkkoon. 
Yhdessäoloa ja kahvitarjoilu.
Linja-auto lähtee 12.30 Vattukujan virastotalolta.

Ilmoittautuminen viimeistään pe 30.10. kirkkoherranvi-
rastoon p. 5142 700 tai www.oulunsalonseurakunta.fi.

Pyhäinpäivän hartaushetki 

La 31.10. klo 16 kirkossa 

Tilaisuudessa laulavat seurakunnan 
lapsikuoro ja lapset.
 Pyhäinpäivänä muistelemme 
kaikkia niitä rakkaitamme, jotka 
ovat kuolleet. Lähdemme kirkosta 
kynttiläkulkueena hautausmaalle, 
jossa sytytämme kynttilät ja viem-
me ne haudoille. Ottakaa omat 
kynttilät mukaan.

Pudasjärven kirkkomusiik-
kiviikko 25.10.–1.11. 
konsertti to 29.10. klo 19 
kirkossa. Sinikka Illikainen, 
panhuilu ja Markku Jaakko-
la, urut.
Hyväntekeväisyyskonsertti 
su 1.11. klo 14 kirkossa. Jor-
ma Hynninen, Esa Ruuttu-
nen, Hannu Niemelä, lau-
lu, Tapio Tiitu, urut, Markus 
Vaara, piano.
Pudasjärven sotaorpojen
tapaaminen seurakunta-
keskuksessa pe 30.10. klo 
10. Paikalla Oulun seudun 
sotaorpojen pj. Pekka Perä.
70-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla seurakuntakodissa 
su 1.11. alkaen klo 10. juma-
lanpalveluksella. Kirkkokah-
vit ja 70-vuotta heinä–joulu-
kuussa täyttävien juhla.
kirpputori ke 4.11. klo 10–13 
talkootuvassa. 
Ystävän kammari ti 3.11. klo 

Pyhäinpäivän sävelharta-
us pe 30.10. klo 20 kirkos-
sa, kuorot, puhe Pekka Kin-
nunen. 
Pyhäkoulut su 1.11. klo 12–
13 Repussa, Salonpäässä ja 
seurakuntatalolla.
Omaishoitajaryhmä ma 
2.11. klo 12 toimitalolla. Päi-
vi Pulkkinen. 
Parkkikerho ke 4.11. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 4.11. klo 
9.30–11 Repussa.
Hartaus ke 4.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Lauri 
Koukkari.
Seurakuntakerhon vierai-
lu to 5.11. Tuiran seurakun-
taan. Lähtö klo 12.30.
Hartaus to 5.11. klo 11.30 
Teppolassa, Lauri Koukkari.
Vapaaehtoisten ilta ke 5.11. 
klo 18 seurakuntatalolla. 
Vieraana Arto Mikkola, va-
paaehtoisten oma jaksami-
nen, ilm. kirkkoherranviras-
toon p. 08 5142 700.
Isänpäivälounas su 8.11. lä-
hetystyön hyväksi.

Pyhäinpäivän iltamusiikki 
Oulunsalon kirkossa 

   Perjantaina 30.10. klo 20
Puhe: Pekka Kinnunen
“Oi Kaanaanmaa” ja muita 
kuorolauluja ja virsiä 
naiskuoro ja lapsikuoro,
johtaa Tuomo Kangas 
säestys Taru Pisto

12–14 seurakuntakodissa.
Omaishoitajat ma 2.11. klo 
11 rippikoulusalissa.
kuorot: lapsikuoro to 29.10. 
ja to 5.11. klo 17, Vox Mar-
garita ke 4.11. klo 18, eläke-
läisten musiikkipiiri ke 4.11. 
klo 13. 
Virsi- ja veisukaraoke pe 
30.10. klo 18 seurakuntako-
dissa. Rippikoululainen saa 
tästä muu käynti -merkin-
nän. Kahvit.
Perhekerho to 29.10. ja to 
5.11. ja ma 2.11. seurakunta-
kodissa klo 10–13. 
Petäjärinteen perhekerho 
ke 4.11. klo 10–13.
lapsiparkki ke 4.11. klo 10–
13 seurakuntakodissa.
Muskari to 5.11. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
koillismaan kuulovammais-
ten virkistyspäivä ke 25.11 
Pudasjärvellä. Aloitamme 
klo 11 Pudasjärven kirkos-

sa, tutustumme uusiin ur-
kuihin ja saamme kuulla ur-
kumusiikkia. Ruokailu klo 
12 ja ohjelmaa seurakunta-
kodissa. Lähtökahvit klo 14. 
Liikkuminen omin kyydein. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään ma 16.11. kirkkoher-
ranvirastoon p. 08 8823 100.
Diakoniatyön päivystys- ja 
ajanvarausaika maanantai-
sin klo 9–11. Henna Savilam-
pi p. 0400 866 480 ja Marja-
Liisa Kuosa p. 040 5396 402.
Rauhanyhdistykset: Py-
häinpäiväseurat la 31.10. klo 
15. Kurenalan ry:llä, Juhani 
Pitkälä, Timo Aho. Seurat. 
Kurenalan ry:llä su 1.11. klo 
13. ja klo 18., Timo Aho, Ju-
hani Pitkälä. Seurat Saraky-
län koululla su 1.11. klo 12. T.
Kajava, O. Mäenpää.
kuollut: Väinö Aatami Ala-
talo 59, Toini Kyllikki Pelto-
la 62.

PuDASJäRVEn kIRkkOMuSIIkkIVIIkkO
25.10.–1.11.

To 29.10. klo 19 konsertti kirkko
  Sinikka Illikainen, panhuilu ohjelma 5 €
  Markku Jaakkola, urut   

Pe 30.10. klo 18 virsi- ja veisukaraoke seurakuntakoti 
  kahvit

la 31.10.  klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti 
 klo 10 Jumalanpalvelus Sarakylän kappeli
              Sarakylän kappelikuoro
 klo 16 lasten pyhäinpäivän hartaus kirkko
  Lapsikuoro
 klo 19 Pyhäinpäivän iltakirkko kirkko
  kirkkokuoro

Su 1.11. klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti
  Vox Margarita
 klo 14 Hyväntekeväisyyskonsertti kirkko, ohjelma 10 € 
  Jorma Hynninen, laulu 
  Esa Ruuttunen, laulu
  Hannu Niemelä, laulu
  Tapio Tiitu, urut
  Markus Vaara, piano

kirkonkylän ry: La 31.10. klo 
13 pyhäinpäiväseurat ry:llä, 
Johannes Leppänen, Juk-
ka Kolmonen, klo 17 seu-
rat  ja ehtoollinen kirkos-
sa, Keijo Nissilä, Jukka Kol-
monen. Su 1.11. klo 13 py-
häinpäiväseurat ry:llä, Kei-
jo Nissilä, Johannes Leppä-
nen, klo 17 pyhäinpäiväseu-
rat ry:llä, Johannes Leppä-
nen, Keijo Nissilä. Ti 3.11. klo 
18.30 lauluseuroja kodeissa: 
Karhuoja: Haukipuro Aimo, 
Kaverikuja. Ke 4.11. klo 12 
varttuneitten kerho ry:llä.                                                                                       
Salonpään ry: To 29.10. klo 
18.30 lauluseurat ry:llä. 1.11. 
seurat klo 16 Timo Määttä, 
Pentti Kinnunen. Lauluseu-
rat ja pikkumyyjäiset to 5.11. 
klo 18.30 ry:llä.
kastettu: Olavi Aukusti Töl-
li, Usva Inkeri Myllykoski, 
Aamos Immanuel Koskela, 
Hilma Elina Julkunen. 
kuollut: Sigrid Vilhelmiina  
Juntunen e Kumpulainen 
92, Tauno Johan Andreas 
Paaso 94.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

kESTIlä
Julkaisuilta to 29.10. klo 19 
ry:llä.
Seurakuntakerho pe 
30.10. klo srk-kodissa. 
Seurat la 31.10. klo 13 ry:llä, 
Seppo Konttila ja Seppo 
Rönkkö.
Seurat su 1.11. klo 13 Pihla-
jistossa, Markku Pikkarainen.
kirkkokuoro ti 3.11. klo 19 
srk-kodissa. 
Sisarpiiri ti 3.11. klo 19 ja 
ompeluseuramyyjäiset pe 
6.11. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 4.11. 
klo 10 kerhokodissa. 
kerhot: Päiväkerho ti klo 

Enkelinäyttely 4.10. Pulkkilassa. Lämmin kiitos enkeleitä lainanneille.

Siikalatvan yrittäjien kirkkopyhä

Su 1.11. Pyhännällä. Messu klo 10 kirkossa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit, vapaata yhdessäoloa ja seu-
rustelua Pyhännän Ala-asteen ruokasalissa. Tilai-
suus on tarkoitettu kaikille Siikalatvan yrittäjille. 

10, perhekerho to 29.10. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa.

PIIPPOlA
Piippolan ry:n pyhäin-
päiväseurat la 31.10. klo 
12 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 3.11. 
klo 12 Väinölässä.
Perhekerho ke 4.11. klo 11 
srk-kodissa, vetäjänä dia-
konissa Rauni Tuomaala.
Ehtoollishartaus ke 4.11. 
klo 14 Vaarintalossa. 
Veteraanikuoro ma klo 11 
srk-kodissa.  
Varhaisnuorten kerho ma 
klo 16 srk-kodissa. 
kastettu: Iida-Maria Rosa-
liina Aho.

PulkkIlA
Raamis to 29.10. klo 18 srk-
talossa. 
lähetysmyyjäiset ma 2.11. 
klo 16–20 srk-talossa. Kirp-
putori, kahvila ym. toimin-
taa lähetyksen hyväksi. 
Ystävyysseura ti 3.11. klo 
13 vanhustentalossa.
Seurakuntakerho ke 4.11. 
klo 12 srk-talossa. 

kirkkokuoro ke 4.11. klo 
13.30 srk-talossa. 
Opistoilta pe 6.11. klo 19 
ry:llä. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16 kerhohuoneessa.  
kuollut: Kalle Matti Virk-
kunen 61. 

PYHänTä
Omaishoitajatapahtuma 
to 29.10. klo 11 srk-talossa. 
Yrittäjien kirkkopyhä su 
1.11. Messu klo 10 kirkos-
sa. Messun jälkeen kirkko-
kahvit sekä vapaata seurus-
telua ja yhdessäoloa ala-as-
teen ruokasalissa.  
Seurat ja julkaisuilta su 
1.11. klo 16 ry:llä. 
Siioninvirsiseurat ma 2.11. 
klo 19 srk-talossa. 
lukupiiri ti 3.11. klo 9 srk-
talossa.
Mll:n perhekahvila ti 
3.11. klo 10 kerhotilassa. 
Varttuneenväen kerho ke 
4.11. klo 12 srk-talossa. 
Opistomyyjäiset ke 4.11. 
klo 18.30 ry:llä, Alpo Pikka-
rainen. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho to 5.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 kerhotilassa sekä ke 
klo 17 Tavastkengällä.

Vihitty: Juulia Päivikki Er-
vasti ja Olli Pekka Pyrrö, 
Marjo Annikki Mähönen ja 
Henri Olavi Vartiainen.
kuollut: Pauli Seppä 81.

RAnTSIlA
Eu-ruuan jako to 29.10. klo 
11–13 Rantsilan pappilassa. 
Ruoka on tarkoitettu vähä-
varaisille henkilöille. Omat 
kassit mukaan. 
Varttuneen väen kirkko-
pyhä su 1.11. Sanajumalan-
palvelus klo 12 kirkossa. Elä-
keliitto tarjoaa kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. 
Seurat su 1.11. klo 18.30 srk-
talossa, Tuomas Oikarinen. 
Eläkeliitto ti 3.11. klo 11 
srk-talossa. 

Isänpäivätapahtuma

Perhekirkko su 8.11. klo 12 Pyhännän kirkossa. Ruokai-
lu ennen jumalanpalvelusta klo 11 seurakuntatalolla. 
Jumalanpalveluksen jälkeen lapsiparkki. Mahdollisuus 
perheiden ulkoilulle. Kahvit ulkoilun jälkeen. 

Arkipyhäkoulua to 5.11. 
klo 9.30 Tenavarinteellä ja 
klo 10.15 Lastentalolla. 
Seurakuntakerho to 5.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
Ompeluseurat pe 6.11. 
ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla.  
kerhot: Pallerokerho ma 

klo 10 Nuppulassa. Hovin 
Nuput ke klo 10 Hovin kou-
lulla, Pikkunuput to klo 12 
ja Isot Nuput ti klo 10 Nup-
pulassa. Tyttökerho ma klo 
15.30 Nuppulassa, Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuoret 
ke I ryhmä klo 12.15 ja II ryh-
mä klo 14.15.
kastettu: Saaga Maria Tol-
jamo, Kastettu: Lauri Onni 
Olavi Alanne.

kirkkoherranvirasto

Pappilankuja 6
92620 Piippola

Seurakuntakerhon retki to 12.11. Kärsämäelle. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän seurakuntatalolta ja paluu noin klo 
16.30. Vieraillaan seurakunnassa ja tutustutaan sekä 
tavalliseen kirkkoon että paanukirkkoon. Osallistumis-
maksu 15 € / kerholainen ja 25 € / muut, sisältää kyy-
din, ruokailun, kahvin ja ohjelman. Ilmoittautumiset 
5.11. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 5640 600.

Pyhäinpäivän kirkkolau-
luilta pe 30.10. klo 19 Tyr-
nävän kirkossa.
Seurakuntakerho ti 3.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 5.11. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
nuoret: Nuortenilta ti 3.11. 
klo 18 Murrossa Kauttaran-
nassa ja Temmeksen srk-ta-
lolla sekä pe 6.11. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.
Rippikoulu: Ryhmä II, rip-
pikouluopetus su 1.11. klo 
9.15 Tyrnävän kirkossa.
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Tyrnävän seurakunnan ja 
Tyrnävän kunnan musiikkiviikko 
29.11. – 5.12. 

Viikko juhlistaa
kirkon uusia urkuja 

Musiikkia vauvasta vaariin! 

Temmes: Hartaus to 29.10. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä. 
Siivoustalkoot to 29.10. klo 
10 Temmeksen hautaus-
maalla. Ruokailu.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Pyhäinpäivän kirkko-
lauluilta pe 30.10. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Seurat 
su 1.11. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Kempeleen pyhäinpäivä-
seurat, la 31.10. klo 13 ja 18 
sekä su 1.11. klo 13 ja klo 18 
viikkomessu Pyhän kolmi-
naisuuden kirkossa.

TERVETulOA PERHEkERHOOn!
Seurakunnassamme toimii neljä perhekerhoa 
Murrossa ja Temmeksellä yksi kerho kerran viikossa ja 
kirkonkylällä kaksi kerhoa viikossa. Perhekerho on tar-
koitettu kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille ja iso-
vanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi. Perhekerhossa 
lapset saavat leikkiä keskenään ja aikuiset vaihtaa kuu-
lumisia. Leikkien lomassa vanhemmat voivat askarrel-
la yhdessä lastensa kanssa. Lopuksi nautitaan kahvit ja 
mehut sekä vietetään pieni yhteinen laululeikkituokio. 
Opettelemme myös pieneksi hetkeksi hiljentymään har-
taushetkessä lastenvirsien ja rukouksen kera. Perheker-
hoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan sinne voi 
tulla silloin, kun pääsee. Perhekerhoissamme käy viikoit-
tain runsaasti väkeä, vauvasta vaariin! 
Perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti
Tiistaisin Temmeksen seurakuntatalolla klo 10–12. 
Keskiviikkoisin Murrossa klo 13–15.
Torstaisin Tyrnävän seurakuntatalolla klo 10–12 ja klo 13–15.
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä kerhossa kerran viikossa.

Lisätietoja Tyrnävän seurakunnan perhe- ja päiväkerhois-
ta saat lastenohjaajilta:
Soile Pietarila p. 044 7372 615, soile.pietarila@evl.fi ja
Minna Matinlauri p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi.
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Woody Allen palaa juurilleen
Woody Allenin paluu Manhat-
tanille muutaman brittiläistä 
luokkayhteiskuntaa kuvaavan 
kylmäävän elokuvan jälkeen on 
koomikon 1970-luvun tekstin 
nykyaikaistettu muunnelma. 
Allen kirjoitti sen koomikko Ze-
ro Mostelille, mutta näyttelijän 
kuolema hyllytti projektin.

Vanhan tekstin perua on kes-
kushenkilö, juutalainen kvantti-
fyysikko ja misantrooppi Boris 
Yelnikoff, jota näyttelee tv-sar-
jasta Seinfeld tuttu Larry David. 

Hän on kuin stand-up-koomik-
ko, joka on kirjoitettu komedi-
an sisään. 

Boris puhuu suoraan yleisöl-
leen, elokuvan katsojille. Hahmo 
on alussa päälle tunkeva, mutta 
Allenin tuodessa uusia henkilöitä 
tarinaan, hän taipuu tasa-arvoi-
seksi draaman muiden henkilöi-
den kanssa.

Toisin kuin elokuvan muut 
henkilöt, Boriksen hahmo muut-
tuu vähiten. Hänen ihmisvihan-
sa laantuu jonkin verran. Eloku-

van nimen, Whatever works, mu-
kaisesti kaikki mikä toimii, on 
ihmiselle hyväksi. Tässä tapauk-
sessa se on rakkaus, jota sattuma 
enemmän kuin ihmisen oma ha-
lu johdattaa.

Koska kysymyksessä on ko-
media, Allen sallii käänteitä, jot-
ka todellisessa elämässä ovat tus-
kallisia. Kaikille käy hyvin. Mie-
hensä hylkäämä vaimo vapautuu 
seksuaalisesti ja löytää itsestään 
taiteilijan.

Fundamentalistimies tulee 

ulos kaapista. Allenin omaa elä-
mää lähellä oleva kuusikymppi-
sen Boriksen ja 21-vuotiaan Me-
lodyn suhde on kepeää komediaa. 

Woody Allenin elokuvan on-
gelma on siinä, että sitä ei voi ot-
taa vakavasti. Hyvässä komedias-
sa on särmiä, jotta jonkin tason 
uskottavuus säilyy.  Boriksen kiu-
kuttelu maailmalle, uskonnolle ja 
ihmisten – lastenkin – solvaami-
nen jää kliseen tasolle.

PeNtti keJoNeN

Whatever works, Yhdysvallat/
Ranska 2009. Ohjaus & käsikir-
joitus: Woody Allen. Pääosissa: 
Larry David, Evan Rachel Wood, 
Patricia Clarkson, Ed Begley Jr., 
Henry Cavill, Michael McKean. 
Kesto: 1 tunti 33 minuuttia.

kiNokulMa

Menestysvalmentaja Juha Malinen: 

AC Oulun Veikkausliigaan val-
mentanut Juha Malinen ei turhia 
huikentele. Siten saavutetaan myös 
menestystä. Fraasi ”tappioista op-
pii enemmän kuin voitoista” on to-
teutunut Malisen mukaan hyvin 
kuluneen kauden aikana. 

Pitkään kotikaupunkinsa ul-
kopuolella vaikuttanut mies sa-
nookin, että nöyrä usko omaan te-
kemiseen on ollut keskeinen tekijä 
joukkueen onnistumisten takana. 

Monesti vihreän veran laidal-
la kuullaan hokema ”jalkapallo on 
kuin uskonto”. Tai jopa tiputetaan 
”kuin” pois. Juha Malisen näkemys 
asiaan tulee kuin tykin suusta.

– Sen verran olen kiertänyt 
maailmaa, että väitän jalkapal-
lolla olevan suuremman merki-
tyksen kuin uskonnoilla. En ha-
lua väheksyä uskontoja, mut-
ta jalkapallo lajina on sama peli 
ympäri maailmaa, mutta eri us-
kontoja on aika paljon, noin 60 
kansallisuuden kanssa töitä teh-
nyt Juha Malinen sanoo. 

Juha Malisen jalkapallosuh-
teeseen ei kuitenkaan liity uskon-
nollisia piirteitä.

– Suhtaudun jalkapalloon ana-
lyyttisemmin. Se uskonto, joka 
minulla on, on lapsena kasvatuk-
sen kautta saatu. Jalkapalloa kat-
son valmentajana tieteellisesti: mi-
tä kentällä tapahtuu ja mitkä asiat 
johtavat toisiin, Malinen analysoi.

uskonasiat ac oulussa
Kolme kertaa liiganousussa val-
mentajana onnistuneen Mali-
sen oma jumalasuhde on miehen 
mukaan samanlainen kuin nor-
maalilla suomalaisella. Kaikki on 
lähtenyt kasvatuksesta, onpa Ma-
lisen äiti ollut pitkään töissäkin 
Karjasillan seurakunnassa.

– Tiedän jossain olevan jo-
tain isompaa. Mutta se ei ole kä-
sin kosketeltavissa olevaa. Iltaru-
koukset olen lapsena opetellut ja 
turvaudun niihin edelleen. Enkä 
aina ole pyytämässä, vaan myös 
kiittämässä.

Malisen mielestä jalkapalloili-
joiden ei kannata ujostella oman 
maailmankatsomuksensa esille 
tuomista. 

”Jalkapallo on isompi kuin uskonto”

AC Oulun koko joukkueen 
kanssa käydyissä pohdinnoissa ei-
vät uskonasiat ole nousseet esiin, 
mutta yksittäisten pelaajien kans-
sa Malinen on asioista keskustellut.

– Minulla on tapana keskustel-
la pelaajien kanssa myös heidän 
omista asioistaan. Jos tiedän jon-
kun ajattelevan hieman syvemmin 
ja uskonnollisesti, niin totta kai 
käymme myös sitä puolta lävitse.

kazakstanissa kaikki on toisin
On Malinen myös nähnyt urallaan 
erittäin tiukkoja sidoksia jalkapal-
lon ja uskonnon välillä. Valmenta-
essaan Kazakstanissa Malisen luot-
saama seurajoukkue FC Shakhter 
koki paikallisesta näkökulmas-
ta vaikean hetken seuran kärsittyä 
tappion. 

– Siis yhden tappion, Malinen 
naurahtaa ja nostaa etusormensa 
pystyyn varmentaakseen ”häviö-
putken” pituuden.

Pelaajien toiveesta mentiin 
yhdessä hiljentymään ortodok-
sikirkkoon.

– Meille oli tilattu pappi pitä-
mään tietty siunaus. Enhän mi-
nä hänen puheestaan mitään 
ymmärtänyt, vaikka pappi sa-
noi muutaman sanan englannik-
si ihan kohteliaisuussyistä, Mali-
nen muistelee.

Monet pelaajat näyttivät vah-
vasti uskonsa Jumalaan. Tietyt 
pukukoppirutiinit jopa häkellyt-
tivät Malista. Esimerkiksi jouk-
kueen georgialaiset laittoivat iko-
nin oman paikkansa yläpuolelle.

– Kun pelipaita puettiin päälle, 
niin ikonille kumarrettiin ja sille 
rukoiltiin. Tämä meni mielestäni 
jopa huvittavaksi. Lisäksi pelaajat 
halusivat myös pelipäivinä aamu-
verryttelyn jälkeen käydä kirkossa.

Kaikein erikoisinta maalliseen 
jalkapalloon tottuneelle Malisel-
le oli kauden alkua edeltänyt sere-

monia seuran stadionilla. Paikalli-
sen kirkon johtaja tuli kentälle ka-
ritsan kanssa ja joukkue kerääntyi 
sen ympärille. Karitsan kaula ve-
dettiin auki, sen veri juoksutettiin 
vatiin ja joukkueen kapteeni si-
veli verellä maaliviivat, suojellak-
seen maaleja. Harjoituksen jälkeen 
joukkue söi karitsan yhdessä.

kirkkoon tulee mennä
Globaalisti katsellen uskonasioilla 
ja jalkapallolla on vahvoja liitoksia. 

Saksassa vuonna 2006 järjes-
tettyjen MM-kisojen yhteydes-
sä niin katolinen kuin evanke-
linen kirkko järjestivät tiloihin-
sa pelikatsomoita, pistivät pys-
tyyn jalkapalloaiheiset nettisivut 
ja kisojen avajaisissa järjestettiin 
ekumeeninen jumalanpalvelus. 
Vaikka kuviot ja mittakaavat ei-
vät Suomessa ole vastaavat, kyt-
kös kirkon ja jalkapalloväen vä-
lillä on Juha Malisen mielestä jo-

ka tapauksessa heikko.
– Kirkon osuus jalkapallotoi-

mintaan on hirveän vähäistä. Us-
konasioista keskustellaan sinällään 
myös Suomen jalkapallopiireis-
sä, koska rajat ovat auki. Kun Suo-
meen tulee kauempaa eri uskonto-
ja edustavia pelaajia, niin kenttään 
koskeminen ja ristinmerkit ovat 
usein nähtyjä tapoja pelipaikkojen 
pyhittämiseen.

Oulussa Malinen näkee mah-
dollisena myös yhteistyön kir-
kon ja AC Oulun välillä. Osittain 
sitä on jo hieman viriteltykin.

– Maalilaulumme tehnyt pasto-
ri Mikko Salmi pyysi minut mu-
kaan viime talvena Karjasillan kir-
kossa pidettyyn keskustelutilaisuu-
teen. Koin sen erittäin mielenkiin-
toiseksi. Mielestäni kirkon ei tule 
olla sellainen paikka, mihin pitää 
mennä, vaan kirkkoon pitää tulla.

olli koHoNeN

15 vuotta muualla ollut Juha Malinen palasi kotikaupunkiinsa nostamaan AC Oulun jalkapalloliigaan. Unelmasta tuli totta.

O l l i  Ko h o n e n


