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Pääkirjoitus

Sureva voi itse pureskella suruaan 
sopivan kokoisina pieninä palasina 
silloin, kun hänelle itselleen se par-

haiten sopii. 
Liian suuri hieno-

tunteisuus voi jättää 
surevan yksin. Suo-
malainen näyttää 
ajattelevan, että en-
sin oltava läheinen, 
jotta voisi viedä su-
rukotiin ruokaa tai 
tarjota muuta konk-
reettista apua. 

Mutta voisihan se 
toimia niinkin, et-
tä naapuri tai ystävä 
tulee läheisemmäksi 
surun aikana surevaa 
auttaessa. 

Sureminen on 
muistamista. Isäl-

lä oli aina autossa sellaisia kovia he-
delmäkarkkeja, joita säilytetään pel-
tipurkissa. Isän kuoleman jälkeen os-
tin sellaisia minäkin ja säilytän nii-
tä autossa. Kerran tai kaksi viikossa 
syön yhden karkin, hymyilen suru-
mielisesti ja muistan isäni tavallisuu-
desta poikkeavia piirteitä. 

TERHI PAANANEN
Kirjoittaja on pappi ja sosiaalisen median 
koulutussuunnittelija Kirkkohallituksessa

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Veroprosentin nosto pelottaa

Suruprosessia   
ei voi ohittaa
Teologi ja helluntaiseurakunnan aktii-
vi Harri Koskela teki väitöskirjan lap-
sen menettämisen vaikutuksesta hengel-
liseen elämään. Hänen mukaansa suru-
työtä ei voi hoitaa vain uskon avulla, vaan 
pitää muistaa myös ihmisen psyykkinen 
olemus.

”Herätyskristillisellä puolella käy hel-
posti niin, että sivuutetaan ihmisen psy-
kologinen olemus ja suruprosessi, jonka 
ymmärrän Jumalan asettamaksi psyyk-
kiseksi lainalaisuudeksi, teologian toh-
tori sanoo.

–  Kun ihminen kohtaa merkittävän 
menetyksen, siitä seuraa syvä surupro-
sessi, jota ei voi hypätä yli rukoilemisella 
tai vastaavalla. Rukous, Raamattu ja seu-
rakuntayhteys kyllä auttavat prosessin lä-
pikäymisessä, mutta sen yli ei voi hypä-
tä, koska samalla myös kasvun mahdol-
lisuus jäisi pois.”

Sana 27.10.2011

Aatoksia

Otan    
osaa

Noin kolme viikkoa sitten hil-
jaisella kotitielläni kuoli 
pyöräilijä onnettomuudessa. 
Kuolinpaikalle tuotiin val-

koinen pyörä ja sen juurelle on tuo-
tu kynttilöitä ja kukkia. Pyörään on 
ripustettu lyhtyjä, kukkia ja kortteja. 
Näen päivittäin ihmisiä pysähtynee-
nä pyörän viereen. 

Kuolema koskettaa myös silloin, 
kun kuollut ihminen on tuntematon. 
Se muistuttaa omista suruista. 

Surevien lohduttaminen on tär-
keää. Isäni kuolles-
sa kesällä sain paljon 
erilaisia osanoton il-
mauksia läheisiltä, 
tutuilta ja jopa aivan 
tuntemattomilta ih-
misiltä. Olen niistä 
kaikista kiitollinen. 
Ne tuntuivat oikeas-
ti siltä kuin joku oli-
si ottanut kannetta-
vakseen pienen pala-
sen minun suruani.

Ehdottomasti 
suurin osa osanoton 
ilmauksista tuli Fa-
cebookin tai sähkö-
postin kautta tai sit-
ten kohdatessa kas-
votusten. 

Kun äiti kuoli vuonna 1996, sain 
valtavasti kukkia ja kortteja. Koko 
koti oli täynnä erilaisia kukkia. Nyt 
isän kuollessa sain kukkia yhdeltä ys-
tävältä ja kortteja tuli kolme tai neljä. 

Olen ollut tästä muutoksesta hie-
man hämmentynyt ja miettinyt sen 
merkitystä. Facebookin ja sähköpos-
tin kautta osanoton ilmauksen voi lä-
hettää helposti ja siististi surevaa häi-
ritsemättä. 

Raamattu 
nuorisotyössä
Kristillisen nuorisotyön ajankohtaisleh-
den Villin pääkirjoituksessa Eero Joke-
la pohtii Raamatun roolia nuorisotyössä.

”Meidän on ymmärrettävä nuoriso-
työssämme kirkon muutoksen välttämät-
tömyys. Mutta se, mitä emme saa tehdä, 
on kirkon historian unohtaminen.

Todellinen reformaatio ei ole etsiä 
puhdasta kristinuskoa. Ei, vaan refor-
maatio on työstää kirkon muistoa. Nos-
taa tässä hetkessä ja paikassa esille sitä, 
joka antaa elämää ja voimaa. Jättää pois 
sellaista, joka hajottaa ja lamauttaa.

Kirkon suurin muisto on Raamattu. 
Ilman jatkuvaa palaamista sen kerto-
muksien äärelle menettää kirkko identi-
teettinsä ja voimansa.

Kirkon nuorisotyön on kannettava 
Raamattua mukanaan. Ei siksi, että siel-
tä löytyy lapsille ja nuorille puhdas oppi. 
Vaan siksi, että vain yhteydessä sen kerto-
muksiin löydämme työhömme tälle ajalle 
merkittävät ja voimaannuttavat kristilli-
sen uskon sisällöt ja muodon.”

Villi 5/11

Seurakunnat tekevät syksyllä päätöksiä tulo-

veroprosentista ensi vuodelle. Aivan viime 

päivinä Rauhan Tervehdyksen tilaajaseura-

kunnista ainakin Oulussa ja Muhoksella kirkkoval-

tuustot ovat kokoontuneet päättämään veropro-

sentista. 

Vaikka seurakuntien talouskehitys on perin epä-

varma lähivuosina, Oulun ja Muhoksen luottamus-

henkilöt eivät halunneet lähteä kiristämään kirkol-

lisveroa.

Oulun seurakuntayhtymän talousjohtaja Arja 

Ahonen totesi tiistaina Kalevassa, että tuloveropro-

sentin säilyttämiselle samana kuin edellisvuosina on 

syynsä. Hän arvioi, että jos veroprosenttia noste-

taan, korotus saattaa aiheuttaa kirkosta eroamisia.

Oulun veroprosentti on siis myös ensi vuonna 1,25.

Seurakuntien taloudet ovat luonnollisesti tule-

vaisuudessakin riippuvaisia seurakuntalaisten mak-

samista kirkollisveroista. Esimerkiksi Muhoksen seu-

rakunnassa yli 90 prosenttia tuloista tulee kirkollis-

veroista.

Kun näin on, ei siis ihme, että luottamushenkilöt 

harkitsevat tarkasti kirkollisveron suuruutta. Viime 

aikoina on nähty, että kirkosta eroamisiin saattaa 

riittää pienikin sytyke. 

Siksipä monissa seurakunnissa mieluimmin tasa-

painotetaan tuloja ja menoja viimeiseen asti muilla 

keinoin kuin kajoamalla veroprosenttiin.

Mutta mitä sitten, kun kaikesta mahdollisesta on 

jo nipistetty, ja uusia säästökohteita on vaikea enää 

löytää? Tämä tilanne on koettu monissa pienissä 

seurakunnissa. 

Silloin edessä on vakava pohdinta karsia henki-

löstökuluista. Kun seurakunnassa tulee virka auki, 

luottamushenkilöt ratkaisevat, jätetäänkö pesti 

täyttämättä.

Päätös ei ole helppo, sillä työntekijät ovat palve-

luyrityksen, kuten kirkon, voimavara.

Kirkosta ei tunnu löytyvän ainakaan äkkiseltään 

tutkittua tietoa siitä, aiheuttaako veroprosentin 

nostaminen kirkosta eroamisia. Kirkkohallituksessa 

tiedetään, että mikään automaattinen reaktio se ei 

ole. Jos verotuksen kiristäminen osataan perustel-

la jo etukäteen seurakuntalaisille asiasyillä, talous-

talkoot saattavat hyvinkin saada ihmiset mukaan. 

Säästöpaineet ovat saaneet seurakunnan työn-

tekijät miettimään työtä suunnitellessaan, haluai-

sivatko seurakuntalaiset olla juuri tällaisen toimin-

nan maksumiehiä.

Arviointi on varmasti vaikeaa, mutta se on vas-

tuuntuntoista ja kiitettävää työtä.

Liian suuri 
hienotunteisuus 
voi jättää surevan 
yksin. Suomalainen 
näyttää 
ajattelevan, että 
on oltava läheinen, 
jotta voisi viedä 
surukotiin ruokaa 
tai tarjota muuta 
konkreettista apua. 
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Syvälliselle raamattuopetukselle on kysyntää

Tuiran seurakunta ja Kansanlähetys 
järjestivät viime viikonloppuna Raa-
matun punainen lanka -luentokoko-
naisuuden Tuiran kirkossa. Luentoja 

saapui kuulemaan perjantaina noin 120 ja 
lauantaina 150 ihmistä. Viikonlopun teema 
oli Jeesuksen pelastushistoria Raamatussa. 

Luennoitsijoina toimivat Uusi tie -leh-
den päätoimittaja Leif Nummela sekä Suo-
men teologisen instituutin pääsihteeri Hen-
rik Perret. 

Leif Nummela, Raamatun punainen lan-
ka -opetuskokonaisuus on syntynyt vuon-
na 2000, ja sitä on siitä lähtien tilattu eri 
tilaisuuksiin ja seurakuntiin. Onko vuosi 
sitten kärjistynyt homokohu vaikuttanut 
raamattuopetusten kysyntään?

– Ihmisiä on koko ajan kiinnostanut sy-
vällinen, systemaattinen ja kompakti raa-
matunopetus. Luennot eivät ole syntyneet 
vastaamaan ajan kysymyksiin, vaan selittä-
mään Raamatun sisäistä yhtenäisyyttä.  

– Ei kiinnostus kuitenkaan vähentynyt 
ole, vaan päinvastoin. 

Mistä kiinnostus tässä ajassa nousee?
– Raamatun tuntemus on ohuempaa 

kuin aiemmin, jolloin kokonaiskuva aukesi 
jo kansakoulussa. Ihmiset ärsyyntyvät eri-
mielisyyksistä ja kiistoista ja haluavat selvit-
tää, mitä Raamattu itse opettaa. Sanan luke-
minen herättää puolestaan lisää kysymyksiä.

Näkyykö Raamatun asemasta käyty me-
diakeskustelu ihmisten kysymyksissä? 

– Osittain kyllä. Enemmän kysymykset 
nousevat kuitenkin Raamatusta, sen vaikeis-
ta kohdista tai kirjojen yhteydestä toisiinsa.  

Seurakunnissa on nähtävissä halua palata 
perusasioiden, kuten Raamatun ja rukouk-
sen äärelle. Miksi on merkityksellistä tun-
tea Raamattua tässä ajassa?

– Ristiriitaisten käsitysten keskellä on 
hyvä muodostaa oma mielipide siitä, mikä 

kristinuskossa on merkityksellistä. Esimer-
kiksi luettuasi kerran Uuden Testamentin 
tiedät, että Jeesus on sen ydin. Jos taas et lue 
sitä, voit luulla uskon perustaksi vaikka kä-
sityksen suvaitsevaisuudesta.

Vastaako Raamattu henkilökohtaisiin, yh-
teiskunnallisiin tai maailmanpoliittisiin 
kysymyksiin?

– Usein epäsuorasti. Kun ihminen ottaa 
anteeksiantamuksen vastaan hänessä alkaa 
elinikäinen kasvuprosessi, jonka vaikutuk-
set näkyvät ihmissuhteissa ja yhteiskunnas-
sa asti. Muutokset alkavat kuitenkin vasta 
siitä, kun tullaan Jumalan yhteyteen Kris-
tuksen kautta.

KRISTA VÄISÄNEN

Katse kohusta keskeiseen
Vuoden ajan kirkkoa 
on ravistellut 
Raamatun tulkinta 
homoseksuaalisuudesta. 
Ainakin Oulun seudulla 
mediakohu on saanut 
seurakuntalaiset 
tarttumaan Raamattuun. 

Raamattuopetus on lisään-
tynyt Oulun seudulla raa-
matun tulkinnasta kärjis-
tyneen mediakohun jäl-

keen.
Seurakunnissa on käynnisty-

nyt syksyn aikana raamattuluen-
tosarjoja esimerkiksi Johanneksen 
evankeliumista, Jaakobin kirjees-
tä sekä Jeesuksen pelastussuunni-
telmasta Raamatussa. 

Seurakuntien raamattupiirit 
jatkavat myös toimintaansa.

Oulujoen kirkkoherra Jouni 
Riipinen näkee myös selkeän yh-
teyden ajan ilmapiirin ja raamat-
tuopetuksen lisääntymisen välil-
lä. Kyse on hänen mukaansa seu-
rakuntalaisten tarpeista saada 
vastauksia elämän perimmäisiin 
kysymyksiin.

– Tämä aika on hetkellinen, ly-
hytnäköinen ja vaihtelevuutta ko-
rostava. Ihmiset etsivät kuitenkin 
sitä, mikä on pysyvää, säilyvää ja 
ikuista.

Ihmiset etsivät 
arjen arvoja
Riipinen arvioi, että nykymedi-
an tapa keskustella intiimeim-
mistäkin asioista on johtanut sii-
hen, että eri aiheisiin aletaan sel-
vittää myös Raamatun näkökul-
maa. Erityisesti ihmisiä mietityt-
tävät elämänarvot ja niiden sovel-

taminen arjessa. 
– Perinteisten arvojen horjues-

sa pohditaan, mille oma elämä ra-
kentuu ja mihin voi luottaa. Täs-
sä on Raamatun sanalla on vah-
va tilaus.

Raamatun tutkiminen ryhmis-
sä saattaa helpottaa tiedon siirty-
mistä arkeen, jos alustusten poh-
jalta käyty keskustelu synnyttää 
mieleen yhtymäkohtia oman elä-
män ja Raamatun kertomusten 
välillä.

Raamatun pitäminen vaikea-
selkoisena on Riipisen mukaan 
harmillista, sillä erityisesti Uu-
desta testamentista löytyy helpos-
ti aukeavaa ja puhuttelevaa teks-
tiä ihmisyyteen liittyvistä perus-
kysymyksistä. 

Tällaisia kysymyksiä ovat esi-
merkiksi oman paikan löytämi-
nen, elämän merkitys sekä ihmi-
sen ja Jumalan välinen suhde.  

Jeesuksen ajan historiallis-
ta taustaa tarkastellessa voi myös 

huomata, etteivät sieltä nousevat 
kysymykset lopulta eroa suuresti 
nykyhetken ihmetyksen aiheista.

Sanelusta avoimeen 
keskusteluun   
Raamatusta voi Riipisen mukaan 
löytää apua oman elämän ja ar-
jen tilanteisiin, mutta Raamattua 
ei tulisi käyttää yksittäisten kysy-
mysten vastausautomaattina.  

– Asia menee niin päin, että 
Raamatun tutkiminen avaa suu-
rempia näköaloja, jotka voivat 
helpottaa myös yksittäisissä on-
gelmissa. Raamattu antaa tietyn 
maailmankuvan, ei suoranaisia 
vastauksia johonkin tiettyyn elä-
mäntilanteeseen.

Riipinen uskoo, että raamat-

tutyöskentely ryhmissä nostaa 
kuitenkin aina esiin myös hen-
kilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja 
maailmanpoliittisia kysymyksiä. 
Voi olla, että luentoja ja keskus-
teluja yhdistelevät kokonaisuu-
det kiinnostavat seurakuntalaisia 
juuri siksi, että Raamatusta etsi-
tään valmiiden vastausten lisäksi 
erilaisia näkökulmia sekä avointa 
vuorovaikutusta. 

Ihmisten välinen avoimuus ei 
kuitenkaan tarkoita kristinuskon 
perusteista luopumista.

– Kirkossa haluamme tieten-
kin vastata kysymyksiin sillä, mi-
kä on olennaista, eli evankeliu-
milla, Riipinen muistuttaa.

Kolminaisuudessa 
Raamatun ydin
Yksilökeskeisyys nostaa henkilö-
kohtaisten kokemusten ja ilmoi-
tusten merkitystä hengellisessä 
elämässä. Luojaa on aina etsitty 
myös luonnosta. Riipinen muis-
tuttaa, että Raamatun erityisellä 
ilmoituksella on merkittävä paik-
kansa Jumalan luonteen ymmär-
tämisessä. 

– Raamattu avaa Jumalaa Luo-
jana, joka Pojassaan Jeesukses-
sa Kristuksessa on tullut ihmisiä 
lähelle ja tuonut pelastuksen sekä 
ilmoittaa Jeesuksen henkilökoh-
taisena Vapahtajanamme. Lisäk-
si se muistuttaa, että Pyhä Hen-
ki toimii persoonallisesti tässä-
kin ajassa.

Riipinen uskoo, että selkeä sa-
noma kiinnostaa seurakunta-
laisia. Muutoksiin voi suhtautua 
monella tavalla, nyt kirkko on 
kääntynyt kohti kristinuskon pe-
rusteita.

KRISTA VÄISÄNEN

A r k i s to   /  J u k ka - Pe k ka M o i lan e n

Tämä aika on 
hetkellinen, 
lyhytnäköinen ja 
vaihtelevuutta 
korostava. Ihmiset 
etsivät kuitenkin 
sitä, mikä on 
pysyvää, säilyvää 
ja ikuista.

Jouni Riipinen
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Leif Nummela on kiertänyt 
lähes sadassa seurakunnassa 

luennoimassa Raamatun 
punaisesta langasta.

Kun avaa itse Raamatun, ei tarvitse tyytyä muiden muodostamiin mielipiteisiin.
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Vuoden kristillinen kir-
ja 2011 on Juha Sihvo-
lan teos Maailmankan-
salaisen uskonto (Ota-

va). Yrittäjä Jari Sarasvuo va-
litsi kilpailun voittajan, joka 
julkistettiin Helsingin Kirja-
messuilla.

Sihvola tarkastelee teokses-
saan uskonnonfilosofian ydin-
kysymyksiä ja uskontojen ase-
maa globalisoituneessa maail-
massa. Huomio kohdistuu eri-
tyisesti kristinuskon vapaamie-
listen ja vanhoillisten suunta-
usten välisiin jännitteisiin, Lä-

hi-idän tilanteeseen, islamiin ja 
juutalaisuuteen sekä ajankohtai-
siin seksuaalieettisiin kiistoihin.

– Ihmiskunta ei elä yksin 
leivästä ja hengestä. Tarvitaan 
myös sivistystä. Sihvolan kirja 
antaa perspektiiviä kristikun-
taa vuosisatojen läpi riivannei-
siin kysymyksiin. Kirjan luke-
minen on kuin uuniin unoh-
tuneen jälkiuunileivän jyystä-
minen: alkuun haastavaa, mut-
ta sinnikästä palkitaan hitaal-
la ymmärryksen kajolla. Sellai-
nen maistuu makialta, Saras-
vuo perustelee.

Juha Sihvola on Jyväsky-
län yliopiston yleisen historian 
professori, Helsingin yliopiston 
filosofian historian dosentti se-
kä Filosofisen psykologian, mo-
raalin ja politiikan tutkimuk-
sen huippuyksikön varajohtaja.

Yleisöäänestyksen voitti 
Minna Rissasen Sieluani et saa 
– Narsistin uhrista selviytyjäk-
si (Päivä).
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Rakastakaa, rohkaisee Anna
Anna Eho-Myers 
kuoli irlantilaisessa 
saattohoitokodissa 
viime toukokuussa. 
Hänen äitinsä Sirkku 
Eho kysyy, missä 
ovat suomalaiset 
saattohoitokodit, 
jossa kuoleva saa 
rauhassa keskittyä 
hyvästelemään 
elämänsä, läheisensä ja 
ystävänsä. 

38-vuotias Anna 
Eho-Myers le-
pää irlantilaisen 
saattohoitoko-

din pehmeässä nahkatuolissa 
ja juttelee. Videolle tallentu-
vat Annan kiitokset läheisille, 
perheelle, vanhemmille ja val-
tavalle joukolle ystäviä. 

Anna Myers tietää kuole-
vansa pian, siksi hän haluaa 
kiittää ihmisiä siitä, että he ovat 
olleet hänen lähellään sairau-
den ajan; kuka rukouksin, ku-
ka soittamalla tai vierailemal-
la kauniissa saattohoitokodissa.

Annan terveisissä on kirkas 
viesti läheisille: nauttikaa ar-
jestanne, arjen tavallisista asi-
oista. Elämä on kovaa, mut-
ta rakastakaa, olkaa yhdessä 
tärkeiden ihmistenne kanssa. 
Älkää kiirehtikö minnekään, 
hän sanoo ja katsoo suoraan 
kameraan.

Missä ovat saattohoito-
kodit Suomessa?
Anna Myers kuoli syöpään 
dublinilaisessa Our Lady`s 
Hospice -nimisessä saattohoi-
tokodissa viime toukokuussa. 
Kuolinhetkellä vierellä oli hä-

nen äitinsä, muhoslainen pastori 
Sirkku Eho. 

Sirkku Eho ei halua itses-
tään valokuvia tähän haastatte-
luun. Jutussa pitää puhua Annas-
ta ja kauniista saattohoitokodis-
ta ystävällisine hoitajineen. Sirk-
ku Eho haluaa kertoa myös An-
nan irlantilaisista ystävistä, jot-
ka eivät pelänneet kuoleman lä-
heisyyttä vaan tulivat hyvästele-
mään Annan vielä perheen kotiin, 
jonne arkku tuotiin päivää ennen 
hautajaisia sikäläisen tavan mu-
kaisesti.

Kaksikymmentä vuotta poh-
joisessa sairaalapappina työtä 
tehnyt Sirkku Eho puhuu Annas-
ta, koska toivoo, että hänen tyttä-

rensä kuolema Our Lady`s Hospi-
ce -kodissa synnyttäisi keskuste-
lua siitä, missä ovat suomalaiset 
saattohoitokodit. 

Olisiko meillä jotakin opit-
tavaa irlantilaisten tavasta pitää 
kuolemaa yhtä luonnollisena kuin 
elämää? hän kysyy.

Mieleen painuvaa 
ystävällisyyttä
Anna Myers oli naimisissa austra-
lialaisen Davidin kanssa. Kaksi-
lapsinen perhe asui Irlannin Dub-
linissa. Diakoni-sosionomi-kou-
lutuksen Suomessa saanut Anna 
teki kaupungissa huumetyötä.

Syöpään hän sairastui noin 
vuosi sitten. 

Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen toi haastattelussaan 
(RT nro 35) ansiokkaasti esille 
huolen, että kirkko ei enää väli-
ty suurelle joukolle ihmisiä pe-
rittynä kulttuurina ja kuinka 
muutokset ihmisten arvostuk-
sissa vaikuttavat kirkon ase-
maan ihmisten mielikuvissa. 

Muutos ei välttämättä johda 
kielteiseen kehitykseen. Nykyi-
set talousjärjestelmän vaikeudet 
saattavat lisätä kirkon merkitys-
tä yhteisöä vahvistavana voima-
na. Kun epävarmuus lisääntyy 
ja aineellisen hyvinvoinnin pe-
rusta horjuu, avautuu kirkon 
sanomalle uusi tilaus. 

Jokainen ihminen toivoi-
si tulevansa kohdelluksi oi-
keudenmukaisesti, rehellises-
ti ja arvokkaasti. Ihmisarvosta 
huolehtimisessa kirkko on yli-
vertaisessa asemassa.

Suhtautumisessa erilaisiin 
perheisiin tai naispappeuteen 

ja homoseksuaalien oikeuksi-
en tunnustamiseen ei ole kyse 
seksuaalietiikasta vaan yksin-
kertaisesti tasa-arvosta. 

Se, onko kirkossa vaikutta-
va ihminen vanhoillinen vai 
edistyksellinen, ei ole johdet-
tavissa "seksuaalietiikasta", 
vaan tasa-arvon ja ihmisoike-
uksien periaatteiden tunnus-
tamisesta. 

Seksuaalisuuden ylikoros-
tuminen julkisuudessa johtuu 
sen kaupallisesta hyödynnet-
tävyydestä; valtaan, seksiin ja 
ruokaan liittyvät mielleyhty-
mät ovat tutkitusti ja tunne-
tusti ilmiöitä, jotka myyvät ja 
joilla myydään. 

Tasa-arvo ei taivu kaupalli-
seksi tuotteeksi: tasa-arvo on 
yhteiskuntajärjestelmämme 
perusta ja keskeisin arvo.

TuulA OKKONEN
kirkkovaltuuston ja Karjasillan 

seurakuntaneuvoston jäsen

Kirkon sanoma sopii nykyaikaan

Pekka Helin kyseli Rauhan Ter-
vehdyksen Sinappia-kolumnis-
sa (RT nro 34): ”Olemmeko Ju-
malalle yhdentekeviä?”

Jumala loi ihmisen omak-
si kuvakseen. Maailmassa pa-
holainen taistelee ihmisten 
sieluista Jeesuksen tuloon as-
ti. Paholainen on hyvin ove-
la. Hän syyttelee ja houkut-
taa pahaan, tekee katkerak-
si ja anteeksiantamattomaksi. 
Hän tietää jokaisen ihmisen 
heikon kohdan.

Täällä maailmassa jokaisel-
la on joku kiusaus, on sairauk-

sia ja vastoinkäymisiä. Jeesus 
ei jätä niissä meitä yksin, jos 
Häneen turvaamme. Hän on 
kipujen ja tuskien tuttu.

Taivaassa ei ole sairauksia 
eikä mitään pahaa. 

Kirjoitit kysyväsi Herralta 
Hänen luonaan hyvin ikävän 
kysymyksen: ”Miksi annoit 
pahan tulla elämääni?” Us-
kon, että kun näet Herran py-
hät, kirkkaat ja rakastavat kas-
vot, kaikki paha unohtuu ja 
vaihtuu iloon ja kiitollisuuteen.

KARIN MERTA

Tuskat päättyvät taivaassa

Postia

Anna Eho-Myersin valokuvan äärellä palavat Sirkku ja Esko Ehon kodissa kynttilät.
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Maata kiertelemässä

Uskonnot ärsyttävät yhdysvaltalaisilla työpaikoilla 

Uskonto on noussut mo-
nilla yhdysvaltalaisilla 
työpaikoilla ongelmak-
si. Tennesseen yliopis-

ton professori Rosalind Hacket-
tin mukaan uskonnollisesta häi-
rinnästä tehdään työpaikoilla toi-
seksi eniten valituksia seksuaali-
sen ahdistelun jälkeen. Asiasta 
kertoo Knoxville News Sentinel.

Globalisaation myötä eri us-
kontojen kirjo on työpaikoilla 
laajentunut. Työntekijöillä on us-
konnonvapaus, mutta ongelmia 
saattaa syntyä, jos he tuovat työ-
paikalla voimakkaasti näkyvil-

le uskonnonharjoitukseen kuu-
luvia tapojaan. Konflikteja voivat 
aiheuttaa esimerkiksi uskonnolli-
set asut, juhlapyhät ja käytännön 
uskonnon harjoittaminen.

Autovuokraamo Hertz on esi-
merkiksi irtisanonut 26 työnteki-
jäänsä Seattlen toimipisteellään 
sen vuoksi, etteivät he ole lei-
manneet kellokorttejaan rukous-
taukojensa ajaksi. Työntekijöiden 
mukaan heitä on kohdeltu epäoi-
keudenmukaisesti, mutta työnan-
tajat peräänkuuluttavat tasapuo-
lisuutta.

– Jotkut työntekijöistä väärin-

käyttivät oikeuttaan rukoukseen. 
Asiasta oli tulla merkittävä ongel-
ma työntekijöiden kesken, ja nyt 
kellokortti leimataan jokaisen 
tauon ajaksi, kertoo Hertzin tie-
dottaja Richard Broome.

– Tässä on kyse viidestä mi-
nuutista. Tuntuu, että yritys ha-
luaa tehdä tästä isomman asian 
kuin se onkaan, arvioi puoles-
taan Hertzin entinen työntekijä 
Ileys Omar.

Kyseisessä tapauksessa työn-
antajan ja työntekijöiden väli-
seen kiistaan on ottanut kantaa 
myös ammattiyhdistys, joka pe-

räänkuuluttaa avoimen vuoro-
vaikutuksen merkitystä. Am-
mattiyhdistyksen tiedottaja Tra-
cey Thompson kritisoi joukko-
erottamisia ja toteaa, että kaiken-
laisissa ongelmissa tulisi kääntyä 
ensin työntekijän puoleen ja neu-
votella asiasta henkilökohtaisesti.  

Hertzin tapaus tukee Rosalind 
Hackettin tutkimustulosta, jon-
ka mukaan monissa yrityksissä 
ei ole välttämättä varustauduttu 
etukäteen uskonnoista aiheutu-
viin haastaviin tilanteisiin. 

Aihepiiri puhututtaakin nyt 
myös yhdysvaltalaisia lakimie-

hiä. Työnantajalla ei esimerkik-
si ole välttämättä oikeutta kieltää 
työntekijää pukeutumasta tur-
baaniin, mutta sen sijaan lakien 
mukaan voisi olla sallittua sijoit-
taa turbaania käyttävä tehtäviin, 
jossa hän ei ole tekemisissä asiak-
kaiden kanssa.

KRISTA VÄISÄNEN

Lähteet: Noora Melaanvuo/Kotimaa 
24, WorldWide Religious News 

Rakastakaa, rohkaisee Anna

Viime maaliskuussa Anna ha-
lusi siirtyä saattohoitokotiin. Jo 
joulu lapsuudenkodissa Muhok-
sella oli ollut vaikeaa kipuineen.

– Irlannissa on kymmeniä saat-
tohoitokoteja. Our Lady`s Hospi-
ce on yli sata vuotta vanha paikka. 
Se on viehättävä talo, jossa ihmisiä 
hoidetaan kauniisti heidän loppu-
elämänsä ajan, Sirkku Eho kertoo. 

Hän on yhä hämillään siitä 
kaikesta hyvästä, mitä talon hen-
kilökunta ja myös siellä työsken-
televät vapaaehtoiset tekivät – ei 
vain Annan – vaan myös hänen 
läheistensä ja perheensä hyväksi. 

Sirkku Eho ihastelee talon väen 
taitoa tehdä pienistä asioista mer-
kityksellisiä. 

– Annan kuoltua hänen ta-
varansa annettiin meille vihre-
ässä, kauniissa kassissa, jota ko-
ristivat maalaukset puun lehdis-
tä, hän mainitsee yhden mieleen 
jääneen, lohdullisen yksityiskoh-
dan.

Elämä 
läsnä kaikkialla 
Annan luona Sirkku Eho ihasteli 
sitä luontevuutta, jolla hoitajat ja 
lääkärit kohtasivat kuolemansai-
raan ihmisen.

– He olivat rohkeita, heillä oli 
ammattitaitoa. Hoitamisessa ei 
näkynyt pelkoa eikä luonnoton-
ta yliyrittämistä. Myös huumori 
oli läsnä hoidossa. Kipulääkkeis-
sä ei säästelty. 

– Vaikka kuolema oli lähellä, 
elämä oli läsnä kaikkialla loppuun 
saakka. Kuolemasta ei keskusteltu 
koko ajan, mutta siitä uskallettiin 
puhua pelotta. Kuoleman ääneen 
sanominen ei tuntunut siltä kuin 
kutsuisi sitä tulemaan.

Sirkku Ehon mieleen on jäänyt 
lääkäri, joka kysyi eräänä päivänä 
Annalta suoraan, kuinka kauan 
Anna vielä uskoo elävänsä. Lää-
käri ja Anna puhuivat keskenään, 
ja pian tuon hetken jälkeen Anna 
sanoi ystävilleen: I`m ready to go. 
Olen valmis kuolemaan.

– Se kaikki oli niin uskomaton-
ta, Sirkku Eho itkee.

Kun Anna nukkui pois, lääkä-
ri ei käynyt niinkään toteamassa 
kuolemaa, vaan hän halusi hyväs-
tellä Annan: Good bye Anna. Hy-
västi Anna.

– Voi kun saisimme tällaisia 
saattohoitotaloja Suomeen, An-
nan äiti huokaa.

Kuoleva tarvitsee 
aikaa ja rauhaa
Sirkku Eho kysyy, onko Suomessa 
olemassa sellaista kulttuuria, et-

tä antaisimme parantumattomas-
ti sairaalle aikaa sopeutua kaikes-
sa rauhassa omaan kuolemaansa? 
Onko meidän sairaanhoitomme 
sitä, että lääketieteen eri keinoil-
la taistellaan kuolemaa vastaan 
viimeiseen saakka lähes raivok-
kaasti? 

– Saattohoidossa olevalla poti-
laalla voi olla tarve "toimittaa ta-
lonsa", saattaa loppuun vielä jota-
kin hänelle tärkeää. Joskus paras-
ta parantumista on se, että antaa 
kuoleman tulla, Sirkku Eho sa-
noo.

Kun Anna oli sanonut ystävil-
leen olevansa valmis kuolemaan, 
hän alkoi suunnitella omia hauta-
jaisiansa. Annalle oli tärkeää, että 
moni asia tehtiin niin kuin Irlan-
nissa tavataan tehdä.

Kun Anna tuotiin arkussa ko-
tiin hautajaisia edeltävänä päivä-
nä, talo täyttyi hautajaisvieraista. 
Lapset kaunistivat arkussa olevan 
äitinsä, eikä se näyttänyt tuntu-
van heistä lainkaan pahalta, Sirk-
ku Eho kertoo.  

Vieraat toivat ruokaa tulles-
saan, David paistoi lampaan var-
taassa ulkona.

Tärkeää oli yhdessä oleminen 
ja Annan muisteleminen.

Annan kuolemaa 
ei kauhisteltu
Annan viimeisestä päivästä ko-
dissa ennen hautajaisia Sirkku 
Eho muistaa muun muassa nah-
kapäällysteisen vihon, joka oli 
laitettu olohuoneeseen arkun vie-
reen. Kauniiseen kirjaseen kaikki 
vieraat saivat kirjoittaa, mitä An-
na oli heille merkinnyt.

– Annan ja Davidin talossa kä-
vi varmasti yli sata vierasta tuo-
na päivänä. Se tuntui tosi hyvältä 
ja samalla niin käsittämättömäl-
tä. Anna ei ollut vieraalla maal-
la yksin. 

Hautajaisissa ei puhunut vain 
pappi, vaan myös lukuisat Annan 
ystävät ja sukulaiset. He, jotka 
Annan tunsivat parhaiten.

– Mieleeni on jäänyt papin vä-
litön tapa olla läsnä seurakunta-
laisten keskellä. Hän uskalsi tul-
la ihmisiä lähelle. Miten uskoma-
tonta! Kaikki tuntuivat surevan 
hautajaisissa Annaa, mutta kuole-
maa ei millään lailla kauhisteltu. 

”Olet lähellä, 
olet kaukana”
Sirkku Eho luki hautajaisissa 
oman runonsa tyttärelleen: 

”Lapseni, en voinut ottaa pois 
taakkaasi, mutta hetkeksi laskit 
sen harteilleni ja kuljimme yh-
dessä. Lapseni, en voinut ottaa 
pois tuskaasi – istuimme yhdes-

R i i t t a  H i r vo n e n

sä. Matkalla uupuneet sanat ko-
hosivat hiljaisina rukouksina sie-
luistamme ylös kohti taivasta.

Lapseni, sinua olin kantanut 
sydämeni alla, nyt sydämessäni.

Olet lähellä, olet kaukana.”
Vaikka Annan hautajaisissa oli 

pari sataa ihmistä, Sirkku Ehoa 
lohdutti se, että myös äidin su-
ru tuli nähdyksi ihmispaljouden 
keskellä. 

– Nähdyksi tuleminen on tär-
keää meille jokaiselle. Emmekö 
me kaikki halua juuri sitä, että 
sekä hyvä että paha olomme tu-
lisi nähdyksi. Sitähän Jeesus teki 
koko ajan, hän näki ihmiset ja ke-
hotti meitä kantamaan toistemme 
kuormia.

Isosisko lähti 
pikkusisarten luokse
Sirkku Eho kertoo vavahdutta-
van tiedon: heidän perhettään on 
kohdannut jo aiemminkin tuskal-
linen menetys. Perheen tyttövau-
vat kuolivat aivan pieninä kahden 
vuoden välein perinnölliseen sai-
rauteen.

Kun Annan lähtöaika oli, hän 
sanoi menevänsä pikkusisarten-
sa luokse. Isosisko kaipasi heitä 
usein.

Sirkku Eho myöntää, että mo-
nikin asia Annan kuoleman liit-
tyen toi lohtua hänelle vielä siihen 
suruun, joka hänellä oli pienten 
kuolemasta. Hän muistaa, kuin-
ka silloin pientä lapsen ruumis-
ta näytettiin hänelle kolkolla me-
tallisella lavalla. Se tuntui äidis-
tä pahalta.

Kauneus Annan kuoleman 
ympärillä hoiti näitäkin haavoja.

RIITTA HIRVONEN

Onko Suomessa 
olemassa sellaista 
kulttuuria, että 
antaisimme 
parantumattomasti 
sairaalle aikaa 
sopeutua kaikessa 
rauhassa omaan 
kuolemaansa? 
Onko meidän 
sairaanhoitomme sitä, 
että lääketieteen eri 
keinoilla taistellaan 
kuolemaa vastaan 
viimeiseen saakka 
lähes raivokkaasti? 

Sirkku Eho
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Paikkoja avoinna

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LAKIMIEHEN
määräaikainen virka 31.12.2012 saakka  

(äitiysloman sijaisuus), sijoituspaikkana yhtymän johto.

Pätevyysvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto (OTK). Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 

603 mukaan.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan 
maksaa enintään 15 % peruspalkasta. 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen  
rekrytointipalvelumme kautta 17.11.2011 klo 15 mennessä. 
Lisätietoja: yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen p. 040 548 3233.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

La 5.11. klo 11.00 EHTOOLLIS- 
JUMALANPALVELUS 

Vierailijana Matti Riippa Ruotsista
(Huom! Muuttunut ajankohta 

lauantai 5.11.)
Ke 9.11. SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun 
uskotte Kristukseen Jeesukseen.”  
Gal. 3:26 La sapattina 5.11. jumalanpal-
velus klo 11. Raamattutunnin aiheena: 
Lupaus on etusijalla, puhujana pastori 
Juha Mikkonen, Lastenkirkko, La sapatti-

na 12.11. Jumalanpalvelus klo 11 Raamattutunnin aiheena: Tie Uskoon puhujana 
Kari Nikkarinen, Lastenkirkko. Aamurukouspiiri ma-pe klo 10–11, Keskiviikkoisin 
rukouksen ja ylistyksen ilta klo 18. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

KESKELLÄ ELÄMÄÄ, Oulun Helluntaiseurakun-
nan 80-v. juhlaviikko. Lähetysnäyttely 2.– 4.11. 
LounasKeitaan tiloissa. Pe 4.11. klo 20 LIFT, 
Henri Tuhkala, Alexander Chernysh, Leena Kurki. 
Su 6.11. klo 11 Seurakunnan 80-v. juhla, ehtool-
linen, Klaus Korhonen, Tuomas Magga, Markku 

Tossavainen, Hannu Orava, Pitkäkirja band. Pyhäkoulu ja Lastenkokous. Su 6.11. 
klo 17 Church@78, International Service, Miika Savola, Neil Berry, Andrey Sirot-
kin. Ma 7.11. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 9.11. klo 19 Sana ja ru-
kous, Ritva Himanka, Pirjo Orava, Jouko Annala. To 10.11. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

       Oulun Laulu ry 
 

90 vuotta 
 
Juhlallisuuksia vietetään 11. – 12.11.2011 seuraavin tilaisuuksin: 
 
 
pe 11.11. klo 17 Kunnianosoitukset Oulun hautausmaalla,  

kokoontuminen hautausmaan pääportille  
(Kajaanintie 1) klo 16.45 

 
la 12.11. klo 11-13 Tervehdysten vastaanotto Vanhassa  

pappilassa, Asemakatu 6 
 
la 12.11. klo 17 Juhlakonsertti Oulun kaupungintalon  

juhlasalissa, Kirkkokatu 2 A 
Ohjelma 20/15 € sisältää kahvitarjoilun  
väliajalla. 

 
la 12.11. klo 20 Juhlaillallinen Hotelli-ravintola Holiday   
  Innissä, Kirkkokatu 3 
 
Lippujen ennakkovaraukset, tervehdysten aikavaraukset,  
erikoisruokavaliot ja lisätiedot puh. 040 535 4537 Marketta Suhonen  
tai sähköpostilla marjatta.hyvar@gmail.com 
 
Mahdolliset muistamiset kuoron koulutukseen tilille Nordea  
205018-36579 Oulun Laulu ry. 
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kokoontuminen hautausmaan pääportille  
(Kajaanintie 1) klo 16.45 

 
la 12.11. klo 11-13 Tervehdysten vastaanotto Vanhassa  

pappilassa, Asemakatu 6 
 
la 12.11. klo 17 Juhlakonsertti Oulun kaupungintalon  

juhlasalissa, Kirkkokatu 2 A 
Ohjelma 20/15 € sisältää kahvitarjoilun  
väliajalla. 

 
la 12.11. klo 20 Juhlaillallinen Hotelli-ravintola Holiday   
  Innissä, Kirkkokatu 3 
 
Lippujen ennakkovaraukset, tervehdysten aikavaraukset,  
erikoisruokavaliot ja lisätiedot puh. 040 535 4537 Marketta Suhonen  
tai sähköpostilla marjatta.hyvar@gmail.com 
 
Mahdolliset muistamiset kuoron koulutukseen tilille Nordea  
205018-36579 Oulun Laulu ry. 

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 6.11. klo 15.00 Eeva ja Paavo Kuiva
mäellä, Raatinpolku 4, Kiiminki, su 6.11. klo 18.30 Airi ja Yrjö IsoSeppä
lällä, Savikorventie 44, Kempele, ke 9.11. Sisko ja Seppo Juntusella 
Wilppolassa, Wilppolantie 2, Rantsila.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 3.11. klo 19.00 MinnaMaija ja Tuomas 
Svärdillä, Seilitie 1 A 12, Toppilan saari, Oulu.

To 3.11. klo 18 Lähetyspiiri. La–Su 
5.– 6.11. Syysseurat Kiimingissä, ei 
seuroja Toukomettisessä. Tervetuloa!

Su 6.11. Uusheräys-kirkkopyhä, 
Kempeleessä. Messu klo 10, Väi-
nö Simojoki. Kirkkokahvit Seurat 
välittömästi, J. Marjakangas,  
J. Räisänen. Raamattupiiri ma 
7.11. klo 14. Luuk. 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 6.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Ma 7.11. Kotiliitto  
klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

To 3.11. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla. Tauno Jurve
lin, Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoilu. Pe 4.11. 
klo 18 Varkki-ilta, 10–14vuotiaille. La 5.11. klo 18 

Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 6.11. klo 11 Ehtoolliskirkko & py-
häkoulu, Toni Väyrynen, pastori Jorma Kuusinen, tarjoilu. Ke 9.11. klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 nuortenilta, Risto Wotschke. To 10.11. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Pekka 
Tuominen. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Muut seurakunnat Palveluja tarjotaan
	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
To	3.11.	klo	18.30	Ajankohtainen	
sanoma	seurakunnalle,	Hilkka	ja	
Voitto	Oinonen.	La	5.11.	klo	18.00	
Robert	Curry,	ylistys	Jaana	Yrttiaho.	
TERVETULOA!

Mukana Pentti Hietanen

50-v 
taiteilijajuhla

  Olkaa hyvä!
Liput 30 e, S-Etukortilla 26,50 e

Oulu, Musiikkikeskus Su 13.11. , klo 16   
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Kerro mielipiteesi lehdestä: 
044 5626 450 / toimitus@rauhantervehdys.fi
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Sinappia   

Nimeltä 
kutsuttu

Minusta piti tulla Jasmin, Laura tai Au-
roora. Niin kertovat mustekynämerkin-
nät lapsuudenkotini nimikirjassa. Muis-
tan, kuinka pikkutyttönä tuntui hassul-

ta supattaa mielessä vanhempien harkitsemia nimi-
vaihtoehtoja. 

Pohdin, olisinko ollut eri nimisenä erilainen –
ehkä muistuttanut enemmän sitä satuprinsessaa 
Disney-elokuvasta tai salaperäistä sankaritarta 
Mikko Kuustosen laulussa. Joskus unen viimeisel-
lä rajalla saatoin hetkeksi irrottautua identiteetis-
täni kuiskuttamalla: ”Minä en ole minä, olen joku 
muu. Minä en ole minä, olen joku muu…” 

Näinä hetkinä koin hienoisesta vapauden tun-
teesta huolimatta enimmäkseen hämmennystä. 
Pelkäsin, että jos katoan itseltäni, eivät muutkaan 
enää tunne minua. Että äitini katsoisikin yhtäkkiä 
ohi ja isäni ilmoittaisi: ”Ei minulla ole tuonnimis-
tä tytärtä, sinä et ole minun.”

Nimi määrittää merkittävällä tavalla identiteet-
tiä. Ei siksi, että se jotenkin mystisesti sanelisi tu-
levaisuuden, vaan koska oma olemus, kokemukset 
ja tunnemuistot kiinnittyvät siihen nimeen, jota 
kannan. Olen Krista Väisänen, isäni tytär. Tai isieni 
oikeammin, tarkoittaahan Krista Kristuksen pal-
velijatarta. Tuntuu hyvältä tietää, että vanhempa-
ni ovat valinneet juuri tämän nimen minua varten.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla sere-
moniasta, jossa lähes 300 intialaista tyttöä luopui 
syntymänimestään ”Ei-toivottu”. Häpeää ja surua 
heijastaneet hindinkieliset nimet vaihtuivat Bol-
lywood-elokuvatähtien tai hindujumalatarten ni-
miin. Jotkut valitsivat positiivisia merkityksiä si-
sältäviä perinnenimiä. Tästä eteenpäin tytöt saavat 
kouluissa ja ystäviensä keskuudessa kuulla itseään 
kutsuttavan esimerkiksi ”varakkaaksi, kauniiksi ja 
hyväksi”. Jo nimen muuttaminen voi vaikuttaa ter-
veen itsetunnon kehittymiseen: Kukaan muu ei voi 
määrittää minua arvottomaksi. 

On nimiä, joita muistellaan ja niitä, jotka jäävät 
huulille. Jotkut saavat jo syntyessään tarkoin vali-
tun nimen, toisille se sälytetään tuskan ja välinpi-
tämättömyyden taakkana. 

Meillä kaikilla on kuitenkin myös Taivaallisen 
Isämme ilolla ilmoittama nimi, josta Jesaja kirjoit-
taa seuraavasti: ”Sinä saat uuden nimen, jonka Her-
ra itse lausuu julki, ja sinä olet oleva kaunis kruu-
nu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Juma-
lan huomassa. Ei sinun nimesi enää ole Hylätty ei-
kä maasi nimi Hedelmätön, vaan sinun nimesi on 
oleva Rakastettuni ja maasi nimi Puolisoni, sillä 
Herra rakastaa sinua.”

Siitä nimestä löytyy todellinen identiteettimme, 
jota ei ole häpeä kantaa. 

KRISTA VÄISÄNEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Pyhälle uusia sanoja
Pitäisikö kirkon piirissä 
höllentää kriteereitä, 
millaiset laulut 
nykypäivänä kelpaavat 
hengellisiksi lauluiksi ja 
virsiksi, nuorisomuusikko 
Esa Rättyä ja pastori 
Mikko Salmi kysyvät.

Swing Low, Lapsuuden usko 
ja Kirkossa, listaavat Oulun 
seurakuntien nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä ja itsekin 

musiikkia tekevä seurakuntapas-
tori Mikko Salmi, kun heiltä pe-
rää nuoren seurakunnan klassik-
kobiisejä.

Muitakin on, mutta kolmen 
kärjestä Rättyä ja Salmi ovat ko-
ko lailla yhtä mieltä.

Millaisista lauluista syntyy 
”henksuja”, jotka kestävät ajan 
kulun?

– Ikiaikaiseksi lauluksi pääse-
minen edellyttää yleensä sitä, että 
laulun taustalla on hieman epäta-
vallinen, ”iso” tarina. Laulun pi-
tää olla myös positiivisella taval-
la yksinkertainen; sitä on voitava 
kaikkien hyräillä. Melodian on 
oltava yhteislauluksi sopiva, Rät-
tyä määrittelee.

– Klassikossa pitää olla eri ta-
soja, se ei ole vain laulu. Teksti, 
jossa kerrotaan jokin todellinen, 
jokin hyvin tosi tarina elävästä 
elämästä, on hyvä, Salmi miettii.

– Yhteislaulu on monelle suo-
malaiselle tapa hahmottaa hen-
gellisyyttä. Me olemme innokasta 
karaokekansaa. Tätä ei ehkä hyö-
dynnetä tarpeeksi kirkossa, Salmi 
harmittelee.

laulamalla saa 
sanottua eri asioita
Ihmiset kohtaavat usein Jumalan 
nimenomaan musiikissa, Salmi ja 
Rättyä sanovat. 

Se, mikä on mahdotonta sa-
noa sanoilla, sujuu laulamalla. 
Musiikki riisuukin usein meistä 
tietynlaisen älyllisyyden, loputto-
man järkeilyn, Salmi pohtii.

Kenties harva meistä tohtisi sa-
noa ääneen ”Onneni on olla Her-
raa lähellä”, kuten supersuositus-
sa Pekka Simojoen ja Anna-Mari 
Kaskisen virressä todetaan, mut-

ta laulamalla yhdessä sanat luon-
tuvat.

– Hengellisyys elää hengellisen 
musiikin kautta, miehet sanovat.

Rättyä on huomannut, että 
moni suosittu hengellinen laulu 
on tarkasti kuunneltuna opilli-
sesti perin hatara ja pliisu.

– Jostain syystä sitä ei pidetä 
niin vaarallisena kuin jos hengel-
lisessä puheessa poiketaan kirkon 
virallisesta opista, hän toteaa. 

– Lauluissa opillisen lepsuuden 
saa helposti anteeksi, Rättyä hy-
myilee.

Pyhästä 
uusin sanoin
Mikko Salmi haluaisi höllentää – 
ehkä ääneen sanomattomia – kri-
teereitä, millaiset laulut nykypäi-
vänä kelpaavat hengellisiksi lau-
luiksi ja virsiksi.

Pyhästä, pyhän kokemuksista, 
puhutaan nykyisin toisenlaisilla 
sanoilla kuin aiemmin. Kielikuvat 
muuttuvat. Useimmat eivät ehkä 
enää sanoita kokemuksiaan juuri 
kirkon opetusten mukaisesti.

– Voitaisiinko esimerkiksi suo-
situn muusikon Juha Tapion lau-
lut Kaksi puuta tai Mitä silmät ei 
nää hyväksyä nykyajan hengelli-
siksi lauluiksi? Salmi kyselee.

Sanottavatko itse asiassa suosi-
tut iskelmälaulut Katri-Helenan 
Anna mulle tähtitaivas tai Kari 
Tapion Myrskyn jälkeen monen 
rukousta ja kaipuuta Korkeim-
man huolenpitoon?

Salmi myöntää, että ikiaikai-
sen evankeliumin kääntäminen 
nykykielelle ilman naiivia loppu-
tulosta on vaikeaa papeille, hänel-
lekin.

Salmi haluaa kuitenkin yrittää. 
– Eikö eräässä virren säkeessä-

kin kehoteta menemään ”maaston 
tiettömään”? Ei lopulta ole vaa-
rallista epäonnistua.

Ei ole nuorisotyötä 
ilman nuorisomusiikkia
Mikko Salmi pitää tärkeänä, et-
tä seurakunnissa, erityisesti nuo-
risotyössä, satsattaisiin aiempaa 
enemmän nuorten suosimiin tai-
demuotoihin, esimerkiksi tans-
siin, näytelmiin ja musiikkiin. 

Salmen mukaan kirkon ny-
kyistä vahvaa nuorisotyötä ei olisi 
olemassa ilman voimakasta hen-
gellisen nuorisomusiikin kulttuu-
ria 1970–1980-luvuilla.

– Kirkon pitäisi tarjota koti 
luovuudelle. Luovuus tuo vetovoi-
maista toimintaa, hän kannustaa.

Salmi yllyttää seurakuntia roh-
keuteen kokeilemaan uutta. Hän 
uskoo vakaasti, että luovalle teke-
miselle on kirkossa tilausta.

Esa Rättyä tunnustaa kaipaa-
vansa kirkkoon uusia mestarilli-
sia klassikkoveisujen tekijöitä, jot-
ka puhuvat uskosta tuoreilla kie-
likuvilla.

– Ehkä kirkon nuorisomusii-
kissa onkin tulossa jotain aivan 
uutta, sillä kasvava sukupolvi ei 
tiedä enää mitään esimerkiksi 
1980-luvulla syntyneestä Kaski-
sen ja Simojoen Liekit-musikaalis-
ta, joka oli kuitenkin pitkään suo-
malaisen gospelmusiikin erään-
lainen kulmakivi. 

– Sen vaikutus on näkynyt pit-
kään nuorten hengellisessä musii-
kissa, mutta enää ei, Rättyä pohtii.

RIITTA HIRVONEN

Varsinainen kulttuuripläjäys
Yli 30 vuoden ajan järjestettyä Oulugospel-tapahtumaa vietetään 

tulevana viikonloppuna 4.–6. marraskuuta. Musiikkitilaisuuksia jär-

jestetään eri puolilla Oulua muun muassa Pohjankartanossa ja kau-

punginteatterissa.

Ohjelma on tämän lehden sivulla 13 ja nähtävillä internetosoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Oulun seurakuntien nuorisomuusikon Esa Rättyän mukaan Oulugos-

pel ei ole ollut enää pitkään aikaan pelkkä nuorisotapahtuma, vaan 

pikemminkin kirkollisen kulttuurin eräänlainen moni-ilmeinen pläjä-

ys: kooste erilaisista tapahtumista kuten konserteista, jumalanpalve-

luksista, runoista, tanssista ja stand up -komiikasta.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Oulun seurakunnissa on eri kokoisia ja eri musiikkilajeihin keskittyviä bändiryhmiä.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys Pyhäinpäivänä 5.11. kello 
9.55–12. Klo 10 messu ja pap-
pisvihkimys Oulun tuomiokir-
kossa. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Kirsi Isola kertoo
pyhäinpäivästä. Pyhäkoulu on 
uusinta viime vuodelta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa ollaan pyhäinpäi-
vän tunnelmissa.
Su 6.11. klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Messun toimittaa Sanna 
Jukkola, ja häntä avustaa Pette-

ri Tuulos. Musiikista vastaavat 
kanttori Heikki Jämsä ja Psal-
mikvartetti.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä. 
Aiheena on pyhäinpäivä.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Miesten 
viikosta. Haastateltavana on 
pastori Jukka Joensuu Oulujo-
en seurakunnasta.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi.
Pe 4.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli Kirjamessuilla. 
Ohjelma on uusinta viime per-
jantailta.
Ma 7.11.–ke 9.11. klo 16.20 Ar-
monpulla. Tavalliset seurakun-
talaiset kertovat, milloin he ovat 
elämänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 
ja mitä silloin tapahtui. Oman 
tarinansa kertoo oululainen 

luokanopettaja ja seurakunnan 
luottamushenkilö Maria Por-
taankorva.
Ke 9.11 klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Jukka Joensuu pu-
huu isyydestä ja miehuudesta.
To 10.11. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertoo nuorisotyönohjaaja 
Sirpa Karjalainen. 
Klo 16.40 Sydämeni missio -oh-
jelmassa tunnelmia Namibiaan 
ja Botswanaan tehdyltä tutus-
tumismatkalta kertoo Rauhan 
Tervehdyksen päätoimittaja El-
si Salovaara. Häntä haastattelee 
Ari Koivulahti.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz>
Su 30.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Au-
li Kipinä. Aiheena on pyhäin-
päivä.
Su 30.10. klo 10 messu ja pap-
pisvihkimys Oulun tuomiokir-
kossa. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Pe 4.11. klo 21 Oulugospel-mes-
su Oulun tuomiokirkosta. Vir-
tuaalikirkon chat on avoinna 
messun aikana.
La 5.11. klo 20 Frigyes Hidasin 
Requiem. Mukana: Oamk:n ka-
marikuoro ja neljä Oulun seu-
rakuntien kuoroa: Oulun Ka-
tedraali-kuoro (Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta), Cantio 
Laudis (Karjasillan seurakun-
ta), Gaudiate-kuoro (Oulujo-
en seurakunta), Sekakuoro Tui-
ke (Tuiran seurakunta). Orkes-
terina on Pohjan Sotilassoitto-
kunta. Teoksen johtaa mus. kap-
teeni Jaakko Nurila. Solisteina 
teoksessa laulavat: Sari Houru-
la sopraano, Sirkka Rautakoski 
altto, Tero Ylönen tenori, Mark-
ku Liukkonen, basso.
Su 6.11. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja avustaa Ari-Pekka Met-

so. Musiikista vastaavat kant-
tori Péter Marosvári, urku-
ri Lauri-Kalle Kallunki ja Ou-
lun NMKY:n poikakuoro Yn-
nin pojat.

YlE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Su 6.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Helsingin Kannelmäen kir-
kosta.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, p. 044 
316 1563 (ma–pe). Oulun seura-
kuntayhtymä, Radiostudio, PL 
122, 90101 OULU.
 Ohjelmatiedot: www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/srk/
kempele.

Eetterissä

Rippikoulu - uhka ajankäytölle 
vai hiljentymisen paikka?

Oulun seurakuntien rip-
pikouluihin ilmoittau-
tuminen on parhaillaan 
käynnissä. Koko maassa 

rippikoulun käy vuosittain noin 
84 prosenttia ikäluokasta. Suosio 
nuorten keskuudessa on vakaa.

 Mutta mikä on rippikoulun 
rooli tänä päivänä? 

Rippikoululle on myös ilmes-
tynyt yllättävä haastaja. Se on kii-
reinen elämäntahti.  

Kilpailu
ajasta
Karjasillan seurakunnan rippi-
koulupappi Petri Satomaa ker-
too, että rippikoulu joutuu ny-
kyisin kilpailemaan nuorten 
ajasta. Nuorilla on yhä enemmän 
erilaisia harrastuksia, jonka ta-
kia joudutaan tekemään paljon 
järjestelyjä, jotta aikataulut saa-
daan sopimaan yhteen rippikou-
lun kanssa. 

Asiaan on vastattu muun mu-
assa tarjoamalla leirejä talvisin ja 
viikonloppuisin. Kodeissa pitäisi 
myös miettiä asioiden tärkeysjär-
jestystä.

– Jos nuori on muutaman ker-
ran pois opetuksesta treenien ta-
kia, se on iso asia koko rippikou-
lun kannalta. 

– Rippikoulu on kuitenkin 
ainutkertainen kokemus nuo-
ren elämässä. Vanhempien pitäi-
si asennoitua tulevaan vuoteen 
siten, että nyt suoritetaan tämä 

rippikoulu ja annetaan sille ai-
kaa, toteaa Satomaa.

Rippikoululla 
on vetovoimaa
Miksi rippikoulua käydään, kun 
kirkon naimalupaakaan ei enää 
tarvita? Petri Satomaa arvelee, et-
tä rippikoulu on edelleen siirty-
märiitti nuoruudesta kohti itse-
näistä elämää. Hän myöntää, et-
tä joitakin nuoria voivat houku-
tella vanhempien lupaamat rippi-
lahjat, mutta myös luvat ovat edel-
leen merkityksellisiä.   

– Nuoret osaavat satsata tu-
levaisuuteen. Lupa toimia kum-
mina ja kirkkohäät ovat tärkeitä. 
Rippikoulun käyminen antaa sel-
laisia oikeuksia, joita esimerkiksi 
Prometheus -leirin käynyt ei saa, 
Satomaa toteaa.

Ripari on Suomessa vahva osa 
nuorisokulttuuria, josta kerto-
vat myös kirkon tilastot. Nuoril-
le on tärkeää nähdä toisiaan ja 

tarkastella omaa käännekohdas-
sa olevaa elämäänsä. Rippikoulun 
kautta kirkkoon tulee uusia jäse-
niä, Oulussa noin parikymmentä 
vuosittain.       

– Rippikoulun päätavoite on 
nuoren uskon vahvistamisessa 
kolmiyhteiseen Jumalaan. Rippi-
koulut saattavat muuttaa muoto-
aan, mutta perussanoma pysyy ai-
na, toteaa Satomaa. 

Perusasiat 
hukassa
Rippikoulu on kristityn kertaus-
kurssi omasta uskosta. Tämä roo-
li on nykyisin kasvanut.

– Tuntuu että kristillinen kas-
vatus on entisestään ohentunut. 

Enää ei voi olettaa, että nuorella 
on tietyt perusasiat kristinuskos-
ta hallussaan, vaan monesti jou-
dutaan lähtemään aivan nollapis-
teestä, Satomaa kertoo.

Koulun uskonnonopetuksen ja 
rippikoulun välillä on selkeä ero.      

– Koulussa tarjotaan opetusta, 
mutta siellä ei voida harjoittaa us-
koa. Rippikoulussa tähän voidaan 
syventyä, Satomaa painottaa.

Yhdessä 
hiljentymisen koulu
Uskon ja elämän pohdinta edel-
lyttää keskittymistä. Rippikou-
lussa vaatimus olla hiljaa ja hiljen-
tyä asioiden ääressä voi olla uu-
si kokemus, joka vaati opettelua. 

– Jos ei hiljenny, mieli ja sielu 
eivät voi tulla ruokituksi. Nuoret 
elävät ärsyketulvassa, joten hiljai-
suus voi olla haastavaa, Satomaa 
kertoo.

Rippikoulun suorittaminen in-
ternetissä ei saa häneltä kannatus-
ta. 

– Olen kuullut, että joissain 
seurakunnissa on tehtäviä suori-
tettu netin kautta. Itse näen sen 
vain tiedotuskanavana. Koolle 
kerääntymisessä on jotain alku-
peräistä. Me tarvitsemme oikeaa 
kokoontumista vastapainona täl-
le ajalle.

SANNA TuRuNEN

Ilmoittautuminen Oulun 
seurakuntien rippikouluihin on 
avoinna netissä 6.11. klo 23 saakka: 
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu  

Rippikouluun ilmoittautuminen 
on ajankohtaista myös Lumijoella, 
jossa on rippikouluilta kirkossa 
ma 7.11. klo 17.

Kempeleen seurakunnan 
rippikoulujen info vuoden 
2012 rippikouluista on 
ke 9.11. Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.

Rippikouluun liittyvistä asioista 
saa tietoa oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta.

S i i ka la t van s e u ra ku n t a ,  S i r k ku Pa lo la

Jos ei hiljenny, mieli 
ja sielu eivät voi 
tulla ruokituksi. 
Nuoret elävät 
ärsyketulvassa, 
joten hiljaisuus voi 
olla haastavaa.

Petri Satomaa

Siikalatvan seurakunnan rippileirillä eläydyttiin luomiskertomukseen.
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Lähestyvä pyhäinpäivä tuo mieleeni näkymän synnyinseutuni hautausmaasta ja sen vai-
kuttavasta kynttilämerestä. Sen verran on matkaa samaiselle hautausmaalle, ettei tänä 
vuonna pyhäinpäivänä tule käytyä poisnukkuneiden läheisteni haudoilla. Ehkäpä sitten 
jouluna pääsen tekemään tällaisen kierroksen isoisäni kanssa, kun monesti aiemminkin 
olen toiminut hänen kuskinaan. 

Hautausmaa muistuttaa siitä, että kuolema on todellisuutta keskellämme. Toisinaan 
tekee mieli paeta koko asiaa, koska ymmärrän, että itsekin joudun jonakin hetkenä koh-
taamaan oman kuolemani. 

Elämämme päivien määrä on Jumalan käsissä. Monesti ollaan taipuvaisia ajattele-
maan, että lähdemme täältä ikäjärjestyksessä. Hautausmailla kierrellessä huomaa, että 
toisinkin voi käydä. Erään läheiseni hautakivestä voi laskea luvun 11 vuotta. Tämä oli 
siskoni ajallisen matkan pituus. Tuolloin olisin itsekin halunnut lähteä perässä, vaikka 
olin nuori silloin. Tiesin, että Jeesuksen omana siskoni pääsi sellaiseen paikkaan, johon 
profeetta liittää seuraavat kuvaavat sanat: ”Sinun aurinkosi ei enää laske” ja ”Sinun mur-
hepäiviesi luku on täyttynyt” (Jes. 60:20).

Jäljelle jääneiden osana on aina suru ja kaipaus. Kuoleman mahdin edessä tulee hel-
posti lohduttomuuden tunne. 

Vähintäänkin samat tuntemukset olivat aikanaan Jeesuksen opetuslapsilla, kun hei-
dän mestarinsa tie näytti päättyvän Golgatan ristille. Kaikki toivo oli mennyttä, kunnes 
ilmeni käsittämätön asia: Jeesus nousi kuolleista. 

Kun Raamattu puhuu toivosta, se liitetään aina Kristukseen. Paavali sanoo asian 
myös niin päin, että ilman Kristusta meillä ei ole toivoa eikä edes yhteyttä elävään Juma-

laan.
Miettiessäni, mikä on 

Kristuksen merkitys ihmis-
elämässä, en voi todeta 
muuta kuin että tässä on kyse 
ihmisen ikuisesta osasta. 
Kärsimisellään ja kuolemal-
laan Kristus vapautti meidät 
synneistämme. 

Näin pääsimme vapaaksi 
kuoleman ja Perkeleen val-
lasta, suurimmista viholli-
sistamme. Jeesuksen sanat 
Martalle vapauttavat iloon ja 
kiitokseen jopa siellä, missä 
on jouduttu kasvotusten elä-
män rajallisuuden kanssa: 
”Minä olen ylösnousemus ja 
elämä. Joka uskoo minuun, 
saa elää, vaikka kuoleekin.”

SAMuEl KORHONEN
Evankeliumiyhdistyksen 

Pohjois-Suomen piirivastaava

Suuri lupaus

Jes. 60: 18–21 
Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi,
ei tuhosta eikä turmiosta sinun rajojesi sisällä.
Minun apuni on sinun muurinasi
ja minun ylistykseni sinun portteinasi.
Aurinko ei enää ole sinun päiviesi valona
eikä kuu kirkasta sinun teitäsi,
vaan Herra on sinun ikuinen valosi
ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi.
Sinun aurinkosi ei enää laske
eikä kuu katoa,
sillä Herra on sinun ainaisena valonasi.
Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt.
    Vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi 
jäsenet,
maa on iäti oleva heidän.
He ovat taimia minun tarhassani,
minun kätteni työ, jolla osoitan kirkkauteni.

Matt. 5: 1–12 
Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi 
vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat 
hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja 
opetti heitä näin:
      »Autuaita ovat hengessään köyhät,
      sillä heidän on taivasten valtakunta.
      Autuaita murheelliset:
      he saavat lohdutuksen.
      Autuaita kärsivälliset:
      he perivät maan.
      Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä 
ja jano:
      heidät ravitaan.
      Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
      heidät armahdetaan.
      Autuaita puhdassydämiset:
      he saavat nähdä Jumalan.
      Autuaita rauhantekijät:
      he saavat Jumalan lapsen nimen.
      Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden 
vuoksi vainotaan:
      heidän on taivasten valtakunta.
    Autuaita olette te, kun teitä minun 
tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä 
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. 
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te 
taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin 
profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.»

Pyhäinpäivä 5.11.
Päivän psalmi

Ps. 89:6–8, 16–19
1. lukukappale

Jes. 60:18–21
2. lukukappale

Ilm. 21:1–4
Evankeliumi
Matt. 5:1–12

Sanan 
aika

R
ii

tt
a 

H
ir
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en
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Rukous
Herra,

kuoleman varjon maassa

sinä olet ainoa toivomme.

Suuntaa katseemme yli hautojen.

Sinuun uskoen

jätämme poisnukkuneet sinun huomaasi

odottamaan ylösnousemuksen aamua.

Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen,

ylösnousseen Vapahtajamme tähden.

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu ja pappisvihkimys la 
5.11. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Johtaa piispa Samuel 
Salmi, liturgia Matti Pikkarai-
nen, saarna Pekka Rehumä-
ki ja avustaa Pauli Niemelä. 
Urkurina Péter Marosvári ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Sofia Magdalena -yhtye, 
johtaa Raimo Paaso. Radioin-
ti Radio Dei. 
Pyhäinpäivän hartaus la 
5.11. klo 15 Intiön siunaus-
kappelissa, Kajaanintie 5. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Pyhäinpäivän Vesper la 5.11. 
klo 17 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so ja avustaa Matti Pikkarai-
nen. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki. Tuomiokirkkokuo-
ro. Tilaisuuden jälkeen kah-
vit Vanhassa pappilassa.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Péter Marosvári ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Ou-
lun NMKY:n poikakuoro Yn-
nin pojat.
Messu su 6.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Messu su 6.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Aki Lautamo. Lapsille 
pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Messu la 5.11. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. 
Pyhäinpäivän messu la 5.11. 
klo 18 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Mäke-
lä, avustavat Liisa Karkuleh-
to, Mikko Salmi ja Nina Nie-
melä, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. Muistamme mes-
sussa edellisen pyhäinpäi-
vän jälkeen poisnukkuneita 
Karjasillan seurakunnan jä-
seniä. Heidän nimensä lue-
taan messussa. 
Messu su 6.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Mikko 
Salmi, kanttorina Riitta Piip-
po. Messun musiikista vastaa 
bändi ja Gloria-lauluryhmä. 
Musiikki koostuu pelkästään 
Nuoren seurakunnan veisuis-
ta. Oulugospelissa vieraile-
vat nuoret lämpimästi terve-
tuloa! Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.  
Messu su 6.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Mieskuoro Tervas-
Canto.
Varikkomessu su 6.11. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, saarna 
Eine Rautiainen, avustaa Kim-
mo Kieksi. Kirkkolounas.
Messu su 6.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 

Messu su 6.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 3.11. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Raija Yr-
jölä ja Aino-Liisa Ilkko, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. 
Messu la 5.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustavat Helena 
Paalanne, Juha Valppu ja Ter-
hi-Liisa Sutinen, Tuiran gos-
pelryhmä. Sarastus-kuoro, 
Taina Voutilainen. 
"Oon onnellinen vaeltaja" 
-messu la 5.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Markku Salakka, kanttorina 
Tommi Hekkala. Lauluyhtye 
Vaeltajat. Laulamme afro-
amerikkalaisia spirituaaleja. 
Messu la 5.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 5.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, puhe Harri Fa-
gerholm, Raakel Pöyhtä-
ri, piano, Laura Kumpula ja 
Tommi Hekkala, laulu.
Messu su 6.11. klo 10 Tuiran 
kirkko. Toimittaa Sanna Juk-
kola, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikvartetti. Radioin-
ti Radio Dei. Kirkkokahvit.
Messu su 6.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran Kirkon Nais-
kuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 6.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Laura Kumpula. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 6.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Messussa käytössä 
alkoholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 9.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 

Oulujoen seurakunta
Messu la 5.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Saarnaa Riitta 
Kentala, toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, puhe Riitta Kentala, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Jumalanpalveluksessa lue-
taan vuoden aikana kuollei-
den nimet kellojen soidesssa.
Messu su 6.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radiointi Radio Dei.

Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Messu su 6.11. klo 14 Caritas-
Kodissa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Leo Rahko.

YliKiiminKi
Iltakirkko la 5.11. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu su 6.11. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Leo Rahko.

Yli-ii
Messu la 5.11. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. Kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit.
Messu su 6.11. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 

Hailuoto
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 5.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Kirkkokuoro avus-
taa. Jumalanpalveluksessa 
muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen ajasta ikuisuu-
teen siirtyneitä seurakunta-
laisia. Kirkkokyytiä voi tila-
ta Marjalta, p. 040 7430 382.
Tilkkutäkkimessu su 6.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, pianossa Timo 
Ustjugov ja avustajina soit-
tajia. 

Haukipudas
Messu la 5.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Else Sassi. 
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 5.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Tilaisuudessa 
muistetaan nimeltä maini-

ten edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seu-
rakuntamme jäseniä.
Messu su 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nieme-
lä. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokuljetuksen, pyynnöt dia-
koniatoimistoon ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636. 
  
Kempele
Pyhäinpäivän Sanajumalan-
palvelus la 5.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avustaa 
Vesa Äärelä, kanttorina Mar-
jo Irjala. Mukana sellisti Juha-
na Ritakorpi. Sytytämme tuo-
huksen jokaiselle poisnukku-
neelle seurakuntalaiselle. 
Messu su 6.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, saar-
na Väinö Simojoki. Avustajat 
Juha Maalismaa ja Arto Pisilä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Uusheräyksen seurat 
kirkkosalissa kirkkokahvien 
jälkeen. Puhujina Jukka Mar-
jakangas, Jorma Räisänen ja 
Paulus Pikkarainen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu la 5.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
saarnaa Ville Väkeväinen, 
kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo ja kirkkokuoro.
Pyhäinpäivästä pyhäinpäi-
vään – muistohetki la 5.11.
klo 18 kirkossa. Toimittaa Pau-
li Niemelä, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo ja kvartetti. Kaikkien vii-
me pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden ja haudattujen 
seurakuntalaisten nimet lue-
taan kirkossa ja heidän muis-

tokseen sytytetään kynttilät. 
Tilaisuuden jälkeen omainen 
voi viedä kynttilän läheisen-
sä haudalle.  
Sanajumalanpalvelus la 5.11. 
klo 12 Ylikylän koululla. Toi-
mittaa Harri Isopahkala, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Messu su 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo ja poikien koulutus-
kuoro.

liminka
Pyhäinpäivän messu la 5.11. 
klo 10 Rantakylän kappelilla. 
Toimittaa  Arto Nevala, kant-
torina Mika Kotkaranta.  Mu-
kana kirkkolaulajat.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 19 kirkossa. Vaina-
jain muistoilta. Kynttilöiden 
sytytys vainajien muistolle, 
hartauspuhe Ilkka Tornberg, 
musiikkia, pyhäinpäivän vir-
siä, Tähdet-kuoro.
Perhejumalanpalvelus su 
6.11. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Mukana päiväkerho-
laisia ja lastenohjaajat. Kirk-
kokahvit.

lumijoki
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Kuoro avustaa. Sytyte-
tään kynttilät viime pyhäin-
päivän jälkeen Lumijoen hau-
tausmaanhan haudatuille.
Sanajumalanpalvelus su 6.11. 
klo 10 Lumilyhdyssä. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 

muhos
Pyhäinpäivän iltamessu la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, kirkkokuoro. 
Messun yhteydessä luetaan 
edellisen pyhäinpäivän jäl-
keen poisnukkuneiden seu-
rakuntalaisten ja kaikkien 
Muhokselle haudattujen ni-
met sekä sytytetään muisto-
kynttilät. 
Messu su 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
saarnaa Aarne Haho, kantto-
rina Ossi Kajava. 
Vauva- ja vekarakirkko ti 
8.11. klo 9.30 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, lastenohjaajat.

Oulunsalo
Pyhäinpäivän messu la 
5.11. klo 10 kirkossa, vainaji-
en muistaminen, Minna Sal-
mi, Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lolla. 
Messu su 6.11. klo 10 kirkossa 
Tapio Kortesluoma ja Sanna 
Korhonen, kanttorina Tuomo 
Kangas. Kirkkokahvit seura-
kuntatalolla.

Siikalatva
KeSTilä
Messu pyhäinpäivänä 5.11.  
klo 13 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kanttori-
na Unto Määttä. Messussa lue-

taan vuoden aikana poisnuk-
kuneiden nimet ja sytytetään 
kynttilä heidän muistolleen.
Messu su 6.11. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Vt. kappalainen Sai-
la Karppisen tulojuhla. Liturgi 
Erkki Piri, saarna Saila Karppi-
nen. Kanttorina Unto Määttä, 
avustaa kirkkokuoro. Ruokai-
lu ja juhla seurakuntakodissa.

PiiPPOla
Messu pyhäinpäivänä 5.11. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä. Messus-
sa luetaan vuoden aikana 
poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilä heidän 
muistolleen.

PulKKila
Messu pyhäinpäivänä 5.11. 
klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Unto Määttä, avustaa 
kirkkokuoro. Messussa lue-
taan vuoden aikana poisnuk-
kuneiden nimet ja sytytetään 
kynttilä heidän muistolleen.

PYHänTä
Messu pyhäinpäivänä 5.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Mikko Kamula. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa nuorisokuoro. Messussa 
luetaan vuoden aikana pois-
nukkuneiden nimet ja syty-
tetään kynttilä heidän muis-
tolleen.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola 
ja Mervi Karttunen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen. 70-, 75- 
ja 5-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat alkavat tällä juma-
lanpalveluksella. Juhlat seu-
rakuntatalossa. 

RanTSila
Messu pyhäinpäivänä 5.11. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Hannu Lauriala. Kant-
torina Arja Leinonen, avus-
taa lapsikuoro Stellat ja Ee-
rika Näsänen, sello ja Jen-
na Näsänen, huilu. Messussa 
luetaan vuoden aikana pois-
nukkuneiden nimet ja syty-
tetään kynttilä heidän muis-
tolleen.
Sanajumalanpalvelus su 
6.11. klo 10 Mankilan Ruko-
ushuoneella. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 5.11. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro. 
Luetaan vuoden aikana pois-
nukkuneiden tyrnäväläisten 
nimet.
Messu su 6.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Rauhanyhdis-
tysten kirkkopyhä.

TemmeS
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 5.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Luetaan 
vuoden aikana poisnukku-
neiden temmesläisten nimet.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
3.11. klo 14, Vanhan Pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Raamattupiiri to 3.11. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Vetä-
jänä Sirpa Heinonen.
Ompeluseurat to 3.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hartaus pe 4.11. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Mari Flink, HPE.
Sana elää pe 4.11. klo 18, 
Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
6.11. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Hartaus ti 8.11. klo 14, Ves-
per-koti. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ti 8.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 8.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ti 8.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Viljo Juntunen ja 
Pentti Eskola.
Raamattupiiri ke 9.11. klo 15, 
Aurinkokoti. Piirin vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 9.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 9.11. 
klo 18, Vanha pappila. Esko 
Visuri.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.11. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Hartaus to 10.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen, HPE.
Torstain raamattupiiri to 
10.11. klo 14, Vanhan Pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 3.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 3.11. klo 
18–20, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 4.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 4.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli.

Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 8.11. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ti 8.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 10.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 3.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen p. 040 5850 818. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 8.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jaakko Lou-
hela alustaa aiheesta: Onko 
eläkkeellä elämää?
Raamattupiiri ti 8.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 10.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko,  Sump-
pu. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen p. 040 5850 818.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18, Pateniemen kirkko. Pate-
niemen, Herukan ja Rajaky-
län yhteisnen raamattupiiri! 

Oulujoen seurakunta
YliKiiminKi
Taizé-ilta pe 18.11. klo 19–
20, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Ohjelmassa Taizé-laulu-
ja, raamatunlukua ja rukouk-
sia. Lauluja säestetään kante-
leella ja huilulla.

musiikki ja kulttuuri
Oulugospel ks. ilmoitus si-
vulla 13.
Puhallinorkesterien syys-
konsertti ke 9.11. klo 19. Lue 
juttu s. 20.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 8.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäinpäivän virsiä, Esko 
Laukkanen.
Laulutilaisuus ke 9.11. klo 14, 
Oulun Diakonissalaitos kirk-
kosali. Tervetuloa laulamaan 
tuttuja lauluja eri vuosikym-
meniltä, teemana Maan ja 
taivaan kansalainen. Tilai-
suuteen vapaa pääsy. Käyn-
ti Albertinkatu 16 sisäpihalta.

Karjasillan seurakunta
"Kaksin" – Rakkausruno-
jen ilta su 6.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Runot kertovat 
rakkaudesta, laulut kerto-
vat rakkaudesta. Tervetuloa 
kuuntelemaan niitä. Runojen 
maailmassa Marketta Haara-
la, Soili Hämäläinen, Kristii-
na Haukkamaa, Maija Karp-
pinen, Eeva-Kaarina Saras-
tamo, Pirjo Kauppinen, Ee-
va Holma, Terttu Välikangas, 
Hilja Alasuvanto, Toini Kor-
keamäki, Pirkko Böhm-Salla-
mo ja Juha Vähäkangas. Mu-
siikista vastaavat Simo Olli-
kainen ja Jenni Koskenkorva.
Rakkauslaulujen ilta ke 9.11. 
klo 18–21.30, Kaukovainion 

enot Oulussa 3.–10.11.2011
kappeli. Lue juttu s. 12. 
Klassisen musiikin hetki pe 
25.11. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Hengähdä hetkeksi suo-
malaisen klassisen musiikin 
parissa. Tervakaupungin pu-
haltajat soittavat Sibeliuk-
sen, Kuulan, Madetojan ja 
Ravellin musiikia johtajanaan 
Mika Kaijanen. 

Tuiran seurakunta
KappeLive konsertti la 5.11. 
klo 22, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 14. 
Virsilauluilta su 6.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lauletaan yhdessä vir-
siä. Kerran kuukaudessa sun-
nuntai-iltana. Käytössä on 
sekä nykyinen että vuoden 
1701 virsikirja. 

Oulujoen seurakunta
Konsertti Home of Hope ko-
din hyväksi la 5.11. klo 14, 
Oulujoen kirkko. Esiintyjät; 
Anne Juurikkamäki ja Päivi 
Korhonen. Lassi Makkonen, 
säestäjänään Jukka Koivu-
kangas, Pertti Haipola ja Sep-
po Saarinen. Jari Levy. Anna-
Maija Mäki, runot. Pohjan-
laulun Kvartetti. Leena Saa-
rela, säestäjänään Kirsti Lei-
no. Käsiohjelma 10 € tuntia 
ennen kirkon ovelta tai en-
nakkoon kummiyhteyshen-
kilöiltä www.homeofhope.fi.
"Miehelläkin tunteet on!" - 
runotapahtuma su 13.11. klo  
18, Myllyojan seurakuntata-
lo. Runot kertovat miehis-
tä ja miehet kertovat runois-
sa. Mukana ovat Eeva Holma, 
Pirjo Kauppinen, Hilja Alasu-
vanto, Eeva-Kaarinen Saras-
tamo, Tero Sallamo, Pirkko 
Böhm-Sallamo ja Juha Vähä-
kangas, kanttorina Leo Rah-
ko. Runotapahtuma yhteis-
työssä Oulujoen seurakun-
nan diakoniatyön kanssa. 
Tervetuloa! Vapaa pääsy. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle ma 7.11. klo 9, 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatoimisto. Diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa asi-
oissa sekä muut yhteydenot-
topyynnöt maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 7.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Juttutupa ti 8.11. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-
lan ja yhdessäoloa. Mukana 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Aamupuuro to 3.11. klo 9–10, 

Kaukovainion kappeli. Tors-
taiaamuisin vapaaehtoiset 
valmistavat kappelilla alueen 
asukkaille ilmaisen aamupa-
lan, joka sisältää puuroa, lei-
pää, kahvia ja teetä. Tervetu-
loa joukkoon!
Hyvinvointipäivä Kaukovai-
nion kappelilla to 3.11. klo 
11–15, Kaukovainion kappe-
li. Diakonia-amk:n opiskelijat 
suunnittelevat ja toteutta-
vat Hyvinvointipäivän yhteis-
työssä Karjasillan seurakun-
nan diakoniatyöntekijöiden 
kanssa. Mukana diakonia-
työntekijät Marjukka Hamari 
ja Päivi Rahja. Opiskelijoiden 
suullisia esityksiä ja posteri-
näyttely. Erilaisia terveysmit-
tauksia (pituus, paino ja pai-
noindeksi, verenpaine, ve-
rensokeri, vyötärönympärys). 
Ohjataan internetissä oleviin 
hyvinvointi- ja elämäntapa 
peleihin ja testeihin. 
Palvelupiiri ma 7.11. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Paikka si-
nulle, joka haluat toimia seu-
rakunnassa erilaisissa vapaa-
ehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 7.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 8.11. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. Ystä-
vänkamari on vapaamuotoi-
nen kohtaamispaikka, jossa 
kahvitellaan, keskustellaan 

ja hiljennytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
8.11. klo 14, Maikkulan kappe-
li, takkahuone. Diakoniaryh-
mä on sinulle, joka haluat toi-
mia seurakunnassa erilaisissa 
vapaaehtoistyötehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 3.11. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen 
p. 040 5747 149.
Diakonian päivä pe 4.11. klo 
11 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Ks. ilmoitus. s.18.
Työttömien ateria pe 4.11. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa Pyhän Luukkaan 
kappelilla ma 7.11. klo 10.30. 
Koskelan juttutupa vieraana. 
Juttutupa ma 7.11. klo 10.15, 
Koskelan seurakuntakoti.  
Vierailemme Pyhän Luuk-
kaan Juttutuvassa. Lähtö 
Koskelasta omilla autoilla 
klo 10.15.
Diakoniapiiri ma 7.11. klo 13–

14.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747 064.
Työttömien ruokailu to 
10.11. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tervetuloa syö-
mään herkullista kotiruokaa. 
Aterian hinta 2 €. Lisätietoja 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.
Pateniemen diakoniapii-
ri pe 11.11. klo 13, Patenie-
men kirkko. Pateniemen dia-
koniapiiri poikkeuksellisesti 
perjantaina 11.11! Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila p. 
040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 7.11. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainottei-
nen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille.
Keskustelukerho ti 8.11. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
 
KuuLOVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 3.11. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 
Pyhäinpäivän ehtoolliskirk-

Miesten viikkoa vietetään en-
simmäistä kertaa Oulussa 
isänpäiväsunnuntaita edel-
tävällä viikolla. Tapahtuma 

on toiminut valtakunnallisesti jo kuu-
den vuoden ajan tavoitteenaan keskit-
tyä miesten elämän kysymyksiin. Mie-
henä olemisen haasteita käsitellään esi-
merkiksi isyyden, parisuhteen tai päih-
teiden käytön näkökulmasta. Viikon 
aikana järjestettävien tapahtumien li-
säksi keskustelua käydään myös Fa-
cebookissa Ensi- ja turvakotien liiton 
Miesten keskuksen sivuilla. 

Oulussa miesten tapahtumat alka-
vat tiistaina 8. marraskuuta, jolloin 
perheasiain neuvottelukeskuksen joh-
taja Seppo Viljamaa luennoi kello 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa aiheesta Puo-
lisona ja isänä. Kahvitarjoilun jälkeen 
tutkija Arto Tiihonen luennoi aiheesta 
Miehen roolit ja isyys.

Miehiä muistetaan 
miesten viikolla

Torstaina 10. marraskuuta on Rita-
harjun monitoimitalossa Isä-ilta, jos-
sa suunnitellaan Ritaharjun alueen toi-
mintaa. Kello 10 Oulun tuomiokirkos-
sa alkaa Virsilauluilta miehille, mukana 
on myös mieskuoro Weljet. Lauantaina 
12. marraskuuta vietetään isä-lapsi-toi-
mintapäivää Hintan seurakuntatalolla. 
Päivä sisältää yhteistä tekemistä sekä let-
tujen ja makkaran paistoa. 

Viikko huipentuu isänpäivän sun-
nuntaina 13. marraskuuta kello 10 alka-
vaan perhemessuun Oulujoen kirkossa, 
jota seuraa isänpäiväjuhla Hintan seu-
rakuntatalossa kello 12 alkaen. Kakku-
kahvien lisäksi ohjelmassa on yhteislau-
lua, juhlapuhe ja musiikkiesityksiä. Kel-
lo 18 Myllyjoen seurakuntatalolla alkaa 
Miehilläkin tunteet on -runon ja musii-
kin ilta, jossa pastori Juha Vähäkangas 
lausuu runoja ja musiikista vastaa Yli-
kiimingin mieskvartetti. 

w w w.sxc . hu /  S .  B ra s we l l

Seppelemyynti 
Torstaina 3.11. 

klo 10–14 
Lähetyssopessa 

ja klo 16–19 
Kaukovainion 

kappelin aulassa. 
Perjantaina 4.11. 

klo 10–14 Siivessä.
 

Lisätietoja 
lähetyssihteeri 

Paula Rosbackalta, 
p. 040 5752 714.
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 Rakkauslaulujen -ilta
Kaukovainion kappelissa

9.11.2011 klo 18

Mikko Salmi laulaa ja laulattaa 
rakkauslauluja, Satu Kreivi-Palosaari 
ja Pia-Riitta Korvenheimo lausuvat 
rakkausrunoja. 

Konsonanssi-kuoro esiintyy. 

Klo 19 Neil Hardwickin rakkaus-
aiheinen elokuva. 

Tilaisuudessa iltapala. 
Lastenhoito järjestetty leikki-ikäisille.

enot Oulussa 3.–10.11.2011

Iltaperhekerho 
keskiviikkona 9.11. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa

Isänpäiväviikolla ei olekaan Pyhän Andreaan kirkon kes-
kiviikon aamuperhekerhoa, vaan toivotamme perheet, 
isät, äidit ja lapset, tervetulleiksi yhdessä iltaperheker-
hoon!

Rakkauslaulut 
soivat Kaukovainion 

kappelissa

Keskiviikkona 9. marraskuuta vietetään Kauko-
vainion kappelissa kello 18 alkaen Rakkaus-
laulujen iltaa. Mikko Salmi laulaa ja laulattaa 
koskettavimpia tuntemiaan rakkauslauluja. 

Lisäksi illassa esiintyy lauluyhtye Konsonanssi. Ou-
lulainen tekstintekijä Satu Kreivi-Palosaari lausuu li-
säksi kirjoittamiaan rakkausaiheisia runoja. 

Kello 19 alkaa Neil Hardwickin rakkausaiheinen 
elokuva, jonka aikana tarjotaan myös iltapala. 

– Iltaan voi tulla yksin tai kaksin. Tapahtuma on 
tarkoitettu sekä onnellisesti rakastuneille että heille, 
jotka ovat menettäneet rakkaansa tai eivät ole häntä 
vielä edes löytäneet. Rakkaus puhuttaa ja koskettaa 
ihmisiä aina. Ehkä siitä on hyvä puhua nimenomaan 
nyt, syksyn synkkyydessä ja pimeydessä, kertoo kap-
palainen Satu Saarinen Karjasillan seurakunnasta.

Leikki-ikäisille on järjestetty lastenhoito koko ta-
pahtuman ajaksi. Mukaan voi tulla liukuvasti, eli 
osallistujat voivat tulla ja lähteä oman aikataulun-
sa mukaan.

w w w.sxc . hu /  A nna L askovaya ko to 3.11. klo 16, Palvelukes-
kus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 4.11. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Lähetyspiiri ma 7.11. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

NäKöVAMMAISET
Sokkotreffit saunaillan mer-
keissä ma 7.11. klo 18–20.30, 
Caritas-kodin sauna-ja uima-
allasosastolla. Saunotaan, ui-
daan ja istutaan iltaa. Tarjol-
la iltapalaa. Opas on vastas-
sa Caritas-kodin pääoven lä-
heisyydessä klo 17.40 alkaen.
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
10.11. klo 13–14.30, Caritas-
koti, Caritas-sali. Tule tutki-
maan raamattua ja luotsaa-
maan elämää pintaa syvem-
mältä. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Lasten rakkaimmat joulu-
laulut su 4.12. klo 13–15, Hin-
tan seurakuntatalo. Ilmoit-
tautuminen tarjoilun vuok-
si 24.11. mennessä Näkö-
vammaiset lapset ry, susan-
na.hintsala@gmail.com tai p. 
050 4305 178.
 
PäIHDETYö
Aamukahvit pe 4.11. klo 
9–11, Diakoniakeskus. Tarjo-
amme päivän sanan ja muka-
van seuran lisäksi kahvia/tee-
tä, sämpylää, jogurttia, tuo-
remehua.
Naistenryhmä pe 4.11. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 7.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Työttömien ruokailu ke 9.11. 
klo 11–13, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 9.11. 
klo 16–18, Öbergin talo. 

lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 4.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Naiset ja lähetys, Katja 
Haipus. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 3.11. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Markku Palosaari.
Lähetyspiiri to 10.11. klo 14, 
Vanha pappila. Jaakko Lou-
nela.
 
Karjasillan seurakunta
Perintenen seppelemyynti. 
Ks. ilmoitus s. 11.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
8.11. klo 17.30, Kaukovainion 

kappeli. Vastuuhenkilöinä El-
vi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 8.11. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks. 
ilmoitus s. 13.
Lähetyspiiri ma 7.11. klo 14, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Lisä-
tietoja lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret p. 040 5747 172.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
9.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, ystävän kamari. Yhte-
yshenkilö Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.11. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.11. klo 18.30, Oulujoen pap-
pila. 

 
lapset ja  lapsiperheet

Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Isä-lapsi-parkki ma 7.11. klo 
17–19, Mellenius-talo. Alle 
kouluikäisille lapsille ja hei-
dän isilleen. Ei suunniteltua 
ohjelmaa, vaan vapaata yh-
dessäoloa. Yhteistyössä Ou-
lun kaupungin kanssa. Oh-
jaajina Kari Rekilä, Ville Pah-
kin ja Jaakko Louhela. 

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä to 
torstaisin klo 10–11.30, Maik-
kulan kappeli. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Marjaana 
Lassille p. 040 5747 108.
Iltaperhekerho ke 9.11. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 12.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Karjasillan seurakunta
Isä-lapsi sählykerho 1.–6. 
-luokkalaisille isineen pe 4.11. 
klo 16.30–18, Lintulammen 
koulu. Ks. ilmoitus s. 13.

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 3.11. klo 14–16, 
Tuiran kirkko. TeeTuvassa 
voit viettää aikaasi kaverei-
den, erilaisten pelien, seura-
kunnan työntekijän tai vaik-
ka teekupposen äärellä.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Avoimet ovet ti 8.11. klo 18–

20.30, Kastellin kirkko. Terve-
tuloa joka toinen tiistai pelai-
lemaan, oleilemaan ja kah-
vittelemaan! Illoissa muka-
na yhden työntekijän lisäk-
si avoimien ovien isäntä ja 
toiminnanohjaaja. Avoimet 
ovet päättyvät yhteiseen ilta-
hartauteen kirkko-salissa klo 
20.15. Lisätietoja antaa Jenni 
Koskenkorva p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 3.11. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 
Nuorten improryhmä pe 
4.11. klo 16.30, Oulun kau-
punginteatteri. Valmiste-
lemme esitystä OuluGospel-
tapahtumaan la 5.11. kau-
punginteatterilla. Lisätietoja 
Merjalta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Nuorten avoimet ovet ke 
9.11. klo 18–20, Tuiran kirk-
ko. Avoimet ovet on tarkoi-
tettu ylä-kouluikäisille nuo-
rille. Mukavaa yhdessäoloa 
ja pientä purtavaa. 
Isoskoulutus to 10.11. klo 17, 
Tuiran kirkko. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 4.11. klo 19, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 14.

OPiSKelijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 4.11. klo 18–19, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Sielun vihollinen, Pasi Pal-
mu. OPKOn ilta la 5.11. klo 
18.30, Öbergin talo, Kirkko-
katu 5. Rukous on koti.
3K ilta ma 7.11. klo 18.30–20. 
Esteri Kankaala, Sirkku Lei-
nonen ja Silja Lukkarila: Ru-
kousilta.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 9.11. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 3.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 

klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläiskerho to 17.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten pyhäinpäivävii-
konmessu to 3.11. klo 13, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus s. 12.
Seniorien laulupiirin ret-
ki Pudasjärvelle ke 23.11. klo 
10–16. Matkalla ruokailem-
me Juustolassa ja vietämme 
lauluhetken Pudasjärven lau-
lupiiriläisten kanssa. Retken 
hinta 20 € sisältää kyydin, 
ruokailun ja kahvin. Maksu 
kerätään linja-autossa. Takai-
sin Oulussa olemme n. klo 16. 
Ilmoittautumiset 16.11. men-
nessä Paula Kyllöselle p. 040 
7235 880. Linja-auton reitti: 
klo 10 Tuiran kirkko, klo 10.15 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkolta p. 040 
7510 064.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana pastori Pasi 
Kurikka ja diakoni Heli Mat-
tila.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 3.11. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 7.11. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Porinapiiri ma 7.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 7.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Aikuisten kuntopiiri ke 9.11. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 10.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YliKiiminKi
Laulukerho to 3.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.
Porinakerho ma 7.11. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuone. 
Laulukerho to 10.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Yhteislaulua ja muuta mu-
siikkiin liittyvää toimintaa.
 

leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokkalai-

Eläkeläisten 
pyhäinpäiväviikonmessu 
torstaina 3.11. klo 13, Tuiran kirkossa 

Linja-autoreitti ja aikataulu: 11.35 Pyhän Luukkaan 
kappeli - Kaitoväylä - Raitotie 11.55 Pateniemen kirk-
ko 12.00 Palokan palvelukeskus 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti 12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki 
12.20 Koskelan palvelukeskus 12.30 Pyhän Tuomaan 
kirkko 12.35 Metsolan kartano 12.40 Mäntykoti ja Tui-
rankartano 12.45 Tuiran palvelukeskus.

Tiepiiri – aikuista 
keskustelua seuraamisesta 
sunnuntaina 6.11. klo 18–20 Vanhassa pappilassa

Seuraa sinä minua, sanoo Jeesus. Mitä se tarkoittaa it-
se kenellekin? Tätä pohditaan syksyllä kerran kuukau-
dessa Oulun Vanhassa pappilassa järjestettävissä ai-
kuisten keskustelupainotteisissa srk-illoissa, joita kut-
sutaan rennosti Tiepiiriksi. 6.11. ohjelmasta vastaavat 
Niilo ja Lea Pesonen. Kahvitarjoilu.
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Isä-lapsi-sählykerho 
perjantaina 4.11. klo 16.30 Lintulammen koululla 
Kerhoon ilmoittaudutaan paikan päällä. Kerho on 
maksuton. Mukaan tarvitset sisäliikuntavaatteet 
ja juomapullon. Myös oman mailan voit ottaa 
mukaan. Seurakunnalla on yhteisiä mailoja, pallot 
ja maalivahdin varusteet. Kerho jää joulutauolle 
viikon 50 jälkeen. Kerho jatkuu viikolla 2 ja päättyy 
keväällä viikolla 19. Kerho ei kokoonnu syys- ja 
hiihtolomaviikoilla (43 ja 10). Lisätietoja: Atte 
Kääriäinen, p. 040 5060 315, tai atte.kaariainen@evl.fi. 

Kokkikerho 
tiistaina 8.11. klo 17, Heinätorin seurakuntatalossa 
Kerho kokoontuu tiistaisin opettelemaan 
kokkauksen saloja. Kerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille lapsille. Ohjaajina toimii 
viimeisen vuoden kokkiopiskelijoita. Tule mukaan 
kivaan porukkaan! Lisätietoja: Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779, mari.tuokkola@evl.fi.

Tuiran seurakunnan ensileiri 
10.–11.12. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Leiri on tarkoitettu 1.-2-luokkalaisille ensimmäistä 
kertaa leireileville. Etusijalla ovat Tuiran 
seurakuntalaiset. Mukaan mahtuu 20 lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 
päättyy 24.11. Leirillä leikitään, lauletaan, 
askarrellaan, hiljennytään ja opetellaan leirielämää. 
Lisätietoja: Sanna Tervo, p. 040 7451 469 /sanna.
tervo@evl.fi tai Matti Ketola, p. 040 5747 069 / 
matti.ketola@evl.fi.

Nuoriso 
kokoontuu

Onko ripari jäänyt käymättä?
Onko näköpiirissä kesähäät tai kummius?
No problem! Ilmoittaudu aikuisrippikouluun.

Ripariohjelma:
Aloitus 16.11. klo 18 Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Muut tapaamiset keskiviikkoisin 23.11.–14.12. klo 18 
samassa paikassa. Konfirmaatio on torstaina 15.12. klo 18.

Oppituntien lisäksi on kaksi käyntiä messussa ja omatoimista 
opiskelua. Aikuisrippikoulu on maksuton.

Ilmoittaudu www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 15.10.–9.11 tai 
Heikki Karppiselle, p. 044 3161 580 ajalla 26.10.–9.11. 
Lisätietoa saa Heikiltä joko puhelimitse tai sähköpostilla: 
heikki.karppinen@evl.fi. 

äitiryhmä 
torstaina 3.11. klo 18, Isokatu 17, 
erityisnuorisotyöntiloissa.

Ryhmä kokoontuu joka toinen torstai klo 18–20. Luvas-
sa mukavaa yhdessäoloa, keskustelua ja hiljentymistä 
sanan äärellä. Marras–joulukuussa kokoonnumme Hei-
nätorin srk-talolla joulupajojen merkeissä. Nämä ajat 
ovat: 24.11. klo 18 ja 1.12. klo 18 ja viimeisen kerran ko-
koonnumme intiön srk-kodilla 8.12. klo 18. Lisätietoja: 
Mari Tuokkola, p. 050 5249 779 / mari.tuokkola@evl.fi, 
Mari Flink, p. 050 5649 070 / mari.flink@evl.fi.

sille pe 25.–27.11. klo 14, Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kus. Lähde mukaan aloitta-
maan adventinaikaa ja val-
mistautumaan jouluun! Leiri 
on Karjasillan ja Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan yh-
teinen 1.–3.-luokkalaisten 
lastenleiri. Siellä leikitään, 
askarrellaan, ulkoillaan ja 
hiljennytään hyvässä seuras-
sa. Leirille otetaan 20 lasta. 
Etusijalla ovat Karjasillan ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan alueella asuvat. Lei-
rin hinta on 30 €, joka sisäl-
tää täysihoidon, ohjelman ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo kautta. Lisä-
tietoja: Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315, atte.kaariai-
nen@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Adventtileiri 2.–4.-luokka-
laisille 25.–27.11. Vasamolla. 
Leirin hinta on 30 €. Hinta si-
sältää matkat, majoituksen, 
ruuat ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut seurakun-
tien jäsenille. Leirillä eletään 
adventin hengessä, askarrel-
len, leikkien ja laulaen. Lei-
rille ilmoittaudutaan netissä: 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
moittautumiset. Ilmoittautu-
minen päättyy 11.11. 
Tuiran seurakunnan ensilei-
ri la 10.12. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Ks. ilmoi-
tus s. 13.

Oulujoen seurakunta
Adventtileiri 25.–27.11. Ro-
kualla. "Joulun Salaisuus 
odottaa Sinua" 1.–6.-lk tyt-
tö ja poika. Ohjelmassa mm. 
maukasta ruokaa, mukavaa 
yhdessä tekemistä ulkona ja 
sisällä, mäenlaskua, joululah-
jojen valmistelemista ja sa-
laisuuden löytämistä. Leirin 
hinta 30 € / leiriläinen (sisara-
le -25%), joka kattaa matkat, 
majoituksen, ruokailut, oh-
jelman ja tapaturmavakuu-
tuksen (Oulun ev.-lut. srk:n 
jäsenet). Leirille mahtuu 20 
leiriläistä, joille lähetetään 
leirikirje noin kahta viikkoa 
ennen leiriä. Ilmoittatumi-
set ma 7.11. klo 17 mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai Yhteisen seurakun-
tapalveluiden toimistoon p.  
(08) 3161 340 arkisin klo 9–16. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

muut menot
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 3.11. klo 18, 
Elohuone. Alfa-kurssi on 
mahdollisuus kenelle tahansa 
tutustua kristinuskoon muka-
valla ja rennolla tavalla. Se on 
paikka, jonne on helppo tul-
la, kysyä kysymyksiä, tutkia 
erilaisia aiheita ja etsiä vas-
tauksia yhdessä. 
äitiryhmä to 3.11. klo 18, Iso-
katu 17, erityisnuorisotyönti-
lat. Ks. ilmoitus s. 13.
Evankelisten nuorten aikuis-
ten ilta pe 4.11. klo 18–19, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tiepiiri – aikuista keskuste-
lua seuraamisesta su 6.11. 
klo 18–20, Vanha pappila. Ks. 
ilmoitus s. 12.
Kaatuneitten omaiset ma 
7.11. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Miesten keskusteluilta ma 
7.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Aiheena: Ihminen, mies 
ja nainen luomisen teologian 
mukaan.
Kivi-ja tiffanylasikerho ti 
8.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 8.11. klo, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Silmukka ke 9.11. klo 13, Van-
ha pappila. Iltapäivä, jolloin 
tehdään käsitöitä itselle tai 
hyvään tarkoitukseen, saa 
neuvoja käsitöiden tekemi-
seen esim. sukan kutomiseen, 
jutellaan, ollaan yhdessä.
Luento: Diakonissalaitok-
sen tulevaisuuden suunnat 
to 10.11. klo 14, Oulun Dia-
konissalaitos, Kirkkosali. Lu-
ennoitsijana: Diakonissalai-
toksen Konsernin johtaja, Ee-
ro Väätäinen. Luennolle va-
paa pääsy.
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 10.11. klo 18, 
Elohuone. 
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 10.11. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Valo. Kirkko-
herra Jouni Riipinen. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun.
Naiset kirkolla to 10.11. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli.  
Ks. ilmoitus s. 13.
Pyhä Tanssi to 10.11. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Oh-
jaajina Sanna Virkkunen ja 
Satu Saarinen. 
Konsertti eläkeläisille ti 
15.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kanttorit Hen-
na-Mari Sivula, Péter Maros-
vári ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Vapaa pääsy.
Rakkaus vai viha – naisten 
päivä la 19.11. klo 11, Maikku-
lan kappeli. Ks. ilmoitus s. 13.

Naiset kirkolla 
torstaina 10.11. klo 18, Pyhän Luukkaan kappelissa
Tuu juttelemaan ja kuulemaan naistenjuttuja 
kahvikupposen äärellä.

Naisten päivä – Rakkaus vai viha?
lauantaina 19.11. klo 11–16 Maikkulan kappelissa
Ohjelma: Aamurukous ja avaussanat
Mistä rakkaus alkaa, lastenpsykiatrian professori 
Hanna Ebeling, Oulun yliopisto
Kantaako rakkaus myrskyn keskellä, lastenkodin 
johtaja Rauni Klemettilä, Oulun kaupunki
• Klo 12.30–13.30 Lounas
Esitys: yo-lypsäjä, tarinankertoja Iita Ryty
Rakkauden vai vihan kieli, toimittaja, teologian yo 
Satu Kreivi-Palosaari
Suurin on rakkaus diakoni, lähetystyöntekijä Eeva 
Pouke
• Klo 15.10 Kahvitauko
• Klo 15.30 Viikkomessu
Puheenvuorojen yhteydessä mahdollisuus 
keskusteluun ja kysymyksiin. Tervetuloa 
viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia!
Lounas ja täytekakkukahvit 8 euroa, alle 
12-vuotiaat maksutta. Varaa käteistä rahaa 
ruoka- ja kahvilippua varten. Lapset voivat 
omien vanhempiensa kanssa puuhailla lasten 
kerhohuoneissa, jonne ohjelma kuuluu kaiuttimien 
kautta.
Musiikista vastaa kanttori Riitta Piippo ja 
musiikkiryhmä. Juontaa pastori Erja Järvi.

Tapahtumia
naisille

Käsityökahvila 
tiistaina 8.11. klo 13 Koskelan seurakuntakodilla

Tule tekemään omia käsitöitä ja myyntiin meneviä 
tuotteita yhdessä kahvikupin äärelle. Kokeillaan uusia 
tekniikoita ja neuvotaan toisille vanhoja taitoja. Olet 
käsitöissä vanha taitaja tai uusi aloittelija tai muuten 
seuran puutteessa, tule rohkeasti mukaan. Lapset ai-
kuisten kanssa ovat tervetulleita leikkimään Perhetu-
paan samaan aikaan. Kahvilan tuotto käytetään lähe-
tystyön hyväksi.

SUNNUNTAINA 6.11.2011
klo 12 Sunnuntaiklubi, Oulun kaupunginteatteri
Kaemo • J. Jyrä
klo 18 Runoilta, Kastellin kirkko
Juha Vähäkangas

PERJANTAINA 4.11.2011
klo 18 Pohjisklubi, Pohjankartanon koulu
Prokaryote • Exit
klo 22 Iltaklubi, Wanha Paloasema
Esa Eloranta • Mikko Vaismaa

LAUANTAINA 5.11.2011
klo 13 Kahviklubi, Elohuone, Isokatu 11. Tervetuloa mu-
kaan gospelin, laulun ja tanssin myötä viemään eteenpäin 
Ilon ääntä Oulusta Afrikkaan! Make Perttilä musisoi. 
Mukana myös Khulumoya - Ilon ääni ry ja Hiv-tukikeskus.
klo 13 Mättöklubi, Hintan seurakuntatalo
Nolla • Miriam
klo 14 Perheklubi, Oulun musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Triangeli
klo 16 Majakat, Oulun kaupunginteatteri
Biisinteko: Esa Eloranta • Jenni Koskenkorva
Rakkaus: Impro Tuira • Stand Up Vaismaa
Elossa: Nuoret aikuiset
klo 19 Teatteriklubi, Oulun kaupunginteatteri
Gospel Covertajat • Tulus-kuoro
klo 22 Kappelive, Pyhän Luukkaan kappeli
Jii-Pee Skyttä
klo 22 Klubi 45, Ravintola 45 Special
Tommi Kalenius

oulugospel
4.-6.11.2011

Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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enot Oulussa 3.–10.11.2011M

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Helmi Inkeri 
Auroora Huuska.
Karjasilta: Eero Pekka Vilja-
mi Anttonen, Max Oliver Il-
mari Kova, Tara-Sofia Aman-
da Laurila, Elmeri Juuso Jo-
hannes Lehmikangas, Akse-
li Olavi Leinonen, Johannes 
Eemil Leinonen, Ines Inkeri 
Mikkonen, Adela Elisabeth 
Puurunen, Meea Serafina 
Puusti, Matilda Adalmiina 
Sirniö, Sini Aliisa Siurumaa, 
Ellen Sylvia Tyni, Milana Sil-
via Törmänen.
Tuira: Ellen Helmi Adele 
Granlund, Elmo Aleksis Hek-
kanen, Väinö Matias Hämä-
läinen, Matilda Ida Maria 
Jaatinen, Lyydia Vilhelmiina 

Elämän polku
Jarkontytär Järvenoja, Ma-
tilda Josefiina Jarkontytär 
Järvenoja, Erno Ilmari Kal-
lio, Miro Matias Kolehmai-
nen, Eeli Valtteri Korkiakos-
ki, Minttu Marjukka Nok-
so, Lilli Anna Emilia Olkko-
nen, Helmi Ilona Rankinen, 
Aaron Urho Elias Röytiö, El-
la Anni Emilia Sarajärvi, Eli-
as Mikael Johannes Saxlin, 
Patrik Soirio, Luka Artturi 
Takatalo.
Oulujoki: Aino Emilia Kaik-
konen, Tiina Helmi Tuulia 
Keskitalo, Samu Herman Ju-
hani Korhonen, Anni Elina 
Lappalainen, Vilma Marie 
Oivo, Patrik Sebastian Rau-
hala, Saga Fiona Sirniö, Li-
via Helmiina Tyni, Inkeri Alii-
na Välikangas.

Frigyes Hidasin Requiem 
lauantaina 5.11. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Esityskokoonpano koostuu neljästä 
Oulun seurakuntien kuorosta ja Oamk:n 
kamarikuorosta. Oulun seurakuntien kuorot 
ovat Oulun Katedraali-kuoro, Cantio Laudis, 
Gaudiate-kuoro sekä Sekakuoro Tuike. 
Orkesterina on Pohjan Sotilassoittokunta. 
Teoksen johtaa mus. kapteeni Jaakko Nurila. 
Solisteina laulavat: Sari Hourula sopraano, 
Sirkka Rautakoski altto, Tero Ylönen tenori, 
Markku Liukkonen, basso. Vapaa pääsy. Ohjelma 
10 euroa. Requiem on katsottavissa suorana 
lähetyksenä ja myöhemmin arkistosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkia
kirkoissa

KappeLive
lauantaina 5.11. klo 22 Pyhän Luukkaan kappelissa

Jii-Pee Skyttä on tamperelainen muusikko, joka 
esiintyy mies ja kitara -kokoonpanolla. Lauluissa 
kuultaa ikävöivä ja kyseenalaistavakin herännäis-
vaikutteinen arkiusko. Hänen debyyttilevynsä on-
kin nimeltään Arjen tarinoita. Laulujen lyriikka jät-
tää tilaa omille ajatuksille. Jii-Peen musiikissa evan-
keliumi tulee julistetuksi kuulijan mahdollisuudessa 
peilata itseään laulujen sisältöön. Varsin terapeut-
tista. Vapaa pääsy.

Diakonian päivä 
perjantaina 4.11. klo 11 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Työttömien toimintaan liittyvä päivä, jossa on
messu, ilmainen ateria ja vaatetori, 
terveysmittauspisteitä ja kahvittelua.
Mukana Tuiran seurakunnan työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia. Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149.

Diakonia
Vihityt:

Tuira: Peter Mikael Elo ja Su-
sanna Sofia Tokola.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Sirkka Liisa 
Salojärvi s. Honkanen 80, 
Taimi Maria Vahtola s. Viita-
jylhä 86, Irma Tuulikki Van-
ninen 83.
Karjasilta: Eeva Sylvia Au-
nola s. Lassila 92, Eila An-

nikki Lamminen s. Kiiskilä 
88, Vieno Helinä Pitkänen 
s. Kolehmainen 87.
Tuira: Maija Hautanen s. 
Voltti 94, Pauli Kalevi Hiltu-
nen 82, Matti Jalmari Huo-
tarinen 79, Hannu Timo Vil-
helm Kujanperä 52, Sirkka 
Marttinen s. Järvitie 92.
Oulujoki: Tauno Ilmari Kes-
ti 82, Juha Samuel Koskela 
40, Rauni Marja Liisa Pako-
nen s. Mikkola 72.

Cross Cafe
perjantaina 4.11. klo 19, Elohuone 

Nuorten aikuisten kristillinen 
kahvila tarjoilee elävää musiikkia, 

evankeliumia ja elämyksiä rennossa seurassa. 
TaivasKlubi-illat tuovat evankeliumin eteen 

vierailevien artistien ja esiintyjien voimin. 
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun 

kautta tehtävää työtä.

Tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta:
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

15

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.11.2011S

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhot normaalisti.
Perhekerho to 3.11. klo 10 
srk-talolla.
Lähetysilta to 3.11. klo 18.30 
srk-talolla. Rukousmatka 
maailmalle ja paketti nimik-
kolähetille.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9–12 kerhohuoneella, 
3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma–
to) Silja p. 043 2111 916. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina 
Maili Muutto-
la-Junkkonen. 
Kuoro avustaa.
Sanajumalan-
palvelus Lumi-
lyhdyssä su 6.11. 
klo 10. Toimit-
taa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Sanan ja sävelten iltapäivä 
kaikenikäisille su 6.11. klo 16 
–17.30 srk-talolla, mukana Lii-
sa Kingma.
Rippikouluilta kirkossa ma 
7.11. klo 17. Ota mukaan rip-
pikouluun ilmoittautumislo-
make. Tarkoitettu kaikille lu-
mijokisille ensi kesän rippi-
koululaisille.
Metsähanhet kokoontuvat ti 
8.11. klo 15 srk-talolla. 
Vapaaehtoisten yhteinen il-
ta ti 8.11. klo 18 srk-talolla. 
Mietitään yhdessä loppuvuo-
den toimintaa.
Kokkikerho B ke 9.11. klo 
12.30 kerhohuoneella. 
Kuoroharjoitukset ke 9.11. 

klo 18.30 srk-talolla. Tule mu-
kaan laulamaan!
Ystävyyden talo pe 11.11. klo 
10 srk-talolla.
Tulossa: Isänpäivän lähe-
tyslounas srk-talolla su 13.11. 
messun jälkeen. Nuoret ker-
tovat Saksan matkastaan. 
Tarkemmin seuraavassa leh-
dessä.
Isänpäivälounaan raaka-ai-
neita, esim. lihaa, juureksia, 
perunoita, leipää jne. voit 
lahjoittaa, soita virastoon p. 

(08) 387 172.
Jouluseiminäytte-

ly kirjastolla mar-
raskuun aikana, 
kannattaa käy-
dä tutustumas-
sa, eläkeliiton 
järjestämä.
Haluaisitko mu-

kaan jumalan-
palvelusten lukija-

rinkiin? Soittele viras-
toon p. (08) 387 172 ja ker-
ro nimesi, niin laitamme sinut 
mukaan 27.11. alkavaan uu-
teen listaan. Huom. jos kuu-
lut jo lukijarinkiin, niin asia 
on sinun kohdallasi hoidossa.
Diakonia: Suuri kiitos kaikille 
Joulun lapsi -keräyksen puo-
lesta! 
Ry:n toimintaa: Pe 4.11. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Jaakko Klaavolla ja 7.–8.-lk 
Juha Klaavolla. Su 6.11. klo 12 
pyhäkoulu I Räihä II Anttila III 
S&E Hirvasniemi, klo 17 seu-
rat ja julkaisuilta ry:llä. Ma 
7.11. klo 10 puurokerho Mää-
tällä ja klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
(08) 387 172
Srk-talo 
(08) 387 395
Kerhohuone
(08) 387 512
043 2111 916
vs. Kirkkoherra
044 3506 041
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa 
045 6381 973

Lumijoen pappina  
aloitti syyskuun alusta 
Jaakko Tuisku. Hän on 
kirkkoherran sijaisena 
puolen vuoden ajan.

Kirkkokuoro to 3.11. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 6.11. klo 12.
Eläkeliitto ti 8.11. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 9.11. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 10.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa.

Tilkkutäkki-
messu 
su 6.11. 
klo 18.

Kyläjoulukalenteri 2011
Puuhaamme jälleen kalenteria, johon on tarkoitus saada 
joulukalenteripaikka joulukuun 1.– 24. päiville. 
Mukaan mahtuvat erilaiset tapahtumat, joulupuuhat, 
avoimet ovet, taideteokset, pihat ja ikkunaluukut, jou-
lupolut… Nyt siis ideoimaan ja varaamaan päivää Kaisa-
marjalta, p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi.

Rippikouluilta 
kirkossa 

ma 7.11. klo 17. 
Tarkoitettu 

kaikille ensi kesän 
rippikoululaisille.

Pyhäinpäivän 
sanajumalan-

palvelus 
la 5.11. klo 10. 

Kirkkokyyti järjestyy 
– soita Marjalle 
040 7430 382.

Yhteislaulu-
tilaisuus
Perinteinen 
veteraanien, kunnan ja 
seurakunnan järjestämä 
yhteislaulutilaisuus su 
6.11. klo 13 tällä kertaa 
Saarenkartanossa, 
Kaunakaupungintie 1. 
Tervetuloa vieraat 
     kylältä ja
       kauempaakin.
  Kahvitarjoilu.

Tarvitsetko kyytiä 
kirkkoon tai voitko 
tarjota jollekulle 
autokyydin? 
Hailuodossa kokeillaan 
kirkkokyytien 
järjestämistä kerran 
kuukaudessa niille, 
jotka eivät muuten 
pääsisi kirkkoon.

Hailuodossa kerätään 
listaa kirkkokyytien 
tarjoajista ja niitä tar-
vitsevista. Tarvet-

ta on erityisesti ikäihmisten 
parissa, jotka eivät enää pää-
se omin voimin kirkkoon, ja 
joille ei ole muita kyydin tar-
joajia. Taksimatka on monelle 
eläkeläiselle iso menoerä.

Asiaan päätettiin tarttua ja 
päätös kokeilusta tehtiin dia-
koniajohtokunnan kokouk-
sessa. Ensimmäisen kerran 
kirkkokyytiä on tarjolla 5. 
marraskuuta olevaan pyhäin-
päivän jumalanpalvelukseen.

Vapaaehtoisia 
tarvitaan
Hailuodon kirkkokyytiläisten 
yhdyshenkilönä toimii dia-
konissa Marja Rantasuomela, 
johon kyyditettävät ja kyytiä 
tarjoavat voivat ottaa yhteyttä. 

– Kokeilemme tätä nyt en-
simmäistä kertaa. Odotan pi-
riseekö puhelin tämän viikon 
aikana, Rantasuomela sanoo.

Hän toivoo, että kirkossa-
kävijät lähtisivät mukaan yh-
teisölliseen toimintaan.

– Tämä ei sido ketään jo-
ka kuukausi tapahtuvaan kyy-
din tarjoamiseen. Mukana voi 
olla silloin, kun se sopii. Toi-
vottavasti tämä lähtee toimi-
maan. Reippaasti vain ilmoit-
tautumaan.

SANNA TuRuNEN

Kirkkokyytien yhteyshenkilö, 
diakonissa Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382.

Kirkkokyytejä 
Hailuodossa

Lumijoella isänpäivälounas 
syntyy talkoohengellä
Lumijoella isänpäivän 
lähetyslounas tarjoillaan 
sunnuntaina 13. 
marraskuuta messun 
jälkeen. Ilmoituksessa 
pyydetään raaka-aineiden 
lahjoittamista lounasta 
varten. Onko rahatilanne 
näin heikko, vai onko 
taustalla jotain muuta? 

 

Nykyisin puhutaan kaiholla 
ennen vallinneesta yhtei-
söllisyydestä ja talkoohen-
gestä. Lumijoella tällainen 

yhteisöllisyys elää vieläkin.
–  Lumijoki on pieni seurakun-

ta, jossa varoja on aina ollut niukas-
ti. Täällä on tapana, että jos ihmi-
sillä on jotain ylimääräistä, vaikka-
pa perunaa, niin niitä voidaan an-
taa lahjoituksina eteenpäin. Siksi 
olemme ilmoitelleet asiasta. Voim-
me ostaakin tarvittavat raaka-ai-
neet, mutta jos jollakin on antaa 
lahjoituksia, olemme siitä kiitolli-
sia, kertoi diakonissa Marjo Kos-
ki-Vähälä. 

Perinteisiä 
raaka-aineita
Isänpäivälounas on lähetystyön 
järjestämä ja siitä saatava tuotto 
menee lähetystyön hyväksi. Tarjol-
la on perinteistä ruokaa, kuten pa-
lapaistia, perunaa, rosollia, leipää, 
kahvia ja täytekakkua. Aterian hin-
ta on 4–8 euroa, eli mitä enemmän 
lahjoituksia saadaan, sitä enemmän 
rahaa jää hyväntekeväisyyteen. 

Lahjoituksina voi antaa lihaa, 
perunoita, punajuuria, porkkanoi-
ta tai leipää, eli omasta takaa saa-

tavia raaka-aineita. Jalostetummat 
tuotteet hankitaan kaupasta. 

Jos joku haluaa antaa vaikka 
porkkanasäkin, voiko sen tuoda 
suoraan seurakunnan virastoon?

– Yleensä meille soitetaan maa-
tiloilta ja tarjotaan mahdollisia 
lahjoituksia, mutta jos haluaa tuo-
da tänne suoraan, niin ei se ole 
kiellettyä, sanoo Koski-Vähälä.

Yhteisöllisyys 
elää
Maatalousvaltaisella paikkakun-
nalla intoa yhteisvastuuseen riit-
tää. Koski-Vähälä kertoo, että esi-
merkiksi leipomot ovat lahjoitta-
neet leipää seurakunnan kesälei-
reille. Myös yksityiset ihmiset ovat 
ahkeria.

–  Ihmiset saattavat tuoda dia-
koniatyölle itse kutomiaan villa-
sukkia vähävaraisille jaettavaksi. 
Ehkä se on täällä maalla vielä ta-
pana, että lahjoitetaan, Koski-Vä-
hälä pohtii.   

SANNA TuRuNEN

Lahjoituksista voi soittaa Lumijoen 
seurakunnan virastoon p. (08) 387 172
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Pyhäin-
päivä 

lauantaina 5.11.

Sanajumalanpalvelus 
klo 10 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. 

Pyhäinpäivän 
iltakirkko klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. 

Mukana sellisti 
Juhana Ritakorpi. 

Sytytämme tuohuksen 
jokaiselle 

poisnukkuneelle 
seurakuntalaiselle.

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.11.2011S

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    050 5432 903
fax. (08) 5475 203

Taloustoimisto
p. 050 3230 120

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Seurakuntakerho to 3.11. klo 
13 srk-keskuksessa.  
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 3.11. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla, vieraana Rai-
ja Päkkilä. 
Soiva lohdutus -ilta to 3.11. 
klo 18.30 srk-keskuksessa. 
Mukana mm. runoilijarovas-
ti Niilo Rauhala, sellisti Mika-
el Säily, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro ja seurakunnan 
lapsikuoro. Runoja, musiikkia 
ja virsiä surusta ja toivosta.
Rukouspiiri to 3.11. ja to 
10.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.

Diakonia-lähetyspiiri ma 
7.11. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla.
Raamattupiiri ke 9.11. ja ke 
16.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Ripari-illat rippikou-
lulaisille ke 9.11. 
klo 17 Kellon srk-
kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta 
osasta, ja sen 
jälkeen on mah-
dollisuus pelailla 
ja olla vapaasti yh-
dessä. Rippikoulu-
korttiin voi hakea mer-
kinnän enintään kahdesta ri-
pari-illasta.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
10.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Kellon ja Wirkkulan perhe-
kerhoja ei ole viikolla 44. 
Nuorten aikuisten leiri 26.–
27.11. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Hinta 10 €. Leiri on 
tarkoitettu yli 18-vuotiaille. 
Ilmoittautuminen www.alak-
konäämua.fi.   
Rovastikunnallinen Ranta-
pohjan alueen kuurojen lei-
ripäivä su 27.11. Haukiputaal-
la. Aloitamme osallistumalla 
messuun Haukiputaan kir-
kossa klo 10 (tulkki paikalla 
koko päivän), kirkon esittely, 
lounas klo 12 Puttaan Tuval-
la, askartelua, ulkoilua, kah-
vit ja päätös n. klo 15–16. Kul-
keminen omin kyydein. Ilm. 
ruokavalioineen Heli Puupe-
rälle p. 040 5898 362 viim. 
21.11. 
Vuoden 2012 Yhteisvastuu- 

Viraston aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, ke klo 
9–14, to klo 9–17. Virasto 
avoinna ti 8.11. klo 9–11.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
uusheräyksen seurat kirkko-
salissa kirkkokahvien jälkeen 
su 6.11. 
Herännäisseurat su 6.11. klo 
18.30. Airi ja Yrjö Iso-Seppä-
lällä Savikorventie 44.
Versot su 6.11. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Yhteys – Että jaksaisin 
su 6.11. klo 18 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa. 
Nuttukerho 
maanantaisin 
klo 18 kirkon-
kylän srk-ta-
lolla. 
Perhekerhot 
kokoontuvat klo 
9.30–11: pe Pyhän 
Kolminaisuuden kir-
kossa. Ke Keskustan srk-talol-
la. Ke ja to Vanhassa pappi-
lassa. Ti ja ke Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Perhepäivä-
hoitajien ja hoitolasten ryh-
mä ma Keskustan srk-talolla 
ja pe Kokkokankaalla. 

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 9.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Matkakerto-
mus Santiago de Composte-
la, Anna-Liisa Pottala. Seura-
kuntapiiriä ei ole to 10.11. 
Kirkkokuoro ke 9.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15–16 Kokko-

kankaan srk-keskuk-
sessa. 

Varhaisnuor-
ten kerhot: ks. 
www.evl.fi/
srk/kempele/
nuorisot_ker-
hot.htm. 
Päihdeongel-

maisten ja yk-
sinäisten päivä-

toiminta Veikon 
valinta arkisin klo 9–14, 

Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 4.11. klo 20 Van-
hassa pappilassa. 
Rippikoulu: Vuoden 2012 
rippikoulujen info on ke 9.11. 

klo 18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Pizzaa ja parisuhdetta 18.11. 
klo 18.30 Rossossa. Pizza-
maksu 10 € / pariskunta. Il-
moittautumiset 11.11. men-
nessä Saijalle p. 040 7790 
375. Mukaan mahtuu 15 en-
siksi ilmoittautunutta paris-
kuntaa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10-
12. Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kodinilta tuleville rippikoulu-
laisille to 3.11. klo 18.30 Mur-
ron ry. Nuorten lauluilta pe 
4.11. klo 19 Tyrnävän kirkko. 
Raamattuluokat pe 4.11. klo 
18. 4.–5.-lk: Silver, Tanttu-
tie 3. 6.–8.-lk: Ry, toimintail-
ta. Pyhäinpäiväseurat la 5.11. 
seurat ry:llä klo 13, klo 18 
alustus "Jumala, Luojamme". 

starttipäivä ke 30.11. Pudas-
järvellä. Ohjelmassa keräys-
kohteiden esittelyä, työka-
lupakin täydentämistä ja ko-
kemusten jakamista. Lisätie-

toja ja ilm. Johannalle 
18.11. mennessä, p. 

045 1393 993.
Puttaan Tupa 
avoinna tors-
taisin ja perjan-
taisin klo 12–15, 
Kirkkotie 10 C. 

Missiokerho 
(alakouluikäisten 

raamattu- ja lähetys-
kerho) perjantaisin klo 15–
16.30 Puttaan Tuvalla. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 4.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäinpäiväseurat la 
5.11. klo 17 ry:llä, julkaisuti-
laisuus su 6.11. klo 12 ja seu-
rat klo 13.30 ry:llä, eläkeläis-
ten retki ke 9.11. Oulunsa-
loon. Kello: Pyhäinpäiväseu-
rat la 5.11. klo 18 ja su 6.11. 
klo 13 ry:llä, seurat ja HPE 
su 6.11. klo 18 Kellon srk-ko-
dissa, päiväkerho ma 7.11. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: Py-
häinpäiväseurat la 5.11. klo 
14 ry:llä, päiväkerhot ti 8.11. 
ja ke 9.11. klo 17.30 ry:llä klo 
17.30.
Kastettu: Luka Risto Alek-
santeri Selkälä, Veera Hen-
riikka Kivioja, Lotta Nella Ju-
liaana Jokela. 
Kuolleet: Aino Maukku 83, 
Rauha Olga Margareeta 
Raappana 83, Johan Markus 
Ulander 29.

Sururyhmä 
läheisensä 
menettäneille
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa 17.11. 
klo 18 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa 
(Kirkkotie 10 A). 

Sururyhmä on vertaistukiryhmä, jossa 
mahdollisuus käydä läpi menetystään muiden 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 

Ryhmän vetäjinä toimivat pastori Arto Nevala ja 
diakonissa Helena Seppänen. Ryhmä kokoontuu 
kahdeksan kertaa marras-toukokuun aikana. 

Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Helena 
Seppäselle p. 040 581 9316 

w
w

w
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u

Seurat  su 6.11. klo 13 ry:llä, 
klo 18 seurat ja iltamessu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Veli-ilta ti 8.11. klo 18. 
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 3.11. klo 18.30 Mur-
ron ry:llä. Pyhäinpäivän lau-
luilta pe 4.11. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Pyhäinpäiväseurat 
la 5.11. klo 13 ja 18 Kempe-
leen ry:llä. Seurakuntapäi-
vä su 6.11. klo 10 messu Tyr-
nävän kirkossa, klo 16 alus-
tus ry:llä.
Kastetut: Vertti Oskari Muik-
ku, Ella Ida Olivia Harjula, Se-

veri Hermanni Mällinen, Sal-
lamari Tuovila, Joni-Veik-
ka Juhani Kaikkonen, Roosa 
Matilda Kälkäjä.
Kuollut: Linnea Sofia Lilje-
berg s. Hästbacka 94, Ilpo 
Aulis Lämsä 62, Esa Juhani 
Moilanen 46.

Raamattuluentosarja 

USKO ja ARKI 
torstaisin ajalla 3.11.–24.11. klo 18.30–20 
Kirkonkylän srk-kodissa

Keskusteluja Jaakobin kirjeestä 
3.11. Kiusauksia ja koettelemuksia 1:1–27  

Pekka Rehumäki
10.11.  Usko jalkautuu arkeen  2:1–26   

Timo Riihimäki

Varhaisnuorten kerhot 
ks. www.evl.fi/srk/kempele/nuorisot_kerhot.htm. 
Huom. Kokkikerhot ovat täynnä, muihin kerhoi-
hin mahtuu vielä. 
uusi Tiistaikerho on alkanut tiistaisin vanhassa 
pappilassa klo 17–18 alakouluikäisille.

Taizé-ilta 
torstaina 10.11. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Rukoushetki koostuu Taizé-lauluista, 
raamatunteksteistä, rukouksesta ja hiljaisuudesta. 
Kolehti lähetystyölle.

Päiväpiiri 
ke 9.11. klo 12 
Kokkokankaan 

srk-keskuksessa. 
Matkakertomus San-
tiago de Compostela, 

Anna-Liisa 
Pottala. 

Vuoden 2012 
Yhteisvastuu- 
starttipäivä 

keskiviikkona 30.11. 
Pudasjärvellä. 

Ohjelmassa 
keräyskohteiden 

esittelyä, työkalupakin 
täydentämistä ja 

kokemusten jakamista. 

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset

Johannalle 
18.11. 

mennessä, 
p. 045 1393 993.

Soiva 
lohdutus -ilta 

to 3.11. klo 18.30 
srk-keskuksessa. 
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Rieskapaikalta. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen perjantai-
hin 11.11. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247 tai Erjalle, p. 
0400 775 164.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelis-
sa torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Yökahvila pe 
4.11. klo 18.30–22 seurakun-
takeskus. Musaryhmä ke 9.11. 
klo 18–20 Jäälin kappelin 
nuortentila. Musaryhmä (ki-
taransoiton alkeita) to 10.11. 
klo 16.30–18 Jäälin kappelin 
nuortentila.Retkiryhmä to 
10.11. klo 18–20 Jäälin kap-
pelin nuortentila.
Näytelmäprojektin aloi-
tusilta su 6.11. klo 16 Suve-
lassa. Ensi keväänä esitettä-
vä musiikkinäytelmä uskos-
ta, toivosta ja rakkaudesta 
kaipailee tekijöitä näytteli-
jöistä soittajiin, lavastajista 
kuiskaajiin. Lisätietoja Aitto-
lan Johanna p.  040 5551 477, 
Jurmun Matti, matti.jurmu@
hotmail.com tai Meriläisen 
Sepi, p. 040 7431 903.
Opintoavustukset haetta-
vissa. Kiimingin seurakun-
ta julistaa haettavaksi 11.11. 

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Varttikirkko pe 4.11. klo 
18.30, jonka jälkeen yökah-
vila klo 22 asti seurakunta-
keskuksessa. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.11. klo 18 Jäälin kappelissa.
Juttunurkka ma 7.11. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 7.11. klo 11–12 Jäälin kap-
pelissa. Aterian hinta 3 €.
Esikkoryhmä ti 8.11. klo 10–
12 Jäälin kappelissa. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-

le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lähetyspiiri ti 8.11. klo 12.30 
Montin-salissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 8.11. klo 13–14.30 Jää-
lin kappelissa. Kuljetuspyyn-
nöt ma klo 12 mennessä Er-
jalle, p. 0400 775 164.
Naisten kasvuryhmä to 10.11. 
klo 14–15.30 Montin-salissa. 
Raamattupiiri ke 16.11. klo 
18.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuoneessa. 
Raamattupiiri to 17.11. klo 10 
Vanhan koulun Lähimmäisen 
tuvassa.
Eläkeläisten syysretki ti 
22.11. Rovaniemelle. Tutus-
tumme mm. Arktikumiin, 
Helmikammariin ja käymme 
Joulupukin maassa. Paluu-
matkalla voi tuliaisia hankkia 

Hartaus to 10.11. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lähetysvintti ma 7.11. klo 12 
–14 yhdessäoloa käsitöiden, 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Seurakuntakerho ke 9.11. klo 
12–13.30  srk-talolla. Mukana 
Katja Sutela, lauletaan van-
hoja koululauluja ja virsiä.
Vapaaehtoisten  tukihenki-
löilta ke 9.11. klo 18 srk-ta-
lolla.
Niittypirtin seurakuntaker-
ho ma 14.11. klo 13. Mukana 
vs. diakonissa Marika Kamps.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille  
ti 15.11. klo 12–13.30 pappi-
lan pihapiirin vintillä. 
Tulossa: Isänpäivälounas su 
13.11. messun jälkeen srk-ta-
lolla. Aikuiset 9 €, lapset 4 € 
Lisätietoa ensiviikon lehdes-
sä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521226, Tupos vs. dia-
koni Heini Karhumaa p. 044 
7521 227.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 9.11.
klo 17–18 ja Kirkkolaulajat klo 
18.30–21.30 srk-talolla.
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 
8.11. klo 9.30–11. Anna-Maa-
ri Ruotanen vierailee. Tupok-
sessa ke 9.11. klo 9.30–11 Va-
namossa. Lapsityön pappi An-
na-Maari Ruotanen vierailee.
Rippikoulutyö: To 3.11. klo 
18–20 rippikouluralli muual-
la rippikoulunsa käyville. Tal-

viryhmälle opetusta la 12.11. 
Vanamon Olkkarissa klo 12–
17. Ota mukaan omat eväät!
Nuorisotyö: Nuorteniltaa 
ei ole to 3.11. rippikoulural-
lin vuoksi! Nuortenil-
ta jälleen  to 10.11. 
klo 18  Vana-
mon Olkkaris-
sa.
Olisitko ha-
lunnut läh-
teä Maata Nä-
kyvissä-feta-
reille? Voit ky-
syä Kirsiltä mah-
dollisista peruutuspai-
koista.
Varhaisnuorisotyö: Kai-
ken maailman kerho ti 8.11. 
3.–5.-luokkalaisille klo 15–

16.10 Lähetysvintillä. Kerho 
on puuhakerho, jossa paino-
pisteenä kansainvälisyys ja lä-
hetys.
Varkka-Vintti ke 9.11. klo 

15.15–16.45 Lähetys-
vintillä. Mukavaa 

yhdessäoloa se-
kä lähetystyö-
hön ja kansain-
välisiin asioihin 
tutustumista 
12–14-vuoti-

aille.
Varkka-Nurkka 

pe 11.11. klo 17–
20 eli avoimet ovet 

11–14-vuotiaille NuorisoNur-
kassa (srk-talolla). Pelailua, 
oleilua, kioski sekä iltapala-
tarjoilu.

Tulossa: 
Isänpäivälounas 

su 13.11. 
messun
 jälkeen 

srk-talolla.

mennessä opintoavustukset 
kirkon virkaan tai kristillises-
sä oppilaitoksessa opiskele-
ville nuorille. Hakemukses-
sa tulee näkyä, missä opiske-
lee, mihin tutkintoon ja opis-
kelukustannukset. Liitteeksi 
opiskelutodistus. Hakemuk-
set osoitetaan Kiimingin seu-
rakunnan kirkkoneuvostol-
le. Lisätietoja Aulikki Rinta-
Säntti p. 040 7431 904.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja perheruokailu su 6.11. 
klo 13 rauhanyhdistys, Kauko 
Säkkinen. Seurat su 6.11. klo 
17 rauhanyhdistys, Jouko Ok-
konen ja Matti Mäkimartti.

Lähetystyö pyytää lahjoituksia 
isänpäivälounaalle ja arpajaisiin. 

Tuo lahjoituksesi maanantaisin klo 12–14 
lähetysvintille tai soita, p. 040 8383 222 / Inkeri.

Taloudellisen avun tarpeessa olevat liminkalaiset:

Jouluavustuksia
voi kysyä diakoniatyöntekijöiltä 11.11. mennessä. 

Marika p. 044 7521 226
(kirkonkylä) tai Heini p. 044 7521 227 (Tupos).

Pyhäinpäivän aika
Messu la 5.11. klo 10 kirkossa, toimittaa Raimo 
Salonen, saarnaa Ville Väkeväinen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo ja kirkkokuoro.

Pyhäinpäivästä pyhäinpäivään – muistohetki 
la 5.11. klo 18 kirkossa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Erja Haho, kanttorina Jarkko Metsänheimo 
ja kvartetti. Kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden ja haudattujen seurakuntalaisten nimet 
luetaan kirkossa ja heidän muistokseen sytytetään 
kynttilät. Tilaisuuden jälkeen omainen voi viedä 
kynttilän läheisensä haudalle.  

Sanajumalanpalvelus Ylikylän koululla la 5.11. klo 
12, toimittaa Harri Isopahkala, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Messu su 6.11. klo 10 kirkossa, toimittaa Harri 
Isopahkala, kanttorina Jarkko Metsänheimo ja 
poikien koulutuskuoro.

Kastetut: 
Oskari Matias Turpeinen, 
Loviisa Alina Kemppainen, 
Rebekka Johanna 
Kemppainen,   
Santtu Mikael Yli-Suvanto,
Joanna Alette Ranua,
Ella Juulia Kallioniemi. 

Vihitty: 
Ville Petteri Alakärppä ja 
Sofia Matleena Käkelä.

Kuollut: 
Sulo Aulis Vesa 74.

Yhteisvastuustartti 
ke 30.11. klo 11–15 

Pudasjärvellä. 

Päivän aikana 
tutustutaan vuoden 

2012 avustuskohteisiin. 

Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen ruokavalioi-

neen pe 18.11. 
mennessä Seijalle 
p. 040 5793 247. 

Tulehan mukaan!

Kiimingin Rauhan Sanan Py-
häinpäivän seurat Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa 5.–
6.11. La 5.11. klo 10- Messu kir-
kossa, saarna: Ville Väkeväi-
nen, liturgia: Raimo Salonen. 
Klo 12 Seurat, Raimo Salo-
nen, Harry Ylipää, Heino Kou-
va. Klo 14.30 Lauluseurat Ka-
ri Kouva (juonto) Ville Väke-
väinen (puhe). Klo 16.15 Seu-
rat Timo Orre, Harry Ylipää. 
Su 6.11. klo 12 Seurat Timo Or-
re, Harry Ylipää. Klo 14.30 Ti-
mo Orre, Heino Kouva.
Siionin virsiseurat su 6.11. klo 
15 Eeva ja Paavo Kuivamäel-
lä, Raatinpolku 4. Tervetuloa!

Partio: To 3.11. Samoajailta. 
Pe 4.11. Make päivystää Tu-
poksen Vanamossa klo 15–17.
Ke 9.11. Make päivystää Par-
tiotoimistossa klo 14–16.  Per-
jantaina ei päivystystä. Ke 
9.11. Seko 3. Seikkailu- ja elä-
myskokemus Liisanlinnassa 
13-v. / 2011 ja vanhemmille 
nuorille. Linnanvalloitusta ja 
lättyjä nuotiolla.  Ilmoittau-
tuminen tekstiviestillä Ma-
kelle p. 044 7521 223 viimeis-
tään 6.11.  Ilmoita nimi, ikä, 
kylä ja ruoka-ainerajoituk-
set.  Retki on ilmainen.  Tar-
kemmat tiedot koulujen il-
moitustauluilla ja www.niit-
tykarpat.fi.  11.–12.11. Suden-
pentujen yöretki.  Lisätietoa 
akeloilta. Ke 15.11. Ahman 
aivastus maastoleikki Limin-
gan läheisyydessä.  Tarkem-
min lpk:n kotisivuilla. 14.–
17.11. Make neuvottelupäi-
villä.  Pe 18.11. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Hui-
vikankaat ja merkit myynnis-
sä, hinta 6 €. Limingan seu-
rakunta/ Partiotyö/ markku.
korhonen@evl.fi   p. 044 7521 
223. Partiotoimisto Limingan 
pappilan pihassa olevassa 
entisessä navetassa, yläker-
rassa.

Rauhanyhdistys: Virsilauluil-
ta pe 4.11. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Pyhäinpäivän iltaseu-
rat la 5.11. klo 18 ry:llä. Isot 
seurat su 6.11. klo 12 ry:llä ja 
iltakirkko+HPE klo 18 Limin-
gan kirkossa ja kirkkokahvit 
ry:llä. Varttuneiden kerho to 
10.11. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Sampo Leo Eliel 
Luhasto, Elna Sofia Penttilä, 
Tuomas Johan Seppälä, Vilja-
Tuulia Lyyli Linnea Väisänen.
Kuollut: Aune Annikki Ervas-
ti e. Lumijärvi 93.

Limingan seurakunta 
etsii soitto- tai 

laulutaitoisia aikuisia
toteuttamaan

Pekka Simojoen ja 
Anna-Mari Kaskisen

AFRIKKALAISTA 
GOSPELMESSuA

Jos kiinnostuit, tule 
to 17.11. klo 19 srk-talolle.

Lisätiedot: 
Petteri Paananen 
p. 050 3203 066.
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eurakunnissa tapahtuu 3.–10.11.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Pyhäinpäivän messu la 
5.11. klo 10 kirkossa, vainaji-
en muistaminen, Minna Sal-
mi, Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lolla. 
Messu su 6.11. klo 10 kirkossa 
Tapio Kortesluoma ja Sanna 
Korhonen, kanttorina Tuomo 
Kangas. Kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.
Pyhäkoulut su 
6.11. klo 12 Repus-
sa ja Salonpäässä.
Perhekerhot keski-
viikkoisin Repussa 
ja Salonpään ry:llä 
klo 9.30–11, sekä UUSI 
PERHEKERHO  Repussa maa-
nantaisin klo 12.30–14. 
Omaishoitajien keskuste-
luryhmä ja päiväkahvit ma 
7.11. klo 12 toimitalolla.

Ehtoolliskirkko to 3.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 3.11. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 6.11. klo 
11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 8.11. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.11. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Pekka Kyllönen.
Niittypirtin kerho ke 9.11. 
klo 13.30 kerhohuoneessa, 
Simo Pekka Pekkala, Hanna 
Kaisto-Vanhamäki. 
Rukouspiiri ke 9.11. klo 
17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja 
Leena Savolai-
nen.
Kylmä-
länky-
län seu-
rakun-
tapiiri 
to 10.11. 
klo 11 
kappe-
lissa, Os-
si Kajava ja 
päiväkuoro 
laulattavat. 
Omaishoitajien ryhmä to 
10.11. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä, p. 040 5470 785.
Hartaus to 10.11. klo 14 Vi-

re kodissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 9.11. klo 17 

lapsikuoron ja klo 
18.30 kirkko-

kuoron har-
joitukset 
seura-
kuntata-
lossa. 
Lähe-
tys: Uu-
si Lähe-

tyskalen-
teri 2012 

on ilmesty-
nyt! Anna kau-

nis, koko vuoden 
kestävä lahja ystävälle, lä-
heiselle tai itsellesi! Kalen-
terin hinta on 8 € / kpl. Lisä-
tiedot ja hankinnat lähetys-
sihteeriltä p. 040 5629 131.

Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen srk-salissa sekä 
joka toinen torstai klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la (parilliset viikot). Vauva- 
ja vekarakirkko ti 8.11. klo 
9.30 kirkossa. Kirkkohetken 
jälkeen isänpäivän kakku-
kahvit/mehut seurakuntata-
lossa. Kylmälänkylän kappe-
lin perhekerho ke 9.11. klo 
15–17. Kylän äidit pitävät 
kerhoa itse, yhteyshenkilö 
Satu Kukkohovi p. 050 5467 
278. Sirpa vierailee kerhos-
sa noin kerran kuukaudessa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 3.11. ja 
10.11. klo 11–12.15 yläkou-
lulla ja lukiolla. Nuortenilta 

Isänpäivä-
lounas su 13.11. 

klo 11–14 
srk-talolla.

Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 9–10.30.
Isänpäivänä ei ole pyhäkou-
luja.
Isänpäivälounas su 13.11. klo 
11–14 srk-talolla. Tuotto lähe-
tystyölle. 
Hartaus ke 9.11. klo 13.30 Sa-

lonkartanossa, Minna Sal-
mi. 

Ei seurakuntaker-
hoa to 10.11. 
Hartaus to 10.11. 
klo 11.30 Teppo-
lassa. Tuomo Kan-

gas.
Musiikkiryhmät: 

musiikkikerho ke klo 
15–16 Repussa, lapsikuoro ke 
17–18 srk-talolla, Uusi Ääni to 
klo 18–20 srk-talolla ja nuor-
ten kuoro pe klo 19–20.30 
srk-talolla. 

Uusi 
Lähetyskalenteri 

2012 on ilmestynyt! 
Anna kaunis, koko vuoden 

kestävä lahja ystävälle, 
läheiselle tai itsellesi! 

Kalenterin hinta on 8 € / kpl. 
Lisätiedot ja hankinnat 

lähetyssihteeriltä 
p. 040 5629 131.

Pappilantie 28

Tervetuloa 
Kyläkamarille! 

ma ja ke klo 11–14

• Maanantaisin lettu- ja Terveyspointti-
päivä, jolloin mahdollisuus myös 

verenpaineen mittaukseen.   

• Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua.

• Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
lauluhetki klo 12–13.

Perjantaina 4.11. klo 20
 

Puhe: Pekka Kinnunen 

“Oi Kaanaanmaa” ja muita kuorolauluja ja virsiä  
lapsikuoro ja nuortenkuoro vahvistuksena miehet, 

johtaa Tuomo Kangas.

Pyhäinpäivän iltamusiikki
Oulunsalon kirkossa

Tilkkutäkkilaulujen ilta 
perjantaina 11.11. klo 18.30

Suomalalla, Hektorintie 4 as 1.
Tervetuloa!

to 3.11. ja 10.11. klo 17–18.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 4.11. klo 15–17.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho to 
3.11. klo 10–12. Lähetyslau-
luilta to 3.11. klo 19, Jouni 
Heikkinen. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pyhäinpäiväseurat: La 
5.11. klo 12 ja klo 18 seurat 
ry:llä. Su 6.11. klo 10 mes-
su Muhoksen kirkossa ja klo 
14 seurat ry:llä. Ma 7.11. klo 
17.30 ja klo 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 8.11. klo 19 vel-
jesilta ry:llä. To 10.11. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.11. klo 18 raamat-

tuluokka Louhisalmella. Klo 
19 veljesilta ry:llä. Klo 19 
Oulun seudun nuortenilta 
Tyrnävän kirkossa. Su 6.11. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Nissilä, Päivärinteenpol-
ku 14, Laitasaari Karhumaa, 
Törmäläntie 9, Huovila Kaja-
va, Ritolantie 81. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 8.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 
Kastettu: Eemil Henrik Kor-
kala, Oiva Matti Iivari Ranta, 
Jimi Juhani Saukko.
Kuollut: Kalervo Kalevi Hat-
tara 58.

Kirkonkylän ry: Lauluseurat 
Niemenrannassa: la  5.11. klo 
18.30 Koskelalla, Onkikuja 4 
La 4.11. klo 19 Oulun seudun 
nuorten lauluilta Tyrnävän 

kirkossa. Pyhäinpäiväseurat  
la 5.11. klo 13 ry, Juhani Ul-
jas, Mikko Uljas klo 17 seurat 
ja HPE kirkossa, Juhani Uljas, 
Keijo Nissilä. Su 6.11. klo 13 
pyhäinpäiväseurat, ry, Mikko 
Uljas, Juhani Uljas, klo 17 py-
häinpäiväseurat, ry, Keijo Nis-
silä, Erkki Vähäsöyrinki . Ma 
7.11. klo 18. Raamattu tutuk-
si -ilta, Matt. 26:69-75. Ti 8.11. 
klo 18,30 lauluseuroja kodeis-

sa; Karhuoja: Jukka Saarnilla, 
Karhuojantie 208. Ke 9.11. klo 
12 varttuneiden kerho, ry.
Salonpään ry:  Seurat su 6.11. 
klo 16 ry:llä. Lauluilta ja seu-
rat su 13.11. klo 16 ry.
Kastettu:  Rasmus Lenni Oli-
ver Pitkälä, Laura Kaisa Sinik-
ka Palola, Fanny Saga Matil-
da Rundgren, Adessa Eelia 
Koskelo, Valtteri Aleksante-
ri Mustonen.
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Adventtivesperin projekti-
kuoro to 3.11. ja 10.11. klo 18 
Pyhännän srk-talossa.

Kerhot ja kuorot ovat aikai-
semmin ilmoitettujen aika-
taulujen mukaan.

KeSTilä
Julkaisuilta to 3.11. klo 19 
ry:llä.
Seurat la 5.11. klo 12 ry:llä, 
Jorma Lampela ja Matti Nis-
silä.
Vt. kappalainen Saila Karp-
pisen tulojuhla su 6.11. Mes-
su klo 10 kirkossa. Ruokailu ja 
juhla seurakuntakodissa.
Perhekerho ke 9.11. klo 10 k-
kodissa.
Seurakuntakerho pe 11.11. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
11.11. klo 19 ry:llä.
Kuollut: Paavo Ilmari Pellikka 
87, Ilma Ellevi Nauha s. Mylly-
mäki 54.

PiiPPOla
Pyhäinpäiväseurat la 5.11. 
klo 12 srk-kodissa, Jaakko 
Tahkola ja Erkki Perttunen.
Nuortenilta ma 7.11. klo 17 
srk-kodissa. Rippikoululaisil-

le merkintä. Tulkaahan iso-
setkin mukaan. 
Seurakuntakerho ti 8.11. klo 
11 srk-kodissa diakonimyy-
jäisten merkeissä. 
Rippikoulukaruselli la 12.11. 
alkaen klo 9 Pulkkilan kirkos-
sa kaikille vuonna 2012 rippi-
koulun käyville piipposille ja 
pulkkisille nuorille.  
Kastettu: Iida Emilia Ohenoja

PulKKila
Ehtoollishartaus pe 4.11. klo 
13 Koivulehdossa. 
Ompeluseurat pe 11.11. klo 
19 Hilkka ja Tuomo Haapa-
lahdella.
Rippikoulukaruselli la 12.11. 
alkaen klo 9 kirkossa kaikil-
le vuonna 2012 rippikoulun 
käyville piipposille ja pulkki-
sille nuorille.  
Kastettu: Heikki Johannes 
Jylhänkangas

PYHänTä
Ehtoollishartaus to 3.11. klo 
10.30 Nestorissa. 
Hartaus to 3.11. klo 14 Kuu-

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 3.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Ehtoollishartaus ma 7.11. klo 
14 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 8.11. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Ahkerat ja innokkaat nutun-
neulojat jatkavat harjoituk-
siaan to 10.11. klo 17 srk-ta-
lon takkahuoneessa.
"Muistitilaisuus" ke 16.11. 
klo 15 Tyrnävän srk-talolla. 
Maarit Lampela Oulun Seu-
dun Muistiyhdistyksestä pu-
huu muistisairaan kohtaami-
sesta ja problematiikasta.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9-10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Varhaisnuorten kerhot: maa-
nantaisin klo 16–18 Tyrnävän 
srk-talolla, tiistaisin klo 16–18 
Markkuun koululla ja Murron 
kerhotilassa, torstaisin klo 17–
19 Tyrnävän srk-talolla ja Mur-
ron kerhotilassa.

rankukassa.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
syyskokous to 3.11. klo 14.30 
Takojantie 3 kerhohuoneella.
Nuortenilta to 3.11. klo 17 
srk-talon kerhotilassa. 
70-, 75- ja 5-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhlat su 6.11. Ju-
malanpalvelus klo 13 kirkos-
sa. Juhlat srk-talossa.  
Seurat ja julkaisutilaisuus 
su 6.11. klo 15 ry:llä.
Perhekerho ti 8.11. klo 10 srk-
talon kerhotilassa.
Juonnettu virsilauluilta ti 
8.11. klo 19 kirkossa.
Lauluseurat ke 9.11. klo 
18.30 Eero ja Mirja Kiviojalla. 
Hartaus to 10.11. klo 10 Nes-
torissa.

RanTSila
Lauluhetki pe 4.11. klo 14 
Pohjantähden päiväsalissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.11. klo 18.30 srk-talossa, 
Tapio Mustonen.
Veteraanikuoro ke 9.11. klo 
11 srk-talossa.
Syöpäkerho ke 9.11. klo 12.30 

Temmes: Hartaus ti 
8.11. klo 10.30 Män-
tyrinteellä.
Tyrnävän rauhan-
yhdistys: Pyhäin-
päivän kirkkolauluil-
ta pe 4.11. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa, iltapala ja pu-

Perhetapahtuma 
lauantaina 19.11. kello 10–14 Tyrnävän srk-talolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia lapsiperheitä 
viettämään yhteistä päivää Tyrnävän 
seurakuntatalolle.

Ohjelmassa on seuraavaa:
Klo 10  Alkuinfo ja hartaus
Klo 10.30 Vanhemmille: Luento/keskustelu, 

jossa pohditaan: Mikä perheen arjessa 
mietityttää? Millainen on "meidän 
näköinen perhe"? Luennoitsija: 
perheterapeutti Teija Pirnes Instory Oy:stä

Klo 10.30  Lapsille: Omaa ohjelmaa mm. leikkiä, laulua 
ja askartelua

Klo 12  Ruokailu
Klo 13  Pentti-kanttori laulattaa ja leikittää 

perheitä
Klo 14  Päätös ja kiitos

Tyrnäväläisille perheille tapahtuma on ilmainen.

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p. (08) 5640 
600 tiistaihin 15.11. mennessä. Ilmoittautua voi myös 
suoraan lastenohjaajille perhekerhossa.

Tapahtumaan voidaan ottaa maksimissaan 50 alle 
7-vuotiasta lasta. Myös vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita tapahtumaan.

heenvuoro ry:llä. Su 6.11. klo 
10 kirkkopyhä Tyrnävän kir-
kossa ja seurat. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 3.11. klo 18.30 Mur-
ron ry:llä. Pyhäinpäiväseurat 
la 5.11. klo 13 ja 18 Kempe-
leen ry:llä. Seurakuntapäivä 
su 6.11. klo 10 messu Tyrnä-
vän kirkossa ja klo 16 alustus 
ry:llä.
Kastettu: Aaro Petrus Aapeli 

Manninen, Mira Ilona 
Märsynaho.

Kuollut: Ahti 
Ilmari Romp-
painen 90, 
Senja Heis-
kanen s. 
Kylmä-
luoma 70, 

Taisto Heikki 
Korva 69.

Konsertit Tyrnävän kirkossa 
10.11.–15.12.
To 10.11.  klo 19 Urkukonsertti Maija Tynkkynen
To 17.11.  klo 19 Oulujoen seurakunnan kamarikuoro 

Gaudiate, joht. Lauri Nurkkala
Ma 21.11. klo 19 Pohjan laulu ja seurakunnan 

lapsikuoro, joht. Mihkel Koldits
To 1.12.  klo 19 Merikanto-konsertti, Laura Pyrrö 

sopraano, Jussi Makkonen sello ja Rait Karm 
piano

To 15.12. klo 19 Hannu Ilmolahti baritoni ja Pentti 
Korkiakoski urut ja piano.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €, 
Pohjan laulun konserttiin 10 €
Järjestää Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän kunta.

Sanan ja rukouksen messu   
sunnuntaina 13.11. 2011 klo 18 Rantsilan kirkossa

Israelin lähetti pastori Mika Pouke, musiikkia Antti 
Kärsämä, kanttorina Pekka Kyöstilä, ehtoollisen 
toimittaa Merja Jyrkkä. Esirukouspalvelu.
Järj. Rantsilan kappeliseurakunta

Diakoniamyyjäiset
to 3.11. klo 10–11.30 
Pulkkilan srk-talossa. 

Ti 8.11. klo 11 Piippolan 
srk-kodissa. 
Lahjoituksia 

otetaan vastaan!

Action-risteily
Mieliinpainuva toimin-
taristeily alakouluikäisille 
to 10.11. klo 17.30–19 Pulk-
kilan seurakuntatalolla. Tule 
toimimaan, kokemaan ja keräämään 
mahtavia muistoja kaikilla aisteilla! Tytöt ja pojat, 
tervetuloa! Risteilyemäntinä toimivat Sirkku ja Johanna.

Ilmoittaudu mukaan risteilylle Johannalle 
p. 020 7109 734 viimeistään ti 8.11.

srk-talossa.
Herättäjän seurat ke 9.11. klo 
19 Sisko ja Seppo Juntusella 
Wilppolassa, Wilppolantie 2, 
Matti Nuorala, Merja Jyrk-
kä ym.
Seurakuntakerho to 10.11.
klo 13 Rauhalassa.

Julkaisuilta pe 11.11. klo 19 
ry:llä.
Rippikoulukaruselli la 12.11. 
alkaen klo 9 kirkossa kaikil-
le vuonna 2012 rippikoulun 
käyville ranttisille nuorille.
Kuollut: Raakel Elisabet Mä-
ki s. Laatikainen 82.

Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus 
lauantaina 5.11. klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuo-
ro. Luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden Tyrnävä-
läisten nimet.

Messu sunnuntaina 6.11. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Rauhanyhdistysten kirkkopyhä.

TemmeS:

Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus 
lauantaina 5.11. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Luetaan vuoden 
aikana poisnukkuneiden temmesläisten nimet.

Isänpäivälounas 
su 13.11. 

klo 11.30-13.30 
Tyrnävän 

srk-talolla.
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Lukunurkka

Professori, tähtitieteilijä ja Helsin-
gin yliopiston almanakkaosaston 
päällikkö Heikki Oja on kirjoitta-
nut erinomaisen kirjan pyhimyk-

sistä. Työssään hän on hyödyntänyt van-
hoja, suomalaisia almanakkoja, jotka al-
koivat ilmestyä säännöllisesti suomeksi 
vuonna 1705.

Omia pyhimyksiä on Suomella vain 
kaksi: Henrik ja Hemmingus. Henrik 
oli syntyjään todennäköisesti englanti-
lainen ja tuli Suomeen 1150-luvulla. 

Henrik teki lähetysmatkoja, mutta sai 
surmansa talonpoika Lallin hyökättyä 
hänen kimppuunsa Köyliönjärven jäällä. 

Hemmingus puolestaan tuli Ruotsis-

ta 1320-luvun lopulla. Hänestä tuli Tu-
run piispa 1338. Hemmingus toimi pit-
kään Turussa, mutta teki matkoja myös 
muualle Suomeen.

Pyhimyksiä tuli ensimmäisinä vuo-
sisatoina marttyyreista. He tunnusti-
vat kristillistä uskoa niin, että joutuivat 
uhraamaan henkensä. Siitä syystä heitä 
alettiin kunnioittaa ja arvostaa. 

Kristillisen uskon tunnustajat oli-
vat ihmisiä, jotka eivät maallisen vallan 
painostuksesta luopuneet Kristuksesta, 
vaan esimerkillään, sanoillaan ja teoil-
laan osoittivat uskon todeksi. 

Pyhimyksiä oli moneen lähtöön. 
Myöhempinä aikoina joukkoon on las-

kettu läntisen kulttuurin suuria filoso-
feja ja tiedemiehiä, erinomaisia johtajia 
ja organisoijia, loistokkaita puhujia ja 
opettajia. 

Suomalaisten kalenterien pyhimyk-
set ovat siis kansanvälistä väkeä, koska 
tavallaan meillä on vain kaksi omaa py-
himystä. Ensimmäisessä pyhimyskalen-
terissa onkin tilaa, sillä mukana on vain 
satakunta pyhimystä. Sittemmin luette-
loihin alkaa tullaa Saksan pyhimyksiä ja 
1600-luvulta lähtien Ruotsin kuninkaita 
ja kuningattaria. 

Heikki Oja käy teoksessaan läpi vuo-
den kaikki päivät ja niille sijoitetut ylei-
simmät pyhimykset. Tuloksena on erin-

Pyhimyksiä moneen lähtöön Heikki Oja: Suomen kansan 
pyhimyskalenteri. 480 s. 
Kirjapaja 2011.

omainen tietoteos ja sukellus suomalai-
seen pyhimyskalenterikulttuuriin. 

Oja avaa uusia uria näin myös kristil-
lisen uskon ymmärtämiseen tätä kautta.

RISTO KORMIlAINEN

”Näin metsän halki viesti soi: nyt 
laulajaiset on. Ja soittimiaan soit-
tajat virittää kuntohon. Ne rai-
kuilee, ne kaikuilee, ne soittaa, 
riemuitsee ja viulut soi ja huilut 
soi ja metsä vastailee. On tikli-
varpu lahjakas ens viulun soitta-
ja ja ystävänsä peipponen säestää 
toisella.” 

Tämä vanha Maija Konttisen 
sanoittama koululaulu tuli mie-
leen, kun seurasi seurakuntien 
Spirito- ja Virtuoso-puhallinor-
kesterien valmistautumista har-
joituksien alkamiseen Tulindber-
gin salissa Madetojan musiikki-
keskuksessa. 

Harjoitukset olivat samalla 
valmistautumista neljän orkeste-
rin yhteiskonserttiin, joka pide-
tään Oulussa Madetojan salissa 
ensi viikolla 9. marraskuuta.

Oulun seurakunnissa on ollut 
puhallinorkesteritoimintaa jo yli 
50 vuoden ajan.

Kaverit ja harjoitusleirit 
tärkeitä
Vilma Vakkala on soittanut sak-
sofonia neljä vuotta. Virtuoso 
-puhallinorkesterissa hän aloitti 
tänä syksynä.  

– Täällä saa kavereita ja kuu-
lostaa hienommalta, kun soittaa 
yhdessä, hän kertoo.

Jenna Järvikivi pitää myös ar-
vokkaana kokemuksena soitta-
mista muiden kanssa. Hänkin on 
siirtynyt juuri nuorempien orkes-

terista vanhempiin soittajiin.
Oulun seurakuntien soitto-

kunnan ja musiikkikoulun vs. 
toiminnanohjaaja Riitta Oja-
la kertoo, että yleensä nuorille 
mieluisinta orkesteritoiminnassa 
ovat juuri kaverit ja harjoituslei-
rit. Niitä pyritään järjestämään 
joka kevät ja syksy kullekin or-
kesterille.  

Orkesterilaisia on kaikkiaan 
150, jotka soittavat neljässä eri 
orkesterissa ikäryhmittäin. Pri-
mo on vasta-alkajille, Spirito 
12–15-vuotiaille ja Virtuoso lä-
hinnä 16–18-vuotiaille, jotka ovat 
soittaneet muutaman vuoden. Vi-
venti on edustusorkesteri.

Orkesteritoiminta seurakun-
nassa ei ole pelkkiä rankkoja tree-
nejä, vaan tärkeää on hyvä mei-
ninki ja yhdessä soittamisen ilo.

lainasoittimilla 
pääsee alkuun
Vaikka harjoittelu onkin säännöl-
listä ja tavoitteellista, orkesterei-
hin ei ole pääsykriteereitä tai va-
lintakokeita. Myöskään tutkinto-
ja ei ole toisin kuin konservato-
rio-opiskelussa. Soittoharrastuk-
sen voi halutessaan aloittaa myös 
keskellä vuotta. 

Musiikkikoulutoiminnassa 
ei myöskään ole ikärajoituksia, 
mukana on myös kuusikymppi-
siä soitonopiskelijoita. Soittimen 
puute ei ole este, sillä lainasoitti-
mia on olemassa.

Orkesteritoiminta on seura-
kuntien musiikkikoulun ja Ou-
lun konservatorion yhteistoimin-
taa, jossa ovat mukana myös Ou-
lun seudun ammattikorkeakoulu 
ja Kiiminkijoen opisto.  

Puhe on joskus turhaa
Musiikki on olennainen osa seurakuntatyötä. 

Muskari- eli musiikkileikkikoulutoiminta on pienimmille seurakun-

talaisille tarkoitettua. Oulun seurakunnissa Trilli-muskareita on Tuiras-

sa ja Oulujoella. Karjasillan seurakunnassa kokoontuvat HelmiMuska-

ri ja PerheenHelmet. 

Seurakuntien kuorotoiminta on vilkasta. Esimerkiksi Oulun seura-

kunnissa on vajaa 30 kuoroa eri-ikäisille.

Joulun alla laulettavien Kauneimpien joululaulujen jatkuva suu-

ri suosio kertoo omalta osaltaan siitä, että musiikki tavoittaa ihmis-

sielun ja sydämen. 

Puhetta ei aina tarvita.

MARJO PÄÄKKÖNEN

Oulun seurakuntien orkestereissa nuoret pääsevät puhaltamaan

Soittamisen iloa ennen kaikkea 
sestikin, muun muassa puhallin-
orkestereiden SM-kisoissa. Kai-
kista menestynein on ollut ai-
kuisten orkesteri Viventi, jolla on 
peräti kuusi peräkkäistä suomen-
mestaruutta. Viventi sai myös 
parisen vuotta sitten kaupungin 
kulttuuripalkinnon. 

MARJO PÄÄKKÖNEN

Puhallinorkesterien syyskonsertti 
Madetojan salissa keskiviikkona 9.11. 
klo 19.
Konsertissa esiintyvät 
puhallinorkesterit Primo, Spirito, 
Virtuoso ja Viventi.
Kapellimestareina toimivat Laura 
Ronimus, Marjaana Heikkinen, 
Johanna Kiviharju, Markku 
Korhonen, Esa Lappi ja Sauli 
Orbinski. Konserttiin on vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu on 5 euroa.
Orkesterin toiminnasta saa tietoa 
internetsivuilta
www.oulunseurakunnat.fi/
puhallinorkesterit

Taide 

seurakunnassa

S anna Tu r u n e n

Oulun alueen orkesteritoimin-
ta on menestynyt valtakunnalli-

Vaikka suurin osa Oulun seurakuntien puhallinorkesterien soittajista on nuoria, yläikärajaa ei ole.


