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Vastarannan Kiiski

J okunen vuosi sitten matkustelin 
ystäväni kanssa Kaakkois-Aasias-
sa. Burmassa (eli Myanmarissa, 

kuten nykyjohto maata haluaa kut-
suttavan) istahdimme kuumana päi-
vänä pieneen tienvarsikuppilaan le-
vähtämään. Naapuripöydässä kolme 
nuorta miestä jutteli keskenään, vil-
kuili meitä ja hihitteli. Kummaste-
limme, mikä meissä niin mahtoi hu-
vittaa. Äkkiseltään kummallakaan ei 
näyttänyt olevan kastiketta naamas-
saan. Vaatteetkin olivat tavalliset. Ly-
hyet hiuksemme kenties? Vähän ou-
toa silti; paikka oli pieni, mutta siellä 
kävi suhteellisen paljon turisteja, jo-
ten paikallisten olisi olettanut jo tot-
tuneen niin lyhythiuksisiin naisiin 
kuin t-paitoihinkin.

Tarjoilija kävi pöydässä juttelemassa 
toistuvasti, nuori mies hänkin ja selvästi 
poikien kaveri. Lopulta tarjoilija tuli 
kainosti kysymään meiltä, saisivatko 
pojat tulla pöytäämme juttelemaan. 
He haluaisivat kovasti harjoitella 
englantia, mutta eivät kehdanneet 
itse kysyä. Siinä hihittelyn syy: poi-
kia ujostutti. 

Yksi pojista kertoi opiskelevansa 
englantia yliopistossa, ja puhuikin 
kohtalaisesti. Välillä hän tulkkasi ys-
tävilleen. Kyseltyään mistä tulemme 
ja mitä teemme puhe kääntyi eri us-
kontoihin ja Raamatun kohtiin. Se 
mikä Suomessa on mitä yksityisintä, 

on monessa muussa maassa tavallinen 
puheenaihe. 

Burmassa näimme paljon buddha-
laisia munkkeja ja upeita temppeleitä, 
mutta myös odotettua enemmän kris-
tillisiä kirkkoja sekä nunnia. Ainakin 
yksi pöytäseurueemme pojista oli kris-
titty. Jonkinlainen uskonnonvapaus 
maassa on, mutta minkä asteinen, se 
on toinen kysymys.

Tulkkina toiminut poika selitti va-
kavana, että he haluavat oppia englan-
tia tulevaisuutta varten. ”Nyt meidän 
maassamme ei ole vapautta”, mutta 
tulevaisuudessa on, ja silloin tarvitsem-
me englantia. Silloin voimme lukea 
kaikesta, matkustaa ja tavata ihmisiä 
ja käyttää Internetiä, mutta sitä var-
ten meidän on nyt opiskeltava.” Muut 
pojat säestivät nyökkäyksin.

Viime viikkojen aikana Burma 
on ollut mielessäni joka päivä. Olen 
seurannut uutisia välillä henkeäni pi-
dätellen. Tunnetilani ovat kulkeneet 
koko skaalan: toiveikkuudesta iloon, 
sitten pettymykseen ja syvään suruun. 
Lupaavan alun jälkeen juntta nujersi 
mielenosoittajat verisesti. Kaivattu 
vapaus ei koittanut.

Mietin mitä tapaamillemme pojille 
kuuluu. Ovatko vapaita, luovimassa 
arjessa kuten ennenkin? Vai pakoi-
lemassa, pidätettyinä, kidutettuina? 
Mietin miten helppoa meidän elämäm-
me täällä on. Miten paljon vapautta, 
valinnanvaraa. Tunnen syyllisyyden 
piston. Niin helposti unohdan kiittää 
saamastani hyvästä, ja mikä vielä pa-
hempaa, tehdä omaa osuuttani, jotta 
toiset saisivat saman.

Kia Kinnunen, FM, helsinki

Reetta Rönkä kirjoittaa 12. lokakuuta blo-
gissaan Uudessa Suomessa Maija Vilkku-
maasta.

 ”Olin kuudennella luokalla ja kiihkeästi 
itsenäistymistä kaipaava 12-vuotias, kun äiti 
antoi minulle Maija Vilkkumaan esikoisal-
bumin Pitkä ihana leikki. Se oli siinä, rak-
kautta ensi kuulemalla. Kaunista, kuplivaa 
ja rohkeaa tyttöyttä, puhdasta naisenergiaa. 
Nuori Maija oli kapinallinen miesvaltaisen 
rockmusiikin saralla. Menin kampaajalle-
kin kourassani Maijan pörröpäinen kuva. 
Tukka lähti ja nuoruus alkoi.

Maija oli paikalla, kun minä ja ystävättäre-
ni aamuyöllä kotibileiden viimeisinä mohi-
kaaneina muiden jo nukkuessa käänsimme 
nupit kaakkoon ja lauloimme kurkut suorina 
Maijan Puisto puhuu -kappaleen. ”Nouse ja 
paa, huuliisi punaa, nyt vähän näyttää siltä 
et maailma ei loppunutkaan.” 

Tänään, kuusi vuotta myöhemmin, her-
kistyin, kun kuuntelin taas pitkästä aikaa 
Maijaa. ”Voi miten mä toivoisin et asiat ois 
toisin, kukaan ei ois surullinen, sinäkään et 
oisi, tiikeri ja peura saman lähteen vettä joi-
si, mut niin ei oo.” Peikkotytöstä on tullut 
suvereeni suomirokin kuningatar, arvoista 
tinkimättä.

Helsingin kolaritilastot todistavat vääjää-
mättä, että taloudessa menee hyvin, kirjoit-
taa Raili Leino Tekniikka & Talous -lehden 
uutiskommentissa 15. lokakuuta.

”Helsingin Sanomissa julkaistu tilasto 
Helsingissä tapahtuneista liikenneonnet-
tomuuksista vuosina 1985–2006 on ällis-
tyttävän tarkkaan saman muotoinen kuin 
bruttokansantuotteen kasvukäyrä samalta 
ajanjaksolta. Nousukauden huipulla 1989 
Helsingissä tapahtui lähes 6 500 onnetto-
muutta, laman pohjalla 1993 vain 4 200.

Pimeä, sateinen ja lehdistä liukas lokakuun 
sunnuntai näyttää tilanteen käytännössä. 
Tietyöalue vilisee kiilaajia, jotka eivät ym-
märrä, missä heidän kaistansa kulkee. Lii-
kennevaloissa jopa kolme autoa ajaa päin 
punaisia. Vilkkaalla hirvialueella pimeässä 
sateessa ohitetaan keltaisilla viivoilla ajo-
neuvo, jonka ylinopeus on vain maltillinen. 
Nopeuserot kasvavat vaarallisiin mittoihin, 
koska osa autoista hidastaa, mutta suuri osa 
ei ollenkaan.”

”Onnettomuustilastot kääntää laskuun 
joko lama tai tekniikka. Irtisanomislappu 
lompsassa nostaa monta kaasujalkaa ko-
konaan pois polkimelta.”
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Oraakkelien aika sarastaa
Tulevaisuudessa seurakuntalaiset eivät ehkä 
enää valitse kirkkoherraa vaan päätöksen te-
kevät seurakuntien luottamuselimet.

Olipa menetelmä kumpi tahansa seura-
kuntien toiminta jatkunee kuten ennenkin.

Kun uudistuksia silti suunnitellaan, olisi 
vähin vaatimus, että ne noudattaisivat yhte-
näistä linjaa aiempien päätösten ja periaat-
teiden kanssa.

Kirkkohallituksen mielestä seurakuntavaa-
lien äänioikeuden ikärajaa pitäisi laskea 16 
vuoteen nykyisestä 18 vuodesta. Samaan 
aikaan taas kirkkoherranvaalien äänestäjä-
joukkoa halutaan supistaa.

Ja näistä kahdesta kirkkoherranvaali on 
juuri se, jossa yhden seurakuntalaisen ääni 
vaikuttaa seurakunnan tulevaisuuteen pal-
jon enemmän kuin yksi ääni seurakuntavaa-
leissa.

Tärkein perustelu valintamenettelyn uu-
distamiselle on kirkkoherranvaalien alhaiset 

äänestysprosentit. Tämän paikkansapitävyys 
on suhteellista. Etelässsä alhaiset prosentit 
ovat arkipäivää, mutta Pohjois- ja Itä-Suo-
messa tilanne ei ole niin huono.

Muita päteviä perusteluita ei sitten löydy-
kään. Ei ainakaan sellaisia, joita voisi mitata 
tai muuten oikeaksi osoittaa.

Yhdeksi perusteluksi on tarjottu, että ylei-
sessä vaalissa valitsijoiden on vaikea kiinnit-
tää huomiota hakijoiden johtamistaitoon. 
Siksi valinta pitäisi antaa asiaan perehtynei-
den luottamushenkilöiden tehtäväksi.

Mutta mikä tekee luottamushenkilöistä 
niin erinomaisia, että vain he kykenevät va-
litsemaan kirkkoherran oikein?

Ei mikään. Luottamushenkilöiden pereh-
tyneisyydestä ja asiantuntemuksesta johta-
javalinnoissa ei ole kovin paljon myönteistä 
näyttöä. Siksi he turvautuvat ulkopuoliseen 
apuun.

Kunnissa valtuustot valitsevat kunnanjoh-

tajat. Käytännössä tämä järjestelmä on luo-
nut hedelmällisen maaperän niin kutsutuille 
rekrytointiasiantuntijoille, jotka käyvät epä-
määräisin menetelmin haastattelemassa joh-
tajakandidaatteja valtuutettujen puolesta ja 
kirjoittavat viisauksiensa jakamisesta suolai-
sia laskuja. Takuulappua he eivät  palveluk-
sistaan ja valintasuosituksistaan anna.

Näin käy jossakin vaiheessa seurakunnissa-
kin, jos valintamenettelyä muutetaan. 

Seurakuntaneuvostoissa ja kirkkovaltuus-
toissa ryhdytään käymään kirkkoherroista 
lehmänkauppoja ja poliittista peliä. Hakijoi-
den johtamistaidot jäävät silloin täysin tois-
arvoiseksi seikaksi.

Siksi apuun täytyy huutaa ulkopuolisia 
asiantuntijoita, jotka kertovat luottamus-
henkilöille, kuka hakijoista olisi kirkkoherra-
na kaikkein innovatiivisin, strategiasuuntau-
tunein, asiakaslähtöisin ja kellä olisi eniten 
leadershipia.
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K irkkoherranvaalit saatta-
vat muuttua muutaman 
vuoden kuluttua välilli-
seksi, jolloin kirkkoher-

ran valitsisivat kirkkovaltuustot 
tai seurakuntaneuvostot. Niiden 
jäsenet valitaan puolestaan neljän 
vuoden välein seurakuntavaaleis-
sa, joissa saavat äänestää seura-
kuntalaiset.

Nykyisen käytännön mukaan 
kirkkoherran valitsevat seurakun-
talaiset suorassa vaalissa. Käytäntöä 
on arvosteltu rajusti.

Vaalitavan muutos sen sijaan on 
vahvassa myötätuulessa. Se käy il-
mi jo kirkkohallituksen asettaman 
työryhmän tehtävänasettelussa. 
Työryhmä valmistelee vaalitavan 
muutosta ”ja laatii tarvittavat kirk-
kolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon 
vaalijärjestyksen muutokset.”

Kirkolliskokous äänestää aika-
naan vaalitavasta. Jotta uudistus 
menisi läpi, sen on saatava taak-
seen kolme neljäsosaa kirkollis-
kokousedustajista. Lopullisesti 
asian päättää eduskunta, jolla on 
valta joko hyväksyä esitys tai hylätä 
se. Eduskunta ei saa itse muokata 
kirkkohallituksen esitystä. 

Uudistus voi edetä kirkollisko-
kouksen äänestykseen kenties jo 
vuoden 2009 keväällä.

Kaksi painavaa syytä 
muutokseen

Kirkkohallituksen työryhmää ve-
tää kirkkoneuvos Matti Halttunen 
kirkkohallituksesta. Hän kannat-
taa vahvasti uudistusta, jonka ta-
kana on ”laajapohjainen kirkollis-
kokousedustaja-aloite”.

Halttusen mukaan vaalitapaa 
aiotaan rukata kahdesta painavas-
ta syystä. Nykyisessä vaalitavassa 
kirkkoherroiksi eivät aina valikoidu 
parhaat mahdolliset johtajat. 

Kansalta äänivalta pois 
– kirkkoherranvaali välilliseksi?

Vaalisaarna ei kerro johtajanky-
vyistä eivätkä seurakuntalaiset voi 
aina tietää, kuka on paras mahdolli-
nen johtaja. Tuomiokapitulit voivat 
tosin vaikuttaa asiaan asettamalla 
ehdokkaat vaaleissa paremmuus-
järjestykseen, mutta tämä keino ei 
ole riittävä.

Toinen painava syy on alhai-
nen äänestysprosentti. Joskus se 
ollut muutaman prosenttiyksikön 
luokkaa. Koska äänestysprosentti  
jää pieneksi, vaalit eivät toteuta 
demokratian henkeä.

– Etelässä naureskellaan pilkalli-
sesti systeemille aika tärkeissä pai-
koissa, Halttunen paljastaa.

Halttusen mukaan kolmen neljäs-
osan vaatimus kirkolliskokouksessa 
on ankara. Hän ei ryhdy arvelemaan, 
saavutetaanko se. Vaikeaa se joka 
tapauksessa on.

Alhainen osallistuminen 
etelän ongelma

Halttunen myöntää, että alhainen 
äänestysprosentti on lähinnä Etelä-
Suomen ongelma. Pohjoisessa ää-
nestysprosentti on tavallisesti huo-
mattavasti korkeampi. Se voi olla 
jopa useita kymmeniä prosenttiyk-
sikköjä. Systeemi toimii hyvin poh-
joisessa, sanoo Halttunenkin.

Kirkkoherroille lankeavat tule-
vaisuudessa kovat haasteet, sanoo 
Halttunen. Seurakuntia tullaan 
esimerkiksi yhdistämään. Seura-
kuntalaisten virkaansa äänestämä 
kirkkoherra ei välttämättä pärjää 
näissä haasteissa, jos hän ei kyke-
ne johtamaan riittävän määrätie-
toisesti.

Jos valtuusto tai seurakuntaneu-
vosto valitsi kirkkoherran, olisi hän 

Rauhan Tervehdys haastatteli Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajia kirkkoherranvaaleista. Edus-
tajien kannat hajaantuivat. Useimmat myönteisesti  
uudistukseen suhtautuvat sanoivat, että nykyinen 
vaalitapa ei tuo esiin parhaita mahdollisia johtajia. 
Kielteisesti suhtautuvat sanoivat kirkkoherran ole-
van sielunpaimen ja saavan valtuutuksena kansalta. 
Haastatellut edustajat ovat kaikki maallikoita. 

+ Uudistuksen puolesta. Kirkkoherran tehtävä on hy-
vin vaativa. Sen lisäksi, että pitäisi olla hyvä pappi ja 
hengellinen johtaja, pitäisi olla myös hyvä työyhteisön 
johtaja ja hallinnollinen johtaja. Suorassa kansanvaalis-
sa äänestäjien voi olla hyvin vaikeaa arvioida johtami-
seen liittyviä tekijöitä, jotka ovat kuitenkin hyvin tärkei-
tä sekä varsinaisen toiminnan että hallinnon kannalta. 
Kirkkovaltuuston toimittamassa vaalissa on mahdollista 
paremmin perehtyä hakijoiden kaikkiin ominaisuuk-
siin, tarvittaessa myös haastatteluin ja testein.

PiRJO PYhäJäRVi, ROVAnieMi

– Uudistusta vastaan. Nykyinen välitön vaali näyttää 
edelleen aktivoivan seurakuntia, jos hakijoita on use-
ampia ja vaali saadaan järjestää. Muutosperusteeksi ei 
riitä, että Etelä-Suomessa on alhaiset äänestysprosentit. 
Vika on seurakuntalaisissa, ei vaalitavassa. Kirkkoher-
ran tehtävien ja toimenkuvan muuttuminen sekä epä-
onnistuneet valinnat eivät myöskään ole kestäviä pe-
rusteita välillisille vaaleille. Kyllä jumalanpalveluksen 

toimittaminen ja evankeliumin julistaminen on edel-
leen tärkeä osa kirkkoherran työtä. Vaalitapa ei  ratkai-
se valittavan kykyä tehtävän hoitamiseen.

eRKKi KuJAlA, tOhOlAMPi

+ Uudistuksen puolesta. Olen varovaisesti välillisen 
vaalin kannalla. Kyvyistä johtaa, samoin kuin muus-
ta soveltuvuudesta kirkkoherran vaativaan tehtävään 
on mahdollisuus saada paremmin selkoa, tarvittaessa 
soveltuvuusarvioiden kautta. Papille tarpeellinen seu-
rakunnan kutsu kuuluu myös välillisen vaalin kautta. 
Viime vuosina on kirkossamme tunnustettu lisääntyvät 
tarpeet maallikkouden vahvistamiseen. Kirkko monine 
haasteineen tarvitsee jäsentensä tukea. Välillisen papin-
vaalin kautta luottamushenkilöiden vastuu kasvaa, sa-
moin luottamustehtävän mielekkyys ja merkitys. 

eSA KOuKKARi,  Oulu

+ Uudistuksen puolesta. Vaalien laatu ja asiantunte-
mus voisi parantua enemmän kuin suorissa vaaleissa. 
Välillisen vaalin valitsijoilla on hyvää ja  monipuolista 
tietoa. Väitän, että johtajaominaisuudet eivät voi tulla 
tiedostetuiksi suorissa vaaleissa riittävällä tavalla.

Kanttorivaaleissa annetaan näyte sekä hakijat haasta-
tellaan. Valitsijat saavat käsityksen hyvän hakijasta.

Veli AinAli, KAlAJOKi

– Uudistusta vastaan. Äänestysprosentti on pohjoi-
sessa korkeampi. Pohjoinen on osoittanut paremmuu-
tensa. Täällä suhtaudutaan tähänkin asiaan vastuulli-

semmin. Kansanvaalitkin  toteutuvat paremmin. Pa-
pit saavat valtuutuksensa suorissa vaaleissa seurakun-
talaisilta.

PAAVO eeRO, PellO

– Uudistusta vastaan. Ehdotus menee kyllä läpi. Poh-
joisessa seurakunnat ovat kohtuullisen pieniä. Äänestä-
jät tuntevat ehdokkaat. Muualla Suomessa ei ole näin 
vaan asiantuntemus ehdokkaisiin on luottamusmie-
hillä parempi. 

AlPO iSOtAluS, tORniO

– Uudistusta vastaan. Seurakunta saa itse valita kirk-
koherransa. Uudistuksesta painotetaan liikaa virkamies-
mäisyyttä. Kirkkoherra on ensimmäiseksi sielunhoita-
ja  ja vasta sitten hallintomies. Talouspuolenkin hoita-
vat seurakunnassa  muut kuin kirkkoherra.

Äänestysprosentti on pieni kirkkoherranvaaleissa, 
mutta pieni se on seurakuntavaaleissakin.

hAnnu KiPPO, Oulu

+ Puolesta. Laulutaito ja saarna saa liian suuren mer-
kityksen. Isoissa seurakunnissa on paljon hallintoa ja 
johtamista. Tavalliset seurakuntalaiset eivät osaa arvi-
oida osaamista hallinnollisessa työssä. Välillisessä vaa-
lissa valitsijoilla on enemmän asiantuntemusta.

liiSA lAhti, Oulu

hyvin pienen piirin valitsema, myön-
tää  Halttunen. Mutta sama tilanne 
vallitsee nytkin, hän lisää.

Halttunen ei usko, että seura-
kuntavaalien luonne muuttuisi, 
jos niissä valitut luottamusmiehet 
valitsisivat kirkkoherrat, sillä kirk-
koherranvaaleja on seurakunnissa 
hyvin harvoin.

Jos luottamusmiehet valitsevat 
kirkkoherrat, voi valtuustoissa ja 
seurakunnissa alkaa politikointi kirk-
koherrasta, kertoo Halttunen. 

Kansanvaltaisuus 
kärsiii

Pohjoisessa uudistukseen ei kenties 
ole hyvää syytä, mutta mitä asiasta 
tuumii aito etelän ihminen? Onko 
oikein, että kansalta viedään oike-

us valita kirkkoherra? Espoolaisen  
kirkolliskokousedustajan, entisen 
syyttäjän ja tunnetun julkisuuden 
henkilön Ritva Santavuoren mie-
lestä on selvää, että kansanvaltaisuus 
kärsii välillisissä vaaleissa.

– Kirkkoherran valitsemisen 
siirtäminen kirkkovaltuustolle ja 
seurakuntaneuvostolle vähentää 
kansan sanavaltaa. Suuntaus on 
kaiken kaikkiaankin ollut jo pi-
temmän aikaa se, että maallikkojen 
merkitys kirkossa vähenee. 

Jotkut väittävät Santavuoren mu-
kaan, että kansanvalta ei vähenisi 
uudistuksessa, koska kirkkoherran 
valitseminen siirtyisi luottamusmie-
hille, jotka puolestaan edustavat 
seurakuntalaisia. 

– Siinäpä se. On suuri ero suoran 
kansanvaalin ja valitsijamiesvaalin 
välillä. Välillinen vaalitapa mahdol-
listaa aina koplaamisen ja lehmän-
kaupat, sanoo Santavuori.

Ritva Santavuori kannattaa kui-
tenkin uudistusta. 

– Kirkkoherra ei varsinkaan 
suurissa seurakunnissa ole kuten 
ennen koko seurakunnan henki-
nen johtaja ja jokaisen seurakun-
talaisen hengellinen opettaja. Kirk-
koherra muistuttaa paremminkin 
toimitusjohtajaa tai hallinnollista 
johtajaa ja on tehtäviensä takia 
etäämpänä riviseurakuntalaisesta 
kuin ennen. 

– Nykyisin kirkkoherralta vaadi-
taan monenlaisia liikkeenjohdollisia 
kykyjä, enää ei riitä se, että on hyvä 
saarnamies. Seurakuntalaiset eivät 
välttämättä tunne kirkkoherraehdok-
kaan johtajan taitoja, hallinnollisia 
kykyjä ja sosiaalista lahjakkuutta 
Muut luottamusmiehet, erityisesti 
seurakuntaneuvoston jäsenet tie-
tävät niistä enemmän ja tuomio-
kapitulikin tietänee jotain.
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menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.
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Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa su 
21.10. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttori Henna-
Mari Sivula, Tuomiokirkkokuo-
ro. Kolehti erityisesti vanhusten 
parissa tehtävään diakoniatyö-
hön omassa seurakunnassa. 
Radio Pooki.

Karjasillan kirkossa su 21.10. 
klo 10 messu, toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Liisa Suorsa, 
kanttorina Ilkka Järviö. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Kolehti Oulun Rauhanyhdis-
tykselle. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 21.10. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
21.10. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Vesa Pöyh-
täri, kanttorina Hanna Savela. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 21.10. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.

Maikkulan kappelissa su 21.10. 
klo 12, messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa 
su 21.10. klo 12, messu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Lähetystapahtuma. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa su 21.10. klo 13, 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Jonna Kalliokoski, kanttorina 
Else Piilonen.
Caritas-kodissa su 21.10. klo 
14, messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Ilkka 
Järviö.

Tuiran kirkossa: Su 21.10. klo 
10, messu, toimittaa Pasi Ku-
rikka, saarnaa Pentti Liimatta, 
avustavat Petteri Tuulos ja Ri-
ku-Matti Järvi, kanttorina Taru 
Ängeslevä. NMKY:n Mieslau-
lajat, johtaa Ahti Sepp. Kolehti 
Herättäjä-Yhdistyksen sisälähe-
tystyöhön. Radiointi Radio Dei. 
Herättäjän päivä. Kirkkokahvit 
ja Siioninvirsiseurat.
Su 21.10. klo 18, iltamessu 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Juha Valppu, kanttorina 
Anna-Elina Jaakkola. Kolehti 
koululaisten ja opiskelijoiden 
parissa tapahtuvaan evankeli-
ointiin Suomen Ev. Lut.  Opiske-
lija- ja Koululaislähetykselle.
Ke 24.10. klo 20, viikkomessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti nuorten raamatuntunte-
muksen lisäämiseen Raama-
tunlukijain Liitto ry:lle.
Pateniemen kirkossa su 21.10. 
klo 12, edellisen käsikirjan mu-
kainen messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Taru Ängeslevä. Ko-
lehti ks. P. Tuomas klo 12.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 21.10. klo 10, messu ja 
Luukkaan nimipäiväjuhlat, 
toimittaa Päivi Jussila, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina An-
na-Elina Jaakkola. Kolehti ks. 
P.Tuomas klo 12. Luukkaan 
nimipäiväkahvit.
Su 21.10. klo 18, gospelmessu, 
toimittaa Ari Savuoja. Kolehti 
koululaisten ja opiskelijoiden 
parissa tapahtuvaan evankeli-
ointiin Suomen Ev. Lut. Opis-
kelija ja Koululaislähetykselle. 
Iltapalatarjoilu.
Ke 24.10. klo 20, viikkomessu, 
toimittaa Veijo Koivula. Kolehti 
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen nimikkolä-
hettityölle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
21.10. klo 12, messu,  toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Sekakuoro 
Tuike. Kolehti oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta.

Oulujoen kirkossa su 21.10. klo 
10, messu, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
avustaa Oulujoen kirkkokuoro 
40 v.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 21.10. klo 12, sana-
jumalanpalvelus, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Juha 
Pöykkö. 
Ylikiimingin kirkossa su 21.10. 
klo 12, gospeljumalanpalvelus, 
toimittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko.

hartauselämä
Aamurukous ke 24.10. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamatun tekstejä, laulua, hil-
jaisuutta ja rukousta. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 19.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 20.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 20.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
21.10. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Raamattuopetus 
kirkkoherra Yrjö Haapala Ke-
minmaasta. Lauletaan yhdessä 
ylistyslauluja. Henkilökohtaista 
rukouspalvelua, tilaisuuteen 
voi jättää myös kirjoitettuja 
esirukouspyyntöjä.
Päiväseurat ke 24.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 24.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Markku Niku.
Miesten piiri ke 24.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 24.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 25.10. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Raa-
mattupiirissä luetaan Johan-
neksen evankeliumia. Pastori 

Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 18.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
To 18.10. ja 25.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 18.10. ja 25.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ti 23.10. klo 12 ja to 25.10. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri ke 24.10. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Ilmestyskirja.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.10. klo 19, Kastellin 
kirkko. Timo Kärkkäinen ja 
Samuli Riekki.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 19.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 19.10. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 25.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

tuiran seurakunta

Miestenpiirin lauluilta ti 23.10. 
klo 18, Tuiran kirkko. Arvo 
Ågren laulattaa.
Raamattupiirit: 
Ti 23.10. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 24.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
To 25.10. klo 15, Pyhän Tuo-

maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Puoliväli-
kankaan alueen ompeluseurat 
pe 19.10. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko ja Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan. 
Jumalanpalvelus vähän toisella 
tapaa su 21.10. klo 16, Hintan 
seurakuntatalo. Kiitospsalmit. 
Raamattuopetus Ilkka Mäki-
nen, kansanlaulumessu. Infoa 
lähetystyöstä. Lasten ja varhais-
nuorten ohjelmaa. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY
Miesten raamattupiiri to 18.10. 
ja 25.10. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.10. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Bibliodraama Öbergin talo. 
Bibliodraama ei ole näytelmää 
vaan Raamatun tutkimista 
toiminnallisin menetelmin. 
Vastakkain ovat Raamatun sana 
ja oma elämänkokemus. Tällä 
kertaa käsittelemme syntiinlan-

keemuskertomusta. Ryhmään 
kuuluminen edellyttää sitou-
tumista. Ryhmä kokoontuu 
kuutena keskiviikkona 31.10. 
alkaen klo 18 - 21. Ohjaajana 
Ulla Säilä, jolta lisätietoja ja 
jolle ilmoittaudutaan p. 040 
5747129. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Uuden musiikin lokakuu -
konsertti la 20.10. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Helsingin kama-
rikuoro, joht. Pasi Hyökki.
Virsilauluilta ti 23.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lähetysvirret.

karjasillan seurakunta

Taidenäyttely su 11.11 saakka, 
Karjasillan kirkko. Kuvataitei-
lija Aimo Vähäkainun hengel-
lisiä puureliefejä, veistoksia ja 
metallitaidetta sekä taiteilija 
Erkki Rauhalan maalauksia. 
Näyttely on avoinna ma–pe klo 
16 –17.30.
Kirjatorstai to 18.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Lionel Shriver: Poikani Kevin, 
Truman Capote: Kylmäverisesti 
tai Markku Pääskynen: Vihan 
päivä.
Tämä runo kosketti minua 
-runoilta isänpäivänä su 11.11. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Mikä 
on lempirunosi? Mikä runo on 
koskettanut sinua? Marraskuun 

alkuun mennessä tulleet vasta-
ukset tuodaan julki runoillassa. 
Vastaukset: juha.vahakangas@
evl.fi tai osoitteeseen Karjasillan 
seurakunta/ Tämä runo, Noke-
lantie 39, 90150 OULU.

tuiran seurakunta

Mendelssohn-ilta to 8.11. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Felix Mendelssohnin kirkko-
musiikkia Pudasjärven kirkko-
kuoro, Sekakuoro Tuike, Sirkka 
Rautakoski, Mezzosopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, urut, 
Jousiorkesteri, johtaa Jukka 
Jaakkola.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke 24.10. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli, Ystä-
vänkammari. Vertaistukiryhmä 
koostuu samassa elämäntilan-
teessa olevista omaishoitajis-
ta. Tarkoituksena on tukea, 
virkistää ja auttaa jaksamaan 
pitkäaikaisessa hoitosuhteessa 
olevia omaishoitajia. 

tuiran seurakunta

Raamattupiiri to 18.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Juttutupa ti 23.10. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Vieraana 
pastori Pasi Kurikka.
Työttömien ateria ti 23.10. klo 

12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
19.10. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
22.10. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
23.10. klo 13–14, Diakonia-
keskus. 
KEHITYSVAMMAISET
Perheilta ke 31.10. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu 
ym. ohjelmaa. Ruokailu on 
maksullinen. Ilmoittaudu puh. 
(08) 3161 321.
KUULOVAMMAISET
Sosiaaliturva tutuksi -se-
minaari pe 19.10. klo 9–13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aiheena sosiaalihuollon asiak-
kaan oikeudet ja asema. Kahvi 
2e ja ruoka 6,50e.
Raamattupiiri ma 22.10. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 24.10. klo 12, Diako-
niakeskus. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 25.10. klo 13, 
Öbergin talo. 

lähetys
Lähetyssoppi to 25.10. klo 
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10–14, Keskustan seurakunta-
talo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 24.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keräyksen järjestäminen Korin-
tissa. Marja Kopperoinen.

karjasillan seurakunta

Lähetystapahtuma su 21.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Messun jälkeen Anja-Riitta Vir-
tanen kertoo ja näyttää miten 
kahvikassi syntyy.
tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 22.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiiri ma 
22.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

lapset ja  
lapsiperheet
Päiväkerhot löydät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Päiväkerhot 
ja perhekerhot syyslomalla 
22.–28.10. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 21.10. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 21.10. klo 10, Kastellin kirkko 
(jumalanpalveluksen yhtey-
dessä) ja klo 12, Kaukovainion 
kappeli ja Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli, Py-
hän Tuomaan kirkko. Maanan-
tain ja tiistain perheryhmissä 
vapaita paikkoja. Tiedustelut 
Tuija Puurunen, puh. 050 357 
6915.
Pyhäkoulut: Su 21.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli (ju-
malanpalveluksen aikana).
Su 21.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti ja klo 12, Pate-
niemen kirkko, Niittyaron seu-
rakuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko (jumalanpalveluksen 
yhteydessä).

Varhaisnuoret
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

nuoret
Yökahvila Nuorten paikka 
la 20.10. klo 20, erityisnuori-
sotyöntilat. Peli- ja oloilta yli 
13-vuotiaille. 
Nuorten paikka to 25.10. klo 
15–15.45, erityisnuorisotyön-
tilat. Erityisnuorisotyöntekijät 
Anja ”Ansku” Saukkomaa ja 
Outi Leinonen.

karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 18.10. klo 18–20, 
Maikkulan kappeli. 
Cafe Andreas By Night -yökah-
vila pe 19.10. Pyhän Andreaan 
kirkko. Kahvila on jokaisen 
kuukauden viimeisenä per-
jantaina klo 20–24. Jokaisella 
illalla on oma teemansa, mil-
loin katsotaan leffaa ja milloin 
lauletaan punaisen veisukirjan 
lauluja. Ilta toteutetaan nuorten 
kanssa. Paikalla on kaksi työn-
tekijää ja neljä yli 18-vuotiasta 
avustajaa.

Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutusleiri A-ryhmälle 
23–25.11, Rokuan leirikeskus. 
Isoseksi? Puh. (08) 316 1340 tai 
netissä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
tuiran seurakunta

K-17 -ilta to 18.10. klo 17–18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Nuortenilta ke 24.10. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Tee-
mallista ohjelmaa, hartautta 
ja yhdessäoloa. Ilta jatkuu klo 
21 saakka avointen ovien mer-
keissä. Rippikoululainen ja jo 
konfirmoitu nuori, nämä illat 
ovat sinua varten.
Avoimet ovet ke 24.10. klo 19, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Gospelmessu su 21.10. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja, mukana Sa-
rastus-kuoro, iltapalatarjoilu. 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
OPKOn ilta la 20.10. klo 19, 
Öbergin talo. Olenko funda-
mentalisti? Antti Leinonen.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 24.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Yhteinen 
ja erityinen pappeus, Veijo 
Koivula.
OPKOn tuomas-ilta to 25.10. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Rauhan Sanan ilta to 25.10. 
klo 19, Koulukatu 10 C. Tapani 
Ruotsalainen, Antakaa toisillen-
ne anteeksi.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta-ja keskustelukerho 
to 18.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 18.10. klo 12, Hautajais-
huoneisto. 
Seurakuntakerho to 18.10. 
klo 14, Keskustan palvelutalo. 
Keskustelua, laulua ja yhdes-
säoloa. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
To 25.10. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 25.10. klo 13, Kastellin kirk-
ko. Mukana kerhossa aluepappi 
Liisa Karkulehto.
To 25.10. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. Yhdessäoloa ja juttelua 
hartauden, kahvin ja ohjelman 
lomassa.

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri ke 24.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhteislau-
lua, hartaus ja kahvit.
Seurakuntakerho ti 23.10. klo 
13, Kangastien palvelukeskus. 
Hartaudellista ohjelmaa ja 
kahvitarjoilu.
Seurakuntakerho to 25.10. klo 
13.30, Palokan Palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Ikäihmisten kuntopiiri ma 
22.10. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 

leirit ja retket
Retki Rovaniemen Santa Par-
kiin. Lapsiperheille ja varhais-
nuorille oma retki lauantaina 
24.11. Alle 10-vuotiaat retkelle 
vain aikuisen kanssa. Retken 
hinta on 4–12-vuotiaille 35 
euroa, aikuisille 40 euroa ja 
0–3-vuotiaille 10 euroa. Hinta 
sis. bussikyydin, ruokailun 
seisovasta pöydästä, sisään-
pääsyn Santa parkiin ja Oulun 
ev.lut seurakuntien jäsenille 
tapaturmavakuutuksen. Huom! 
Jäägallerian sisäänpääsy ei sisäl-
ly hintaan. Alustava aikataulun 
mukaan lähdemme klo 8 ja 
palaamme noin klo 20. Etusija 

Karjasillan seurakunnan alu-
eella asuvilla. Ilm. viim. 9.11. 
Yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, p. (08) 316 1340. 
Lisätietoja: Katja Ylitalo p. 040 
831 5932, Mari Jääskeläinen 
p. 040 730 4118 tai Mirjami 
Dutton p. 050 462 0759.
karjasillan seurakunta

Karjasillan seurakunnan ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan Vanhojen isosten leiri 
Rokuan leirikeskuksessa. Sinä 
vanha isonen ho-hoi! Ilmoit-
taudu nyt mukaan vanhojen 
isosten leirille 8. –9.12. Mukana 
Riina, Vähis, Hanna-Maija, 
Käkkärä.

Kuorot ja kerhot
karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 24.10. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 22.10. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.
Kivikerho ti 23.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ti 23.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Naisten ilta ma 22.10. klo 18, 
Öbergin talo, alakerran ryhmä-
tila. Yhdessäoloa, keskustelua ja 
iltatahartaus sekä mahdollisuus 
saunomiseen. 
Alfa-kurssi ti 23.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko.

Taidenäyttely 
Karjasillan kirkon 
seurakuntasalissa 
16.10.–11.11.2007 
ma–pe klo 16–17.30
Kuvataiteilija Aimo 
Vähäkainun hengellisiä 
puureliefejä,veistoksia 
ja metallitaidetta sekä  
taiteilija Erkki Rauhalan 
maalauksia.

Hanna Ekolan 
konsertti

Karjasillan kirkossa 
4.11.2007 klo 16

Ohjelma 10 euroa.

Raamatun ja lähetyksen iltapäivä
su klo 16–18 Hintan seurakuntatalossa

Syksy 2007
Kiitos ja ylistys. Kiitospsalmit

21.10. raamattuopetus Ilkka Mäkinen
kansanlaulumessu

Jumala ompi linnamme.
Jumalan huolenpito ja varjelus

28.10. raamattuopetus Tapio Pokka
Minun sieluni janoaa Jumalaa.

Taivas ja tulevaisuus psalmeissa
4.11. seurat Pepi Sihvosen johdolla

Ylös syvistä vesistä. 
Kärsimys ja lohdutuspsalmit.

11.11. raamattuopetus Arto Hukari
Kosto, kirous vai siunaus? 

Armo ja alhaiset tunteet psalmeissa.
18.11. raamattuopetus Hannu Kippo

viikkomessu 
Kadottaa vai kaduttaa? Katumuspsalmit

25.11. raamattuopetus Liisa Kingma
Sinun Herrasi tulee. Messiaspsalmit.

2.12. raamattuopetus Pentti Kortesluoma
viikkomessu

Lapsille pyhäkoulu
Varhaisnuorille oma ohjelma 

Järjestäjät: Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY, Oulujoen seurakunta.

Akkuna 
Sanasta 

Maailmaan

Mistä on pienet kahvikassit tehty?
Pyhän Andreaan kirkossa kerrotaan ja näytetään, miten 

kahvikassit syntyvät. Sunnuntaina 21.10. klo 12 pidettävän 
messun jälkeen on kirkkokahvit ja lähetystapahtuma, jossa 
voi itsekin kokeilla kahvikassin tekemistä. Tilaisuutta val-

mistellaan jo perjantaina 19.10. klo 13. Silloin valmistetaan 
materiaalia ja opetellaan kassien tekemistä. 

Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. 
Ota tyhjiä kahvipusseja mukaan.

Sählykerhoja isille ja pojille
Hintan seurakuntatalolla 1.11. alkaen

Torstaisin klo 17–18 
isät ja 1–3-luokkalaiset pojat
Torstaisin klo 18–19 
isät ja 4–6-luokkalaiset pojat

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
nuorisotyönohjaaja Pertti Putilalle,
puh. 040 506 2883 tai pertti.putila@evl.fi

Työkaluja kahden 
kulttuurin parisuhteen 
hyvinvointiin -luento
Oulun Pääkirjaston Pakkalan  
salissa 19.10. klo 14–16
Luennoitsija Helka Silventoinen 
Monikulttuurinen perhe -projektista. 
Vapaa pääsy.

Rikasta rakkautta -juhlailta
Raatin nuorisotalossa klo 18

Tuomiokirkko: Antti Pekka 
Rantanen ja Marja Pauliina 
Piuva, Matias Ilmari Palmujoki 
ja Päivi Ursula Saurento, Antti-
Pekka Ilmari Keränen ja Virve 
Tuulia Hiltunen, Mikko Matias 
Mehtälä ja Sisko Katariina Riipi-
nen, Pasi Petri Juhani Härkönen 
ja Tiina Maria Heiskanen. 
Karjasilta: Tommi Ilmari Pulk-
kinen ja Tuire Meimi Tuulikki 
Anttila, Veli-Pekka Antero Ko-
tikumpu ja Maija Anniina Hei-
nonen, Hannu Esko Kärsämä ja 
Suvi Päivikki Hietaharju, Esa 
Juhani Kaijala ja Anne Maarit 
Malila, Jukka Oskari Hauru ja 
Terhi Johanna Kurtti.
Tuira: Jarmo Kalevi Salo ja Eija 
Irmeli Martinkauppi, Martti 
Veli Salminen ja Eija Kaarina 
Jämsä.
Oulujoki: Olli-Antti Juhani Lai-
ne ja Leila Tuulikki Leinonen, 
Marko Tapani Nikka ja Miia 
Kirsi Susanna Kettunen.

Tuomiokirkko: Nanni Elisabet 
Krankka s. Roininen 75 v, Hilja 
Tyyne Savolainen s. Roukala 
94 v.
Karjasilta: Timo Antero Malila 
63v, Jorma Kalevi Turunen 76v.
Tuira: Ritva Anneli Pussila 
s. Salmi 56 v, Martti August 
Komulainen 95 v.
Oulujoki: Sari Hannele Petäjä-
kangas 47 v.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 21.10. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.

Tuomiokirkko: Ellen Inari 
Luukkonen.
Karjasilta: Janika Caliisa Åman, 
Sofianna Inga Elena Taipale, 
Iikka Einopekka Ruottinen, 
Lotta Maria Remes, Roberta 
Elisabet Nurkkala, Elli Ansa 
Irene Luukinen, Santtu Ensio 
Koskitalo, Miika Jaakko Ju-
honpoika Kokkonen, Saana 
Maria Tuulia Hauru, Atte Os-
kari Haapaporras, Noora Elisa 
Autioniemi.
Tuira: Aada Eerika Vierelä, 
Anni Emilia Torkkola, Aato 
Ilmari Takkula, Netta Jennika 
Saarenpää, Sunna Sofia Rasmus, 
Eino Markus Edvin Pääkkönen, 
Elise Anna Alexandra Pätäri, 
Helga Eutilda Pattison, Topias 
Heikki Tapani Palosaari, Iiro 
Juho Aleksi Paananen, Pinja 
Satu Sofia Niskanen, Iina Sofia 
Määttä, Fanni Emilia Liias, 
Leevi Jaakko Armas Lauri, Liinu 
Emilia Laine, Paulus Henrikki 
Kortti, Ilmari Arttu Samuli 
Karvonen, Aleksi Ilari Mikael 
Iivari, Joel Heikki Kristian 
Hyväri, Aleksi Mikael Sirviö, 
Antti Eemil Poutanen, Elias 
Ilmari Loponen.
Oulujoki: Elsa Inkeri Taanila, 
Lilja Reetta Ilona Siltakoski, 
Saaga Susanna Nikka, Santeri 
Juho Einari Nikka, Olle Arttu 
Kasperi Lämsä, Helmi Lyydia 
Leppänen, Mikael Joonatan 
Kvist, Juho Samuli Kettunen, 
Laura Maselia Lehtosalo.
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Mikko Salmi ääneen 
Radio Deissä

Oululaislähtöinen pastori ja muusikko Mikko Salmi aloit-
taa Radio Dein Toivon iltapäivän juontajana. Helsinkiläi-
sen Töölön seurakunnan pastorina toimivan Salmen en-
simmäinen lähetys kuullaan maanantaina 22. lokakuuta 
alkaen kello 14. 

– Olen aina ollut kiinnostunut lähetystyöstä, mutta en 
ikinä arvannut, että lähestyskenttäni löytyisi näin lähel-
tä, Pasilasta, naurahtaa poppipappinakin tunnettu Salmi. 
Radio-ohjelman juontaminen ei ole Salmelle ensimmäi-
nen mediatyö, sillä hänet muistetaan myös SubTV:n Tun-
nustusten yö -ohjelmasta. Hän on myös voittanut Golden 
Stars -laulukilpailun ja julkaissut Jyviä ja Pakanoita -levyn.  
– Salmi on monipuolinen persoona, jolla on kyky puhua uskosta 
ymmärrettävällä tavalla. Hän varmasti tavoittaa Toivon iltapäi-
vän kuuntelijat, ennustaa toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne.  
– Olen tehnyt aiemmin yhteistyötä ohjelman tarjoavan Toi-
vontuottajien kanssa, joten oli helppo lähteä mukaan kun 
hihasta vedettiin. Otan innolla haasteen vastaan ja lupaan, 
että lähetyksissä käsitellään hengellisiä teemoja riittävän 
kevyesti ja pilke silmäkulmassa, kertoo Salmi.

Pääkaupunkiseudun luterilaisten seurakuntien sähköisen 
viestinnän toimitus eli Toivontuottajat tuottaa Toivon il-
tapäivä -lähetystä Radio Deissä yhdessä Turun, Kaarinan, 
Oulun, Mikkelin, Päijät-Hämeen ja Porin evankelis-luteri-
laisten seurakuntien kanssa. Lähetys on kuultavissa arkisin 
ja arkipyhäisin kello 14–17. 

Radio tuo 
toivon afrikkalaisen 

naisen arkeen
Muhoksen seurakunnan naistenpäivässä lauan-
taina 20. lokakuuta vieraileva radiolähetysjärjes-
tö Sanansaattajien naistyön koordinaattori Mar-
jaana Kotilainen vie kuulijansa tutustumaan af-
rikkalaisen naisen arkeen. Matkakohteena on 
tällä kertaa maanosan köyhimpiin maihin kuu-
luva Eritrea.

Näkökulmaa aiheeseen avataan kristillisen ra-
diotyön kautta, jonka avulla pitkän sisällissodan 
haavoittamien eritrealaisnaisten ja kokonaisten 
perheiden elämään voidaan sytyttää uusi toivo.

– Kristilliset radio-ohjelmat tavoittavat naiset 
siellä missä he ovat. Radio ei tarvitse rajanylityslu-
paa, mutta kohtaa kuulijansa silti kuin kasvotusten, 
kunnioittavasti, niin kuin ystävä. Radio on opettaja 
siellä missä ei osata lukea. Se on suunnannäyttäjä 
siellä, missä ollaan vallankäytön ja vaikuttamisen 
väylien ulottumattomissa. Radio puhuu kuulijansa 
omaa ääntä, suomenkielisten Naiset toivon läh-
teellä -ohjelmien tuottaja iloitsee.

Kello 11 alkava naistenpäivä pidetään Koortilan 
toimintakeskuksessa. Päivän aikana on ruokailu 
(hinta 3 euroa), arvontaa, kirjapöytä, yhteislau-
luja, raamattuopetusta, musiikkia, keskustelua ja 
aikamatka Eritreaan. Oletpa nainen tai mies, olet 
sydämellisesti tervetullut! 

haukiputaalle neljäs 
diakoninvirka

Haukiputaan kirkkovaltuusto on päättänyt pe-
rustaa seurakuntaan neljännen diakoninviran. 
Virka täytetään vuoden 2008 alusta alkaen. 

Ensimmäisen diakonissansa seurakunta sai 
vuonna 1950. Vuonna 1982, 32 vuotta myöhem-
min, perustettiin toinen diakonian virka ja siitä 
14 vuoden kuluttua kolmas vuonna 1996.

Neljännen diakoniatyöntekijän tarpeesta on 
diakoniatyön johtokunnassa keskusteltu epävi-
rallisemmin 2000-luvun alusta asti. 

– Haukipudas on kasvava nuorekas kunta, 
jonka väestön keski-ikä on vain 34,3 vuotta ja 
nuoria perheitä on paljon. Siksi on luonnollista, 
että perhetyö on seurakunnan toiminnan pai-
nopistealue. Neljännen diakonian viran myötä 
diakoniatyöllä on paremmat mahdollisuudet 
vastata nimenomaan diakonisen perhetyön tar-
peeseen; syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa 
oleviin perheisiin, vastaava diakoniatyöntekijä 
Helena Seppänen toteaa.

Neljännen diakonian viran myötä seurakunnas-
sa aiotaan panostaa enemmän myös diakonian 
vapaaehtoistyöhön ja sen kehittämiseen uusien 
vapaaehtoisten saamiseksi.

Suomen kanttorikuoro – 
Chorus Cantorum Finlan-
diae – konsertoi maanan-
taina 22. lokakuuta Pudas-
järven seurakuntakodissa. 
Kuoro, jota johtaa kirkko-
musiikkiosaston kuoronjoh-
don lehtori Timo Nuoran-
ne, esiintyy sekä sekakuoro-
na että mieskuorona. 

Kuoro perustettiin vuon-

Hiljaisuuden retriitti
Rokuan leirikeskuksessa 29.11.–2.12.

Retriitin teemana on ”Sinun kuninkaasi 
tulee”. Hinta 62 euroa. Ilmoittautuminen 
9.11. mennessä joko www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri tai puhelimitse 
(08) 316 1340.  

Tiedustelut ohjaajilta Katariina Pitkänen 
p. 050 386 8677 tai Ulla Säilä 
p. 040 574 7129. 

harvinainen kuorovierailu Pudasjärvellä
na 1948. Alkanut vuosi on 
ollut kuoron historiassa 
sikäli merkityksellisiä, että 
alkuvuodesta CCF esiintyi 
ensimmäisen kerran myös 
sekakuorona.

Kuoron jäsenistö koostuu 
Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon viroissa olevista 
kirkkomuusikoista ja kirk-
komusiikin opiskelijoista. 

Kuorolaiset ovat aktiivisia 
säveltaiteen eri osa-alueilla 
ja toimivat myös säveltäjinä, 
kuorojen kapellimestareina, 
musiikinopettajina ja esiin-
tyvinä taiteilijoina.

Toimintansa aikana kuoro 
on järjestänyt yli 450 kon-
serttia eri puolilla Suomea. 
Tämän lisäksi kuoro on teh-
nyt konserttimatkoja myös 

rajojemme ulkopuolelle Poh-
joismaihin, Saksaan, Unka-
riin, Kanadaan, Englantiin, 
Espanjaan ja kolme kertaa 
Yhdysvaltoihin.

Suomen kanttorikuoron 
ensimmäisenä johtajana toimi 
Ossi Elokas. Hänen jälkeensä 
kuoroa ovat johtaneet Matti 
Rauhala, Juha Kuparinen, 
Heikki Liimola ja Timo 
Lehtovaara. Tällä hetkellä 
kuoron taiteellinen johtaja 
on Timo Nuoranne.

Pudasjärven konsertissa 
Suomen kanttorikuoro tar-
joaa yleisölleen monipuolisen 
musiikkielämyksen. Ohjelma 
sisältää niin koraalisovituksia 
kuin vaativaa uutta musiik-
kiakin. Sijansa saavat myös 
vauhdikkaat negrospirituaalit 
ja herkkä rukouslaulu. 

Säveltäjäniminä esille pää-
sevät muun muassa Edvard 
Grieg ja Cesar Franck sekä useat 
suomalaiset nykysäveltäjät, 
kuten Jorma Hannikainen 
ja Juhani Komulainen.
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Aikuisgospelia ja 
tarinankerrontaa 

Kempeleessä
Kempeleessä Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa vietetään musiikkipainotteista iltaa sun-
nuntaina 28. lokakuuta kello 18 alkaen. Se vas-
ta oli elämää! -ilta tarjoaa monipuolisen kudel-
man  Bona Fide -lauluryhmän aikuisgospelia se-
kä tarinoita elävästä elämästä. Tarinoita kertovat 
kiiminkiläiset toimittaja Satu Kreivi-Palosaari 
ja pastori Markku Palosaari kirjastaan Saarna-
mies ja säikähtänyt. 

Bona Fideä johtaa Kari Haikarainen. Ryhmän  
esittämät laulut ovat Haikaraisen säveltämiä ja 
Kreivi-Palosaaren sanoittamia.

Mukana on lauluja  Bona Fiden aiemmista tuotan-
noista Minun Jumalani (2001), Piirtäisitkö selkään 
(2002) ja Taivas on harvoin sininen (2004).

Bona Fide työstää parhaillaan levyksi Piirtäi-
sitkö selkään -teoksen lauluja. Taivas on harvoin 
sininen -teoksen laulut taltioitiin samannimiselle 
levylle vuonna 2005.

Tarinoissaan Satu Kreivi-Palosaari ja Markku 
Palosaari muistelevat lapsuuttaan ja lappilaista elä-
mänmenoa, jota myös uskonelämän kysymykset 
sävyttivät omaleimaisella tavallaan. Tarinat ovat 
yhtä aikaa vakavia ja hauskoja. Kasvutarinoiden 
kautta edetään elämään tässä ja nyt.
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Erkki Pulliainen on 
parinkymmenen vuoden 
kansanedustajakautensa 
aikana muodostunut 
usean mielissä vihreän 
aatteen kiteytymäksi. 
Biologi, tietokirjailija 
ja poliitikko 
tunnustautuu myös 
harrastelijateologiksi 
ja etsii Raamatusta 
vastauksia.

P ulliaisen suurin painajainen 
on amerikkalaisperäinen krea-
tionismi, jonka mukaan ih-

misellä on Jumalan antamat valtuu-
det käyttää maapallon luonnonva-
rat loppuun. Aate on hänen mu-
kaansa löytänyt tiensä myös Suo-
men uskonnollisiin piireihin.

Vaikka naispappeuskiistat ja 
turvanpaikan hakijoiden kohtelu 
nostattavat keskustelua ja kinaa 
yhteiskunnassa, todellinen taisto 
on vasta edessä, ennustaa Pulli-
ainen. 

– Kreationismi on alkanut nostaa 
päätään, ja sen kanssa kirkko vielä 
joutuu koville. Lähtölaukauksen an-

Niukkuus on kirkon kohtalonkysymys

toi Simon kirkkoherra Seppo 
Lohi heinäkuussa Helsingin 

Sanomille antamassaan puol-
tavassa lausunnossa ydinvoiman 

rakentamisesta.
Pulliaisen mieltä huolestutta-

vassa lausunnossa Lohi toteaa, et-
tä ”Kun maailmankaikkeuteen on 
luotu energiaa, sitä pitää hyödyntää 
kaikin tavoin”.

Perinteisesti kirkko ei ole ottanut 
kantaa energiapolitiikkaan. Vaik-
ka kyseessä on yksittäisen kirkon 
edustajan lausunto, Erkki Pulliainen 
pelkää, että lestadiolaisen herätys-
liikkeen näkyvimpiä hahmoja ole-
van Lohen lausunnot leimautuvat 
koko liikkeen tai kirkon yhteiseksi 
kannaksi, sillä kukaan ei ole ”pe-
ruuttanut” lausuntoa.

Siviilirohkeutta 
on oltava

Kokenut poliitikko toivoo evan-
kelis-luterilaiselta ja ortodoksi-
selta kirkolta selkeitä arvokan-
nanottoja. 

– Turvapaikanhakijoista käytä- 
 vässä keskustelussa kirkko on onnek-
seen ottanut erittäin jämäkän asen-
teen ihmisten suojelemiseksi. 

Arkkipiispa Jukka Paarma on 
kansanedustaja Pulliaisen mieles-
tä käyttänyt viime vuosina viisaita 
puheenvuoroja. Samaa rohkeutta 
hän toivoo muilta kirkon johta-
jilta, myös Oulun piispa Samuel 
Salmelta. 

– Siviilirohkeutta on oltava, ja jos 

julistaa työkseen kirkon ja oikeuden 
puolesta, on oltava uskoa sanoa myös 
muusta. Siinä mitataan uskoa. 

Ajan haasteisiin on vastattava.
– Olemme menossa niukkuutta 

kohti, ja maailmassa on yhä vähem-
män jaettavaa. Johtajien on oival-
lettava se, mitä tämä vaatii arvo-
maailmalta, Pulliainen vaatii. 

Jumaluus on 
luonnossa

Ilmastonmuutoksen puhuttamas-
sa ja moraalikeskustelujen riivaa-
massa yhteiskunnassa ekoteolo-
ginen tutkimussuunta elää nou-
sukautta. Ekoteologia on synty-
nyt vastareaktiona kristillisen pe-
rinteen luonnonherruutta koros-
tavaan piirteeseen. Sen edustajat 
pyrkivät löytämään uuden luon-
tomyönteisen kristinuskon. 

Pulliaisen mielestä luonnon kun-
nioitus ei ole pelkästään luonnon-
uskontojen oikeus, nykykirkko on 
vain unohtanut perustansa. 

– Uskonpuhdistaja Martti Luther 
totesi Jumalan asuvan kaikkialla: Ju-
mala on läsnä kaikkialla luonnossa 
ja luonto on elävä olento. Myöhem-
min mekanistisen maailmankuvan 
myötä Jumala asetettiin asumaan 
taivaaseen, ja luonnosta tehtiin 
eloton kone,  hän perustelee.

Luonnon ja ihmisen oikeuksien 
rajat on määriteltävä uudelleen. 

– Aina kun niukkuus yllättää, 
kirkon penkit täyttyvät. Kirkon on 
kuitenkin annettava näyttöjä.

Jumalattomat 
ja me muut

Pulliainen on esiintynyt vuosien 
varrella useissa kirkollisissa tilai-
suuksissa, niin evankelis-luterilai-
sen kuin ortodoksisenkin kirkon ta-
pahtumissa. Hän on usein vähem-
mistönä omassa puolueessaan, jos-
sa kirkkokuntiin kuulumattomien 
määrä on korkea. Pulliainen toteaa 
puolueensa olevan uskonnon suh-
teen kahtiajakautunut. 

–  Meillä on iso ryhmä, joka kut-
suu itseään jumalattomiksi, ja jotka 
ovat valinneet henkiseksi kodikseen 
vihreän liikkeen. Ja sitten on meitä, 
jotka maksavat veronsa kirkkoon, 
esiintyvät kirkkojen piirissä ja kir-
joittavat aiheesta. 

Evankelis-luterilaisen kirkon ja 
valtion jopa symbioottisesta suhtees-
ta on käyty keskusteluja oikeastaan 
aina. Vihreät ajavat suuremman 
pesäeron tekemistä näiden kahden 
instituution välille. 

– Se melkein riippuu kokouk-
sesta, mihin suuntaan päätökset 
kääntyvät. Tilapäinen enemmistö 
ratkaisee asian, linjausta käsitel-
leessä kokouksessa vähemmistöön 
jäänyt Pulliainen toteaa.

tieteentekijä ja 
Raamattu

Emeritusprofessori ja pitkän uran 
yliopistossa tehnyt Pulliainen ei koe 
kokeneensa vähättelyä tieteente-

kijänä, vaikka tutkii säännöllises-
ti Raamattua. 

– Jos sellainen riski olisi, että 
se vähentäisi arvoani tieteilijänä, 
sen riskin olisin tainnut ottaa 101-
prosenttisesti, Pulliainen toteaa ja 
muistelee opiskeluaikojaan, jolloin 
hiippakuntakokouksissa osallistui 
teologisiin keskusteluihin. Raamattua 
hän luki ja on aina lukenut ekologian 
näkökulman huomioiden. 

– Vanha ja Uusi testamentti ovat 
muuten viisaita kirjoja, ja kertovat 
paljon myös vastuuttoman toi-
minnan vaikutuksista luontoon. 
Kukaan kollegani ei ole koskaan 
kyseenalaistanut totuuden etsin-
tääni, hän toteaa. 

Raamatun tuntemustaan hän on 
lisännyt vuosien varrella käymällä 
useita keskusteluja niin edesmen-
neen arkkipiispan Mikko Juvan 
kuin ortodoksien arkkipiispan Leon 
kanssa. – Heidän kanssaan olen 
usein pohtinut, mitä maailmalle 
tehdään, hän toteaa naurahtaen. 
Molemmat miehet hän laskee myös 
ystävikseen. 

Vaikka taloudellisen hyödyn 
näkökulma luonnonvarojen kus-
tannuksella on vallalla yhteiskun-
nassa, luonnon saarnamiehen usko 
parempaan ei lopu. Mikään uskonto 
ei myöskään voi hänen mukaansa 
olla ekologian vastainen. 

– Kaikki sellainen karsiutuu pois, 
hän uskoo.

elSi huttunen

Kansanedustaja Pulliainen kaipaa kirkolta jämäköitä kannanottoja luonnonvarojen käytöstä.
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P
rofessori, pilapiirtäjä Kari Suo-
malaista  (1920–1999) voisi mo-
nen muun ominaisuutensa lisäk-
si luonnehtia myös herkäksi tun-
neihmiseksi. Useat hänen pila-
piirroksensa eri vuosikymmenil-

tä kuvastavat oivaltavasti leikannutta tilan-
neälyä. Politiikan aihemaailma oli Suoma-
laiselle runsas ideasampo. 

Kari Suomalainen onnistui yhdistämään 
tavallisia ihmisiä koskettavat teemat ajan-
kohtaisiin aiheisiin ja saattelemaan lukijat 
kädestä pitäen hauskalle mielelle. Tähän 
juttuun poimitut pilakuvat koskettavat ta-
valla tai toisella naispappeutta. Vakavien 
piirrosaiheidensa äärellä Suomalainen tah-
toi jakaa huumoria ja elämäniloa ihmisten 
mieliin – heillekin, joille teemat tuppasivat 
syystä tai toisesta muodostumaan liian va-
kaviksi. Naurun terapeuttinen vaikutus on 
toki tunnettua jo antiikin ajoilta.

Koko kansan tunteman pilapiirtäjäle-
gendan syntymästä tulee lokakuussa ku-
luneeksi 87 vuotta. Päivittäin ilmestyvien 
sanomalehtipilakuviensa lisäksi taiteilija 
julkaisi kymmeniä huumorialbumeja ajan-

Kari ja naispappeuden puoli vuosisataa

Liisa Riipan tapaus
Kuva julkaistu ensimmäisen kerran 12.10.1955

Elettiin sodanjälkeisen Suomen jälleenrakennusvuosia. Kirkossa val-
litsi edelleen ”perinteinen” tunnelma, sillä pappeina toimi vain mie-
hiä. Teologi Liisa Riippa rohkaisi kuitenkin mielensä ja anoi Kuopi-
on tuomiokapitulilta oikeutta pappisvihkimykseen. Hänen mukaan-
sa kirkkolaista ei löytynyt pykälää sen estämiseen. Kuopion tuomio-
kapituli ei kuitenkaan piispa Eino Sormusen johdolla suostunut hy-
väksymään anomusta. Pilakuvan ilkeästi virnuileva mies on Kari Suo-
malaisen omakuva. Kanttorikin oli nainen (kuten muut Karia pahek-
suvasti katselevat kirkkovieraat), mikä vielä 1950-luvun puolivälissä 
herätti oman huomionsa.

oloon mittavilla painosmäärillä. Albumit 
kuluvat edelleen kirjastoissa ja Kari-fanien 
käsissä ympäri Suomen. Myös monet lehdet 
julkaisevat hänen parhaimpia pilakuviaan 
lukijaviihteenä.

Kari Suomalainen sai myös monia kan-
sainvälisiä tunnustuksia. Professori Suoma-
laisen tuotanto elää ja voi hyvin vielä taitei-
lijan kuolemankin jälkeen. Tuorein julkaisu 
on hänen tyttärensä Lilli Earlin toimittama 
Saunapuhdas Suomi. Valkeakosken Sääks-
mäellä sijaitsevassa Visavuori-museossa on 
tuotantoa näyttelyin esittelevä Kari-paviljonki.  
Naispappeutta käsittelevät pilakuvat ovat 
kuin kulttuurihistoriallinen poikkileikkaus 
aikamme asenneilmastosta. Kari Suomalai-
nen liittyi itse katolisen kirkon jäseneksi, mi-
kä varmaan antoi hänelle mahdollisuuden 
kuvata erilaisesta näkökulmasta evankelis-
luterilaisessa kansankirkossa vellonutta nais-
pappeuskeskustelua. Kuten kuvista näkyy, jo 
1950-luvun Suomessa naispappeuskysymys 
kuumensi tunteita.

PeKKA tuOMiKOSKi

– Ja huomautan vain tässä välillä, että jos eräs syntinen veljemme vielä kerran jupisee kuuluvasti ’nainen vaietkoon seurakunnassa’, niin hän ei pääse taivaaseen.
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Kari ja naispappeuden puoli vuosisataa

Kirkollisia arvoja
2.11.1989

Tässä Kari Suomalainen irvailee naispappien kiinnostusta kirkollisiin 
tekstiileihin. Tekstiilialahan on ollut perinteisesti ”naisten ala”. Sa-
muel Lehtosen uusi piispan kaapu kalliine koristeineen herätti Suo-
men ensimmäisten naispappien mielenkiinnon. Helsingin hiippa-
kunnan piispa Lehtonen heitti arvokkaan kaapunsa naulaan vuonna 
1991 jäädessään eläkkeelle. Vieläkään pilakuvan pappien toive nais-
piispuuden toteutumisesta ei ole täyttynyt.

Vääryys 
vallan saa
12.5.1984

Pilakuvan historiallisena juurena on kokoomuksen väli-
kysymys, joka jäi kirkolliskokouksen hylkäämän nais-
pappeusehdotuksen varjoon vielä niinkin myöhään kuin 
1980-luvun puolivälissä. Kokoomuksen välikysymys ei 
siis saanut ansaitsemaansa julkisuutta... Ei, vaikka puo-
lueen pilakuvahahmolla on kuvaavat uskonnolliset lipe-
rit kaulassaan ja isänmaallinen kypärä päässään! Pilaku-
vassa taka-alalta erottuu ainakin tuolloisen arkkipiispan 
John Vikströmin hoikka hahmo.

Papit porisevat
10.11.1976

Kirkolliskokous käsitteli naispappeutta periaatteellisena kysymykse-
nä 1976. Keskusteluissa vedenjakajaksi nousi kirkon virkakomitean 
loppumietintö. Valtaosa komitean jäsenistä katsoi Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon papin viran olevan mahdollista avata naisille, 
mikä lopulta toteutuikin, tosin vasta vuodesta 1986 alkaen. Jo mie-
tintövaiheessa syntyi kuitenkin ristiriitoja, jotka ovat kyteneet kir-
kossa näihin päiviin saakka. Vielä vuonna 1976 kirkolliskokous hyl-
käsi esityksen naispappeuden toteuttamisesta, koska määräenem-
mistöä ei saatu.

Pilakuvassa mökin emäntä säikäyttää isäntänsä vanhalla sanan-
parrella ”me papit nauroimme niin” juuri naispappeutta käsitelleen 
kirkolliskokouksen aikoihin! Hiski-niminen Kari Suomalaisen pilaku-
vahahmo ilmeisesti luulee ”lopunajan” tulleen viimeistään vaimonsa 
hurjien puheiden myötä… 

– tapasin tiellä rovastin ja me papit nauroimme niin! 

– tämä on väärin! Minä olen jäänyt naispappeuskysymyksen varjoon!
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18.10.–25.10.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka
To 18.10. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
To 18.10. klo 18.30 
kirkkokuoro, syys-
kokous Kaisamarjan 
luona.
Su 21.10. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Ti 23.10. klo 11 eläkeliitto.
Syyslomaviikolla 43 ei ole kerhoja, 
eikä kuoroa.
Rauhanyhdistys: Su 21.10. klo 17 
seurat Jaakko ja Liisa Holmilla, Ve-
sanpolku.
Muuta: Kirkkovaltuusto päätti pa-
lauttaa alkuperäisen nimen Lepistö 
entiselle seurakunnan virkistyspaikalle 
Santosessa.
Työntekijöihin saat yhteyden suoraan 
puhelimitse: suntio 040 585 8010, dia-
konissa 040 743 0382, kanttori 040 743 
0381, kirkkoherra 040 743 0371.  

Perhemessu kirkos-
sa su 21.10. klo 10, 
liturgia Vähäkan-
gas, saarna Pitkälä, 
kanttorina Säkkinen, 
seurakunnan Lapsi-
kuoro. Päiväkerholaiset laulavat. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 21.10. klo 12, Pitkälä, 
kanttorina Niemelä, Trio Kotiku-
toiset. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit.
Musiikki: Lapsikuoron harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 18.10. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset ja syyskokous 
Isoniemen leirikeskuksessa tänään to 
18.10. klo 18.
Toiveiden urkuilta srk-keskuksessa la 
20.10. klo 19. Oulun seudun AMK:n 
urkujensoiton opettaja, diplomiurkuri 
ja -pianisti Ismo Hintsala soittaa seura-
kuntalaisten toivomia urkusävellyksiä. 
(Enää ei voi toivoa). Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 23.10. klo 13. 
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 24.10. klo 13 ja srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 25.10. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Liikunnasta voimaa arkeen - 
omaishoitajien virkistyspäivä Ison-
niemen leirikeskuksessa 6.11. klo 
10-15. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
30.10. mennessä Helena Seppäselle, p. 
040 5819 316 tai diakoniatoimistoon 
pe klo 9-11, p. 547 2636.
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantai-
sin klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi 
tulla ilman ilmoittautumista. Huom! 
Syyslomaviikolla (vko 43) ei ole per-
hekerhoja.
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 

tänään to 18.10. klo 15-17. Huom! 
Syyslomaviikolla (vko 43) ei ole 
6-luokkalaisten avoimia ovia eikä 
varhaisnuorten kerhoja.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, Huom! Syyslomaviikolla 
(vko 43) ei ole nuorten avoimia ovia! 
Elokuvailta Kellon srk-kodissa tänään 
to 18.10. klo 18, nuorten ilta Isoniemen 
leirikeskuksessa to 25.10. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: myy-
jäisten suunnittelupalaveri ry:llä 
(alue 1) to 18.10. klo 18.30, raamattu-
luokka Parkkisella pe 19.10 klo 18.30 
(Elotie 9), myyjäiset ry:llä la 20.10. 
klo 12 (ruokailu alkaa klo 11), seurat 
ry:llä su 21.10. klo 17, Esa Koukkari, 
Osmo Sarajärvi, Jokikylä: päiväker-
ho Jokikylän koululla to 18.10. klo 
17.30-19, raamattuluokka isoille ja 
pienille pe 19.10. klo 18.30 Reeta ja Aki 
Sarajärvellä, ompeluseurat pe 19.10. 
klo 18.30 Saimi ja Antti Partasella, 
pyhäkoulut su 21.10. klo 12 Hannu 
Koivistolla, Tuomo Lukkarilla, Timo 
Lehtisaarella, Sampo Saarijärvellä ja 
Pekka Paanasella, Kello: ompeluseu-
rat pe 19.10. klo 18.30 Anni ja Matti 
Saarella, Raamattuopistontie.
Kuollut: Eino Henrik Erkkilä 98 v., 
Tilma Annikki Kärppä 77 v., Esko 
Johannes Viitalampi 69 v.
Kastettu: Aleksi Vilho Johannes Er-
vasti, Linda Isabella Törn, Essi Julia 
Annanperä, Sisu Matias Ahvenlampi, 
Lianna Adelia Korkeakangas, Saga 
Aurora Pakkala.

Messu su 21.10. klo 10 
kirkossa. Herättäjän 
kirkkopyhä. Liturgi 
Puolitaival, saarna Ka-
tariina Pitkänen, kantt. 
Jääskeläinen. Oulun 
Seudun Virsikuoro 
laulaa. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kirkkokahvit. Kolehti Herättäjäyhdis-
tykselle. Messun jälkeen seurat klo 12 
kirkkosalissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 21.10. klo 
17 kirkossa. Mukana diakoni Arvo 
Yrjölä, Keijo Kaikkonen ja Versot. 
Esirukouspalvelu. Versojen harjoi-
tukset klo 16.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Naisten piiri to 18.10. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jaakko Tuisku.
Gospelmessu to 18.10. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Varhaisnuorten kuoroja ja mu-
kulakuoroa ei ole syyslomaviikolla 
22.-26.10.
Askeleet -kuoron (Nuortenaikuisten 
kuoron) harjoitukset pe 19.10. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa.

Nuorempien miesten piiri la 20.10. 
klo 18 Vanhassa pappilassa. Mukana 
Jouko Lauriala.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. Perhekerhoja ei 
ole syyslomaviikolla 22.-26.10.
Päiväkerhoja ei ole syyslomaviikolla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole 
ke 24.10. eikä Seurakuntapiiriä to 
25.10.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 24.10. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodis-
sa. Harjoitusten yhteydessä kuoron 
syyskokous.
Varttuneiden harjoitukset to 25.10. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Miesten piiri to 25.10. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Timo Liikanen.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. 
Urheilukerho 7-12 -vuotiaille tytöille 
ja pojille keskiviikkoisin klo 16-17. 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 18-
19.30. Varhaisnuorten kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla 22.-26.10.
Nuoret: Gospelmessu to 18.10. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 19.10. klo 20-24 Van-
hassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 17-
18. Maata Näkyvissä -festarit Turussa 
16.-18.11. Ilmoitt. viim. 31.10. Antti 
Ristkarille, p. 040 779 0374. 
Rippikoululaisille 2008 lähtee kirjeet 
seurakunnasta lokakuun loppupuolel-
la. Rippikouluinfo on keskiviikkona 
14.11.07 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Kirjeessä tulee infoon 
liittyen ohjeistus.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Ei syyslomaviikolla.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 
18.10. klo 19 kotiseurat Tuovi ja Olavi 
Hyryllä, Peltomiehentie 36. Pe 19.10. 
klo 18 yhteinen lauluraamattuluokka 
ry:llä. La 20.10.klo 12-14 päiväkerho 
Pirilän kasvihuoneella. Su 21.10. klo 
16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 19.10. 
klo 19 lauluseurat Heli ja Jorma Kok-
kosella, Peuranniemi 2a. Su 21.10. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastetut: Kaarle Johannes Hätälä, 
Pihla Aurora Syrjälä, Anni Helmiina 
Kvist, Oona Alisa Tervo, Lilja Helmiina 
Vahteri, Lenni Verneri Lampela.
Vihitty: Jukka-Pekka Haaranen ja 
Susanna Annika Karjalainen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 21.10. klo 
10 kirkossa, Saija 
Kronqvist, Birgitta 
Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti oman seura-
kunnan lähetystyölle. 
Kuljetuspyynnöt Jäälistä kirkkoher-
ranvirastoon pe 19.10. klo 15 men-
nessä, p. 040 584 4406. Lähtö klo 9.45 
Jäälin ostoskeskuksesta, paluu messun 
päätyttyä.
Sanajumalanpalvelus su 21.10. klo 13 
Jäälissä Kotirinteellä, Saija Kronqvist, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Poikakuoro to  18.10. klo 17 seura-
kuntakeskuksessa.
Raamattu- ja rukouspiiri to 18.10. klo 
18.30 Vanhalla koululla, lähimmäisen-
tuvalla, Kerttu Arkivuo.
Rauhan Sanan seurat su 21.10. klo 15 
Montin-salissa, Esko Leinonen.
Kuoroharjoituksia ei ole syysloma-
viikolla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
23.10. klo 13 Montin-salissa, kulje-
tuspyynnöt kirkkoherranvirasto, p. 
040 584 4406.
Hartaus ti 23.10. klo 13 Koivulehdossa, 
Markku Palosaari.
Kaatuneitten omaisten ilta ke 24.10. 
klo 17 Montin-salissa.
Raamattupiiri to 25.10. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla, mukana myös 
Raimo Salonen.
Eu-ruokaa saatavana, yhteys diako-
niaviranhaltijoihin.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 
Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 12 
(lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 9-17. 
Nimikilpailu lokakuun ajan. Keksi 
nimi kirppikselle ja voita makonde-
veistos. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Puh. 050 322 4664
Lapsityö: Lasten Parkki - toiminta 
aloittaa Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 12-15. (alkaen 5.10.) 
Mukaan kutsutaan 3-6 v. lapsia. Omat 
eväät mukaan. Lisätietoja: Birgitta 
Kontio, p. 040 743 1901 
Päiväkerhoja ei ole syyslomaviikolla 
(vk. 43)
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Huom! Syys-
lomaviikolla 43 ei ole perhekerhoja 
ja kahviloita.
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta pe 16.11. 
klo 18.30 Montin-salilla. Lastenhoito 
Kirkkopirtillä. Aiheena Arkirakkaus, 
puhutaan myös riitelemisestä. Aiheesta 
alustaa perheneuvoja, teologi Ilkka 
Kurjenmäki. Ilmoittautumiset 9.11. 
mennessä Saijalle, p. 040 560 9678.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka  
pe 19.10. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Lauluseurat pe 19.10. klo19 kyläpii-
reittäin. Seurat ja opistoilta su 21.10. 
klo 17 rauhanyhdistyksellä, Petri Sato-
maa, Pekka Asikainen. Pyhäkoulu su 
21.10. klo 12 Alakylässä Holmilla ja T. 
Räihällä, Huttukylässä S. Heikkilällä, 
Jäälissä rauhanyhdistyksellä, kirkon-
kylässä Ohtamaalla ja kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Hekkalalla.
Kuollut: Tuttu Kaarina Nyman s. Kesti 
62 v., Veikko Kalervo Korhonen 78 v.
Kastettu: Emil Antti Johannes Eskola, 

Ilona Aurelia Holappa, Ilona Vilhel-
miina Kenttälä, Eeli Matias Oskari 
Ruuska.

Tähdet: Kuorohar-
joitukset to 18.10. klo 
16-17 srk-talolla.
Vapaaehtoistyön vir-
kistysilta to 18.10. 
klo 18-20 srk-talolla. 
Voimaa ja innostusta syvemmältä 
musiikin keinoin kaikille seurakunnan 
eri työmuotojen vapaaehtoistyössä 
mukana oleville. Vieraana musiikki-
ryhmäpsykoterapeutti Matti Viita-
aho Oulusta. Järjestää diakonia-ja 
lähetystyö.
Sanajumalanpalvelus su 21.10. klo 10 
kirkossa. Helomaa ja Korri. Virret: 424, 
289, 510, 516:1-, 172. Kolehti oppilai-
tos-ja nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. Samalla 
vietetään maaseutuväen kirkkopyhää. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Limingan 
Maataloustuottajat ja Maa-ja Koti-
talousnaiset tarjoavat ohrapuuroa ja 
puolukkasoppaa sekä kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.
Pyhäkoulu su 21.10. kirkossa juma-
lanpalveluksen aikana.
Toivon vaellus ke 24.10. klo 12 srk-
talolla. KUA:n (Kirkon Ulkomaanapu) 
ja lähetystyön esittelyä kuvin ja sa-
noin. Tuotteita myynnissä. Lopuksi 
kahvitarjoilu. Tilaisuus avoin kaikille. 
Tiedust. Inkeri Kujala ja Maisa Hau-
tamäki. Seurakuntakerho  osallistuu 
Toivon vaellukseen ke 24.10. klo 12 
srk-talolla.
Hartaus to 25.10. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Ylistysilta su 28.10. seurakuntatalolla 
klo 17. Jumala voi! Sanaa, rukousta, 
laulua sekä todistuksia siitä, miten 
Jumala toimii tänäkin päivänä. Mah-
dollisuus myös henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja esirukoukseen. Esittelyssä 
Operaatio Joulun Lapsi 2007.
Huom! Olisitko halukas olemaan 
mukana toteuttamassa isänpäivänä 
Isovanhempi-lapsenlapsikirkkopy-
hää lapsenlapsesi kanssa. Ota yhteys 
pikimmiten Ainoon, p. 044 7521 224 
tai Sinikkaan, p. 044 7521 226.
Vintti auki maanantaisin klo 12-14.
Pyhäkoulutyö: Oletko kiinnostunut 
toimimaan pyhäkoulunopettajana? 
Uusia pyhäkoulunopettajia tarvitaan 
erityisesti Tupoksen Vanamon tiloihin 
ja kirkkopyhäkouluun Liminkaan. Ota 
yhteyttä Ainoon, aino.pieska@evl.fi tai, 
p. 044 7521 224.
Varhaisnuorisotyö: Koululaisten syys-
lomaviikolla ei ole kerhotoimintaa.
Nuorisotyö: Yökahvila Olkkari Tupok-
sen Vanamossa la 20.10. klo 19-23.
Koululaisten syyslomaviikolla ei ole 
nuorteniltoja. Haluatko lähteä Maata 
Näkyvissä –festareille Turkuun? Lisä-
tietoja Katrilta tai Marialta. 
Nuorisotyönohjaajat Maria Matilai-
nen, p. 044 7521 225 maria.matilai-
nen@evl.fi ja Katri Harju, p. 044 2919 
420 katri.harju@evl.fi. Nuorisotyön 
mese: nuorisotoimisto@hotmail.com. 
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä 
Johannalle, p. 0400 803 837.
Kauneimmat lasten veisut Tupok-
sen Vanamosalissa ke 31.10. klo 18. 
Koko perheen yhteislaulutilaisuus. 
Ohjelmassa yhteislaulua, laululeik-
kejä, iltahartaus. Lopuksi kahvi-ja 
mehutarjoilu.
Syyslomaviikolla (43) ei ole seurakun-
nan päiväkerhoja, perhekerhoja eikä 
kuoroharjoituksia.
Partio: Pe 19.10. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-17. Pe-su 
19.-21.10. Vaeltajaleirit partiokäm-
pällä. Tiedustelut varjoilta. Su 21.10. 
Kirkkopalvelussa Hirvet. 22.-28.10. 
Syyslomalla ei ole partiokokouksia. 
Markku Korhonen vuosilomalla. 
29.10.-1.11. Markku Korhonen neu-
vottelupäivillä  Pe 2.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.
Su 4.11. Kirkkopalvelussa Piisamit. Ke 
7.11. Kärppäkäräjät 2./vj-jatko Kotiko-
lolla klo 18-20. Aiheena vartioretken 
järjestäminen. Partioasu ja muistiin-
panovälineet.  Vetäjinä Iiris ja Siiri. 
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Oletko kyllästynyt omaan nimeesi 
tai etkö tunne omaksesi siippasi 
tarjoamaa nimeä? Laita riita 
poikki ja etsikää yhteinen nimi. 
Se on nimittäin sukunimien 
nykypäivää. Vaikka suurin osa 
meistä suomalaisista määrittelee 
itsensä pitkälti sukunsa mukaan, 
suomalainen sukunimi on melko 
tuore keksintö.

e sikristillisellä ajalla Suomenniemellä asus-
ti ihmisiä, joille kanssaeläjät antoivat li-
sänimiä erityisten ominaisuuksien poh-

jalta. Kalevalaisten kutsumanimien lisäksi pe-
rässä saattoi olla lisäke Sudentappaja, Kärp-
pä tai Rohdontekijä. Näin siis, mikäli suoma-
laiseen kansantarustoon on uskominen. Hei-
moissa elävät esisuomalaiset eivät jakaantuneet 
suvuittain sukunimen perusteella – ehkä juuri 
siksi, että tuohon aikaan elettiin läheisissä su-
kulaisyhteisöissä. 

Kristillisyyden ja tiukan avionäkemyksen 
myötä yleistyivät lisänimet, kuten Jaakontytär 
ja Matinpoika – tai oikeastaan Matsson, jotka 
myös kirkonkirjoihin merkittiin. Pikkuhiljaa 
koko maassa siirryttiin kaskiviljelystä ja metsäs-
tyksestä paikallaan pysyvään maanviljelyskult-
tuuriin, mikä johti siihen, että kirkonkirjoihin 
saatettiin kirjata tarkennukseksi myös oman 
torpan nimi tai asuinpaikka. Nämä alkoivat 
vakiintua sukunimiksi. 

lännen talolliset ja 
idän torpparit

Sukunimien taustat ovat erilaiset Länsi- ja Itä-
Suomessa. Molemmista löytyy kyllä yleisintä 
nen-päätettä, mutta alkuosan valinnassa on 
eroja. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että län-
nessä alkuosassa suosittiin luonto- ja vesiaihei-
ta, idässä eläimistöä ja luonnesanoja. Lännessä 
on myös enemmän tilannimistä johdettuja la/
lä-loppuisia sukunimiä kuin itäisemmillä alu-
eilla. Ero voi johtua myös siitä, että Länsi-Suo-
messa oli enemmän itsenäisiä, oman tilan omis-
tavia talonpoikia, kun taas maan itäosissa tilal-
lisilla oli paljon torppareita, jotka viljelivät ti-
lalliselta saamiaan maapaloja. 

1800-luvun lopulla osana kahta suurvaltaa olleet 
suomalaiset alkoivat tuntea itsensä suomalaisiksi. 

Kun Virtasesta 
tuli Jäävirta 

Ruotsiksi virallisiin papereihin kirjattuja nimiä 
alettiin muuttaa suomalaisiksi. Toki kaikilla ei 
tuohon aikaan edes ollut varsinaista sukunimeä, 
sillä ensimmäinen sukunimilaki tuli voimaan 
vasta itsenäisessä Suomessa 1921. Sen mukaan 
kaikilla suomalaisilla piti olla sukunimi. 

Minun, sinun 
vai meidän nimi

Laissa ei kuitenkaan määrätty, että naisen pitäi-
si ottaa avioituessaan miehensä nimi. Se kirjat-
tiin vasta vuoden 1929 avioliittolakiin. Useiden 
mielissä ainoana oikeana pidetty tapa onkin siis 
vain alle 80 vuotta vanha. 

Viimeisin sukunimilaki on vuodelta 1985. Siinä 
toteutettiin radikaalina pidetty uudistus, jonka 
mukaan nainen saattoi pitää naimisiin mennessä 
oman sukunimensä tai tehdä omasta ja puolison 
nimestä viivallisen yhdistelmän. Mahdolliseksi 
tehtiin myös se, että mies saattoi ottaa vaimonsa 
sukunimen. Tavat – nuoretkin sellaiset – istuvat 
kuitenkin lujassa, eikä tätä mahdollisuutta ole 
juurikaan käytetty hyväksi. 

Mahdollista on myös se, että yhteistä elämää 
aloittava pariskunta ottaa yhdessä uuden su-
kunimen. Se voidaan hakea jommankumman 
sukuhistoriasta ja onpa mahdollista myös tai-
teilla oma sukunimi. Tähän tarvitaan nimilau-
takunnan siunaus, ja tarkastus siitä, että nimi 
on vapaasti käytettävissä. Joitakin sukunimiä on 
pyritty myös suojelemaan, mutta viimeisimmän 
sukunimilain hyväksymisen jälkeen entiset lait 
eivät päde myöskään sen suhteen. 

Tunnetuimpia sukunimen vaihtajia lienevät 
kotimaisen kirjallisuuden naishuiput Laila Hir-
visaari (entinen Hietamies) ja Anja Snellman 
(entinen Kauranen). Hirvisaari otti nimensä su-
kuhistoriasta. Menneiltä sukupolvilta nimensä 
löysi myös Snellman, mutta heidän perheessään 
tapahtui kokonaismullistus ja myös toimittaja-
aviomies Saska vaihtoi nimensä.

Yhteisen nimen voi myös rakentaa molempien 
sukunimistä. Esimerkkinä kerrottakoon tarina 
nuoresta parista, joista toinen kantoi Suomen 
yleisintä sukunimeä Virtanen ja toinen oli Jääske-
läinen. Vaikka nimi ei miestä eikä naista pahen-
na, he päättivät siviilisäätyä vaihtaessaan keksiä 
uuden yhteisen nimen. Nykyisin Väestörekis-
terikeskuksen nimipalvelu löytää viisi Jäävirta-
nimistä suomalaista. Virtasia on 23935.

elSi huttunen

Tietoa nimistä www.genealogia.fi/nimet/
Nimipalvelu: www.vaestorekisterikeskus.fi

Lumijoki

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kämppätalkoot pyörivät säännöllisesti 
tiistaisin klo 18-21. partiokämpällä. 
Eväät talon puolesta. Säänmukaiset 
työvaatteet, työkäsineet sekä omia 
työkaluja mukaan. Kaikki tervetuloa. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan. 
Partiotoimisto, p. 562 1223. Make 044 
752 1223, sähköposti markku.korho-
nen@evl.fi.  Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 19.10. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 20.10. 
klo 11 myyjäiset ry:llä. Su 21.10. klo 
17 seurat ry:llä. Varttuneitten kerho ti 
23.10. klo 12 Eila ja Pentti Pietiläisellä, 
Vesikarintie 39, Tupos.
Kastettu: Pinja Sylvia Alaruikka, 
Antton Mikael Ilmarinen, Rasmus Jan 
Henning Marjeta, Saaga Sara Maria 
Pitkälä, Elsa Maija Aurora Poukkula, 
Janne Topias Puhakka ja Eetu Ilmari 
Sanssi.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
 

To 18.10. Klo 10 
sisaruskerho Luk-
karinkankaalla. Klo 
10-11.30 perheker-
ho srk-talolla. Klo 
14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
La 20.10. klo 12-18 Päivä naisille 
Lumijoen seurakuntatalolla, sekä 
Malmipuron talolla. Naista ajatellen 
tarjolla on mm. esittelyitä, hoitoja, 
ruokaa, keskustelua… Marjolta tar-
kemmat tiedot! 
Su 21.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Juntunen, kolehti Kirkon 
Kaunistamisrahastolle. Klo 16 mata-
lankynnyksen-tilaisuus Korsuhovin 
kerhohuoneessa (Karintiellä), sanaa, 
musiikkia ja kahvia.
Syyslomaviikolla 22.-26.10. ei ole 
päivä-, perhe-, eikä kokkikerhoja!
Ma 22.10. klo 18 raamattupiiri 
Hemmilässä, os. Lumijoentie 875, 
Heprealaiskirjeen 1.luku, mukana khra 
Timo Juntunen. 
Ke 24.10. klo 14 hartaus Lumilyhdyssä. 
Syyslomaviikolla ei ole keskipäiväker-
hoa, seuraavan kerran 31.10. 
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, p. 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9-vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut. Syyslomavii-
kolla ei ole partiokokouksia.
Tulossa: Maata Näkyvissä-festarit Tu-
russa 16.-18.11. Hinta 50 e, alaikäraja 
13 v. Ilmoittautuminen 19.10. men-
nessä Sinikalle, p. 044 503 7080. Katso 
myös www.maatanakyvissa.fi.
Syysleiri 3-6 -luokkalaisille Meri-
järvellä Pahkasalon kylässä yhdessä 
merijärvisten kanssa 2.-4.11. Hyvä si-
sämajoitus. Lähtö pe klo 17.30 ja paluu 
su n. klo 13.30. Hinta 10 e. Lisätietoja 
Sinikalta, p. 044 503 7080 tai Pekalta, p. 
040 535 7567. ilmoitt. 30.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon tai Sinikalle.
Tulossa: La 24.11. perheretki Rova-
niemelle, Napapiirille joulupukkia 
tapaamaan. Ilmoittautumiset pe 
16.11. mennessä Marjolle, p. 045 638 
1973 tai Siljalle, p. 387 512. Retken hinta 
0-4 v  4 e, 5-10 v 8 e ja 11 v ja aikuiset 
12 e. (Hinta sisältää matkan ja ruuan 
Pizzeria Rax:ssa.)
Rauhanyhdistys: Su 21.10. klo 12 
seurat ja perheruokailu ry:llä. To 
25.10. klo 13 varttuneidenkerho Aune 

Kirjavalla.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net

Muhos
Su 21.10. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Pekkala, saarna 
Kyllönen, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti 
kirkolliseen työhön 
liikkuvien ihmisten 
parissa, Suomen merimieskirkko ry.
To 18.10. klo 19 lähetysilta Kaarina 
Grönstrandilla, Jussilantie 6 A 7, 
Heikkinen. 
La 20.10. Naiset toivon lähteellä 
- naistenpäivä Koortilassa klo 11 al-
kaen. Marjaana Kotilainen, Sansa, tuo 
tuoreet terveiset Eritreasta! Arvontaa 
(loistavat palkinnot), kirjapöytä, 
yhteislauluja, raamattuopetusta, mu-
siikkia, ruokailu (3 euroa). 
Ma 22.10. klo 12 Sanginjoen seu-
rakuntapiiri Ritva Honkarinnalla, 
Pekkala. Klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Heikkinen.
Ti 23.10. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Jouni Heik-
kisen aiheena virsikirja 20 vuotta. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 24.10. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Jouni Heikkisen aiheena 
virsikirja 20 vuotta. Arvonta! Klo 17.45 
ei rukouspiiriä.
To 25.10. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. Klo 14 hartaus Vire 
kodissa, Pekkala.
22.-26.10. koulujen syyslomaviikko, ei 
perhe-, päivä- ja varhaisnuortenkerho-
ja eikä kuoroja.
Lähetystyö: Opettajien lähetysliiton v. 
2008 kalentereita saatavana lähetyssih-
teeriltä, p. 040 562 9131. Varauksen voi 
tehdä myös tekstiviestillä.
Lapset/perheet: la 24.11. klo 10-15 
järjestetään Utajärvellä, Merilän 
kartanossa leiripäivä Koti kahdessa 
sydämessä. Päivä on tarkoitettu lapsille 
ja vanhemmille, jotka ovat eronneet. 
Päivän aikana on mahdollisuus jakaa 
ajatuksia ja tunteita toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Leiri täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, hinta 5 euroa/perhe sisältää 
ruuan ja kahvit. Ilm. 9.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 533 1284, 
vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukko-
hoville, p. 050 309 3565 tai vs. diakoni 
Sari Mustoselle, p. 040 547 0784. Jär-
jestelyistä vastaa Muhoksen, Tyrnävän 
ja Utajärven seurakuntien lapsi- ja 
diakoniatyö.
Varhaisnuoret; tulossa: kymppisynt-
tärit ke 14.11. klo 17 srk-talossa. v. 1997 
syntyneille tulee kutsu kotiin. Ad-
venttileiri 7-13-vuotiaille 30.11.-2.12. 
Koortilassa. Ilm. 18.11. mennessä, p. 
040 524 6534/Tuula Väänänen. Leirin 
hinta 20 euroa. 
Nuoret: päivystys nuorisotoimistolla 
pe 19.10. klo 15-17, p. 533 1201. 
Syyslomaviikolla ei nuorteniltoja. 
Yökahvila la 27.10. klo 19.30-23.30 
Nuokkarilla. 
Rippikoulut: kesä II teemallinen nuor-
tenilta pe 19.10. klo 18-19.30 srk-talon 
alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. Ti 23.10. klo 12 
seurakuntapiiri, Heikkinen, aiheena 
virsikirja 20 vuotta.
Rauhanyhdistys: pe 19.10. klo 19 
ompeluseurat kodeissa: Korivaara M. 
Kalliokoski,  kirkonkylä T. Hoppa, 
Piilokuja 2, Suokylä K. Keränen, Pälli 
E. Oikarinen. La 20.10. klo 11 Ma-
dekosken ry:n myyjäiset Muhoksen 
ry:llä. Su 21.10. klo 12 pyhäkoulut: 
kk1 Filppula, kk2 Härkönen, Korivaara 
Kyllönen, Pälli M. Männikkö, Suokylä 
O. Keränen. Klo 17 seurat ry:llä.
Laitasaaren ry: la 20.10. klo 11-12.30 
päiväkerho. Su 21.10. seurat klo 12 ja 
klo 18 ry:llä.
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klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajaan Anttisakari. Akustinen ki-
tara, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi. 
Nuisku eli nuorten ihmissuhdetai-
tokurssi kokoontuu to klo 18-19.30 
Repussa. 
Tähti se kulukeepi. Oulunsalon 
opettajien ja koulunkäyntiavustajien 
iltapäivä seurakunnan uudella toimi-
talolla (Vattukuja 2) torstaina 8.11. klo 
14.15-15.45 (kahvitarjoilu alkaa klo 
14). Ilmoittautumiset 2.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 044 745 3861 
tai sähköpostilla minna.salmi@evl.fi 
tai taru.pisto@evl.fi 
Salonpään ry: To 18.10. klo 18.30 
lauluseurat Irma ja Jorma Pohjolal-
la. 21.10. Seurat ry klo 17 , Juhani 
Kallioranta, Heikki Saarikoski.27.10. 
Raamattuluokka nuoremmat klo 18, 
J Pitkälällä, vanhemmat klo 19.30 
Koivukankaalla. 28.10. Julkaisuilta ja 
iltahartas ry:llä klo 17.
Kirkonkylän r y: To 18.10. klo 
18.30 kehitysvammaisten kerho ry. 
Pe 19.10. klo 17 myyjäistavaroiden 
vastaanotto ja ruokailu klo 18.30 
myyjäiset ry, klo 20 nuortenilta ry 
Kysymyslaatikko, Jorma Vuorma. 
Su 21.10. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II Kylänpuoli 
ja Keskikylä; ry Karhuoja; Tuomo 
Kangas, klo 17 julkaisuilta ja seurat 
ry Erkki Alasaarela. Ti 23.10. klo 
19 lauluseuraoja kodeissa: Soukka 
Mikko, Maustetie. Su 28.10. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II Kylänpuoli ja Keskikylä; ry Karhuo-
ja; Pekka Kinnunen, klo 17 seurat ry 
Matti Lääkkö, Pertti Lahtinen. 
Diakonissa Päivi Pulkkinen virkava-
paalla 1.10.-28.10.2007. 
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma 
virkavapaalla 23.10.-2.11.2007.
Kuollut: Hilkka Tuulikki Ilves  53 v.
Kastettu: Kim Alexander Aula, Roosa 
Valpuri Karhumaa, Ulriikka Josefiina 
Vattula.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Maata näkyvissä festareille 2 paikkaa 
jäljellä, ilmoittaudu pikaisesti Katarii-
na Rautiolle, p. 0207 109 877.
To 18.10. klo 18 kirkkoneuvoston 
kokous Pulkkilan seurakuntataolla.
Pe 19.10. Siikalatvan seurakunnan 
työntekijöitten virkistyspäivä Ro-
kualla (ranttiset mukana!), kirkko-
herranvirasto ja seurakuntatoimistot 
ovat suljettuina. 
Ti 30.10. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous Kestilän seurakuntakodissa. 
Klo 19 kaikkien Siikalatvan lähetys-
tiimiläisten virkistysilta Piippolan 
seurakuntakodissa.

Kestilä
To 18.10. klo 15.30 
sudarikerho kerho-
huoneessa, Rautio.
Pe 19.10. klo 13 seu-
rakunnan toimintaa 
Pihlajistossa. Klo 18 
nuorten juttu/lauluilta kerhokodilla, 
Rautio. 
Su 21.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto, Määttä. Kolehti Siika-
latvan seurakunnan partiotyöhön.
Koulun syyslomaviikolla ei kerhoja!
Ti 23.10. klo 18 kappelineuvoston 
kokous sisarentalossa. Klo 19 kirkko-
kuoro seurakuntakodissa, Määttä.
Ke 24.10. klo 10 ystävänkammari 
kerhokodissa.
To 25.10. klo 11 Järvikylän diakonia- 
ja lähetyspiiri Saarella.
Muuta: Etsitään vapaaehtoista avus-
tajaa lasten päiväkerhoon Kestilässä, 
ilm. Katariina Rautiolle, p. 0207 109 
877.  
Rauhanyhdistys: Su 21.10. klo 12 seu-
rat ry:llä, Tuomas Oikarinen, Tuomo 

Koivukangas. Pe 26.10. klo 19 aviopuo-
lisoiden virkistysilta Vaalan ry:llä. 

Piippola 
Kiitokset hautaus-
maan siivoustalkoi-
siin osallistuneille!
Su 21.10. klo 12 messu 
kirkossa, Palovaara 
ja Määttä, veteraanit 
avustavat. Kolehti partiotyölle Piip-
polassa.  Klo 19 Olli Hirvasen kitara-
konsertti Piippolan kirkossa.
Ma 22.10. klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Tulossa: ti 30.10. klo 19 kaikkien Siika-
latvan lähetystiimiläisten virkistysil-
ta Piippolan seurakuntakodilla.
Lomia/vapaita: Erkki Piri 22. - 29.10., 
Saila Karppinen 22.- 26.10.

Pulkkila
To 18.10. klo 10 perhe-
kerho, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho.
Pe 19.10. klo 13 päivä-
kerho.
Su 21.10. klo 19 sanaju-
malanpalvelus srk-talossa, Palovaara, 
Kinnunen.
Syyslomaviikolla ei kerhoja.
Ke 24.10 klo 13 Omaishoitajat Koi-
vulehdossa.
Rauhanyhdistys: Pe 19.10. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Pe 26.10. klo 
19 ompeluseurat Laakkolassa Aitto-
ojilla.
Kastettu: Saga Seelia Myllykoski.

Pyhäntä
To 18.10. klo 11-13 per-
hekerho kh ja kuorot 
srkt: klo 12 veteraani-, 
klo 17 lapsi- ja klo 18 
kirkkokuoro. To myös 
klo 13.30 hartaus Kuu-
rankukassa ja klo 19 kappelineuvos-
ton kokous srk-toimistossa.
Pe 19.10. seurakunnan työntekijöiden 
virkistyspäivä Rokualla.
La 20.10. MLL:n retki Ikeaan ja klo 
13 Antti Piipon 90-vuotispäivät ja 
hartaus srk-talossa, Kautto, Kinnunen 
ja veteraanikuoro ym. ohjelmaa. 
Su 21.10. on 4. rukouspäivä, klo 12 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Kautto ja 
Kinnunen. Kolehti partiotyölle Pyhän-
nällä. Rukouspäivän ehtoollishartaus 
klo 14.30 Pulkkilan vuodeosastolla,
Kautto ja Kinnunen. 
Viikko 43 kouluväen syyslomaa, 
jolloin ei lasten ja nuorten toimintaa 
eikä MLL:n kerhoa. 
Naistenretki Valamon luostariin la 
27.10. Ilm. Ennalle 23.10. mennessä, p. 
0207 109 874. Hinta 25 e sis. matkan, 
ruuan ja esittelyn. Toteutuu, jos tulee 
30 lähtijää. Lähtö srkt:lta klo 8.
Ma 22.10. klo 18.30 kirkonkylän diako-
niapiiri Päivi ja Reijo Pirttisalolla. 
Ke 24.10. klo 12 YK:n päivänä varttu-
neen väen kerho srkt.
Rauhanyhdistys: Pe 19.10. klo 18 
rauhanyhdistysten alueellinen rippi-
kouluilta ry:llä.
Su 21.10. klo 11 yhteispyhäkoulu ry:
llä 13.30 hartaus Nestorissa ja klo 16 
seurat ry:llä.
Ke 24.10. klo 18.30 lauluseurat Elisa 
ja Jarmo Pekkarisella. 

To 18.10. klo 19 kirkkokuoro Rantsi-
lan Laulu seurakuntatalolla. Vielä voi 
alkaa käymään kuorossa!. Mahdolli-
sesti kirkkokuoron kelloaika muuttuu 
syysloman jälkeen illasta päiväksi. 
Seuratkaa ilmoituksia!
Pe 19.10. seurakunnan työntekijät 
ovat Siikalatvan seurakunnan työn-
tekijöiden kanssa Rokualla virkis-
tyspäivillä. 
Su 21.10. klo 10 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Olavi Palovaara ja Arja 
Leinonen. Kolehti oman seurakunnan 
diakoniatyölle.
Ti  23.10. klo 18.30 virsilaulu-ilta 
Kaisa Leinosella Mankilassa, kahviraha 
urkujen korjausrahastoon.
Su 28.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Varonen.
Koulujen syyslomaviikolla ei ole 
kuoroja eikä kerhoja!
Villasukkia Karjalan lapsille! Siikalat-
van seurakunnasta menee vierailijoita 
Vienan Kemiin joulun alla. Tuliaisiksi 
toivotaan villasukkia. Villasukka on 
lämmin joulutervehdys Karjalan 
lapsille. Sukat tulee toimittaa 14.12. 
mennessä Rantsilan kirkkoherranvi-
rastoon.
Rauhanyhdistys: Pe 19.10. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Su 21.10. klo 
18.30 seurat seurakuntatalolla, Teuvo 
Timlin. Ke 24.10. klo 13 varttuneiden 
kerho ry:llä. Su 28.10. klo 12.30 julkai-
supäivä ry:llä. Ruokailu klo 11.

Siikalatva

Siikasalo

Rantsila

Siikajoki
Palvelupiste suljettu 
pe 19.10. työtekijäko-
kouksen vuoksi.
Su 21.10. klo 15 Huom. 
vaihtunut aika ! He-
rättäjäsunnuntain messu kirkossa, 
jonka jälkeen kahvitilaisuus pappi-
lassa, saarna Jouni Riipinen, mukana 
Reino Tanjunen. Rippikoululaiset 
osallistuvat.
Ti 23.10. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Rauhanyhdistys: To 18.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 19.10. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. 
La 20.10. klo 19.30 raamattuluokka 
Aki Karsikkaalla.  Su 21.10. klo 12 
pyhäkoulut Väinö Lepistöllä ja Jouko 
Pietarilla. Ti  23.10. klo 19 sisarkerho 
ry:llä.  Ke 24.10. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 

Pudasjärvi

Oulunsalo

Suomen Lähetysseuran Basaari, Tähtitorninkatu 18, Helsinki
puh. (09) 1297 222, http://basaari.mission.fi 

Irja Aro-Heinilä
KAUNIS MAA
Henkilökuva kotiemme
tuotteliaasta kirjailijatta-
resta 1900-luvun 
taitteessa.
32,–

Hanna Abu Hanna
PILVEN VARJO
Palestiinalaisen opettajan ja 
tutkijan, Hanna Abu Hannan, 
lapsuuden ja nuoruuden ajan 
kuvaus mandaattiajan 
Palestiinasta.
36,–

Kai Tirkkonen ja Riitta Heino
MUSTAN PUUN TARINA
Upeat valokuvat ja 
koskettavat tekstit kertovat 
Makonde-veistäjien arjesta 
Tansaniassa, syrjässä kau-
pungeista. 
36,–

Gennet Awalom
MAUSTEISTA 
MAKUA
Maukkaita ja helppoja 
ruokareseptejä Afrikan 
sarvesta. 
29,–

Irja Aro-Heinilä
KAUNIS MAA
Henkilökuva kotiemme
tuotteliaasta kirjailijatta-
resta 1900-luvun 
taitteessa.
32,–

Kai Tirkkonen ja Riitta Heino
MUSTAN PUUN TARINA
Upeat valokuvat ja 
koskettavat tekstit kertovat 
Makonde-veistäjien arjesta 
Tansaniassa, syrjässä kau-
pungeista. 
36,–

Gennet Awalom
MAUSTEISTA 
MAKUA
Maukkaita ja helppoja 
ruokareseptejä Afrikan 
sarvesta. 
29,–

Hanna Abu Hanna
PILVEN VARJO
Palestiinalaisen opettajan ja 
tutkijan, Hanna Abu Hannan, 
lapsuuden ja nuoruuden ajan 
kuvaus mandaattiajan 
Palestiinasta.
36,–

Risto Ahonen
CIVITAS DEI
TT Risto Ahonen tarkastelee 
kirkkoa Jumalan valtakunnan 
merkkinä sekä kirkottoman 
kristillisyyden ongelmia.
Ilmestyy marraskuussa.
28,–

Eero Junkkaala
KAIKKI ON TOISIN
TT Eero Junkkaala piirtää 
tuokiokuvia eri kulttuureista.
Matkalaisen ensi havaintoja 
ja ihmetyksen aiheita.
26,–

Kastettu: Matias Toni Pekka Keränen, 
Vilma Annagreetta Kylmänen.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seurakuntakerhoa 
ei  ole to 18.10. vaan 
s e u r a k u n t a ke r h o 
osallistuu Varjakan 
onnettomuuden 100 
v. muistotilaisuuteen  
klo 19 seurakunta-
talolla.
Messu kirkossa su 21.10. klo 10, Minna 
Salmi. Kanttori Taru Pisto. Kolehti 
Suomen Valkonauhaliitto
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
24.10., Lahja Rautiola.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
25.10. klo 11, Lahja Rautiola. 
Messu kirkossa su 28.10. klo 10, Vesa 
Äärelä kanttori Tuomo Kangas.Kolehti 
Kirkon Ulkomaanapu.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Hox! 21.10. 
Vain yhteispyhäkoulu srk-talolla kai-
kille klo 12. Lokakuussa ei ole enää 
muita pyhäkouluja. Marraskuussa 
pyhäkoulut normaalisti Salonpääs-
sä, Minttukujalla ja srk-talolla su 
klo 12. Pyhäkoulusunnuntait ovat; 
4.11., 18.11. ja 25.11. Syyslomalla ei 
ole päiväkerhoja, perhekerhoja, eikä 
perhepäivähoitajien Parkkipaikkaa! 
Perhekerho Repussa tiistaisin klo 
12.30- 14  (Huom! kerho jo  6.11 .alkaen 
srk-talolla.) Perhekerho Minttukuja 
kolmessa  keskiviikkoisin klo 9-10.30. 
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa  keskiviikkoisin  klo 9-10.30. 
Parkkipaikka Repussa 7.11. saakka ja 
vasta 14.11. srk-talolla. (Tämä muutos 
kutsuntojen vuoksi!)
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Kisätietoja Kirsiltä, p. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 

Sydämelliset kiitokset 
kaikille Teille, jotka 
osallistuitte hautaus-
maan siivoustalkoi-
siin niin ulkona kuin 
keittiöllä!
To 18.10. klo 10-12 
Nuppukerho 3-4 -vuotiaille Nup-
pulassa ja klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 21.10. klo 10, 
Kyllönen, Holmström, 
Piirainen, eläkeläisten 
musiikkipiiri.
Vauvakirkko seurakuntakodissa su 
21.10. klo 15, Holmström, Kyllönen, 
Piirainen. Kirkkokahvit.
Suomen kanttorikuoron konsertti 
seurakuntakodissa ma 22.10. klo 19. 
Ohjelma 5 e. Kahvit konsertin jälkeen 
lähetystyön hyväksi.
Tulossa: Vapaaehtoistyön kirkkopyhä 
su 28.10. Kaikki vapaaehtoistyöntekijät  
ovat tervetulleita.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 24.10. klo 10-13.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 23.10. klo 10-12.
Lähimmäiset seurakuntakodin nuo-
risosalissa ti 23.10. klo 18.
Kipuryhmä seurakuntakodissa to 
25.10. (huom! muuttunut aika) klo 

18. Vieraana Kirsi Alatalo kertomassa 
sosiaaliturvasta. Kahvit ja nyyttiar-
pajaiset.
Kuorot: Lapsikuoro to 18.10. klo 17, 
Sarakylän kuoro to 18.10. klo 18.45, 
kirkkokuoro to 18.10. klo 18 ja to 
25.10. klo 18.
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-
päivystys MeseRönö keskiviikkoisin 
klo 16-18. Lisää osoite meserono@
hotmail.com omaan meseesi ja avaa 
keskustelu. Iltakahvila Rönö pe 19.10. 
klo 18. Reissu Oulu-gospeliin pe 2.11. 
klo 16.30-23. Hinta 5 e. Ilmoittaudu 
viim. pe 19.10. klo 12 Tiina/040 571 46 
36 tai Marko/040 752 43 87. Nuorten 
yön (pidetään kenties 14.12.) työryh-
mä kaipaa tekijöitä ja suunnittelijoita. 
Ilmoita itsestäsi Markolle tai Tiinalle. 
Reissu Posiolle Juha Tapion konsert-
tiin pe 26.10. klo 15.30-23. Reissu 
ilmainen. Ilmoittautumiset viim. ti 
23.10. Tiinalle tai Markolle.
Rippikoulu: D- ja E -ryhmän 1.lau-
antai seurakuntakodissa la 27.10. klo 
10-13.30.
Varhaisnuoret: Kerhot tauolla syyslo-
maviikolla 43. Satumuskari Sarakylän 
koululla to 18.10. klo 16-17. Perhe-
kerho seurakuntakodissa to 18.10. 
klo 10-13. 
Kirkkovaltuuston 10.10. kokouksen 
pöytäkirja nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 15.10.-14.11.2007.
Rauhanyhdistykset: Seurat Livolla 
Anni Uusi-Illikaisella pe 19.10. klo 
18. Opistomyyjäiset ja seurat Jongulla 
Aino Pelttarilla pe 19.10. klo 19. Kä-
sityöilta Sarakylässä Anssi Nurmelalla 
pe 19.10. klo 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 21.10. klo 17, E. Kinnunen, 
K.Palomaa. Ompeluseurat Kurenalan 
ry:llä pe 26.10. klo 18.
Kastettu:  Arttu Aarre Johannes 
Rönkkö.
Avioliittoon vihitty: Harri Sakari Rehu 
ja Annika Tuulia Luokkanen
Haudattu: Aune Valpuri Moilanen  89 
v, Stefanus Aukusti Vanhala 75 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi
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Tyrnävä

VUODEN KRISTILLINEN KIRJA 2007 -EHDOKKAAT 
KIRJAPAJALTA

MUNKKI SERAFIM

Vapaus
Munkki Serafi m 
haastaa ajatte-
lemaan vapautta 
uudella tavalla. 
Hän kutsuu 
oivaltamaan 
vapauden 
mystisen 
ulottuvuuden 
ja hahmottaa 
vapauden 
olemusta 
olemassaolon 
perimmäisenä 
voimana. 
Ovh. 26,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:  
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17, 20.10. alkaen la 10-15)

www.kirjapaja.fi

Sisältöä elämään.www.kotimaa-yhtiot.fi

MAIJU 
LEHMIJOKI-GARDNER

Kristillinen 
mystiikka
Läntinen perinne 
antiikista uudelle 
ajalle

Ensimmäinen 
suomeksi kirjoitet-
tu kokonaisesitys 
kristillisestä mys-
tiikasta. Teos kuvaa 
mystiikkaa historial-
lisena, teologisena 
ja elämyksellisenä 
ilmiönä. Runsas 
kuvitus ja laaja 
lähdeluettelo. 
Ovh. 36,90

HEIKKI TERVONEN

Arvo Survon 
matkassa
Viipurista Volgan 
mutkaan

Mitä Inkerin 
kansalle ja 
kirkolle sekä muille 
sukukansoillemme 
kuuluu tänään? 
Kirja vie lukijan 
löytöretkelle 
sukukansojemme 
pariin sekä 
tulisieluisen 
Inkerin ikonin 
Arvo Survon 
elämään. 
Ovh. 36,90

Vuoden kristillinen kirja 2007 -loppukilpailussa on mukana kolme teosta Kirjapajalta. 
Kilpailun voittaja julkistetaan Helsingin kirjamessuilla 28. lokakuuta.

johtokunnan puheenjohtaja Anni Hir-
vaskariin, p. 050 4927 292. Hän toimii 
yhteyshenkilönä ja jakelupäällikkönä 
tukipakettien jakelussa.
Väinö Paalasmaan Paavolan pitäjän 
menneisyyttä kirjan näköispainosta 
myytävänä Siikasalon kirkkoherran-
virastossa Ruukissa hintaan 15 e/kpl . 
Kirjaa saatavana myös  taloustoimis-
tosta Vihannissa sekä palvelupisteestä 
Siikajoella. 
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. 
toimistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.
Kuollut: Saimi Maria Määttä s Autio 
94 v.   

Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri to 18.10. 
klo 11.30 Tuppurai-
sella.
Hartaus to 18.10. klo 
13.15 Limingan sai-
raalassa.
Hartaus pe 19.10. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Sanajumalanpalve-
lus su 21.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
perhetyölle, Kansan Raamattuseuran 
Säätiö.
Avoimet ovet ma 22.10. klo 12-15 Mur-
ron kerhotalolla, Peuranniemi 16.
Seurakuntakerhoa ei ole 23.10.
Ilosanomapiiri ti 23.10. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talolla.

Murto-Juurussuo-Ojakylän diako-
niapiiri to 25.10. klo 10.30 Murron 
kerhotalolla, Peuranniemi 16.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa to 1.11. kokoontuen viisi kertaa. 
Vetäjänä Leila Ikonen ja Riitta Pesonen. 
Ilm. 24.10. mennessä Riitalle, p. 044 
7372 630. 
Päiväleiri la 24.11. klo 10-15 Merilän 
kartanossa Utajärvellä, eronneille van-
hemmille yhteisten lapsiensa kanssa. 
Leirin hinta 5 euroa perheeltä, sisältää 
ruuan ja kahvit. Ilm. 9.11. mennessä 
Eija Salmenhaaralle, p. 044 7372 615 
tai Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. 
Järj. Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven 
lapsi- ja diakoniatyö.
Nuoret: Pe 19.10. nuorten ilta klo 
18 ja yökahvila klo 20-24 Tyrnävän 
srk-talolla. La 20.10. kerhonohjaajien 
palaveri  klo 13-15 ja isoskoulutus klo 
15-18 Tyrnävän srk-talolla, mukaan 
uudet ja vanhat isoset.
Temmes: To 18.10. hartaus klo 10.30 
Mäntyrinteellä ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Herättäjän seurat to 
18.10. klo 18.30 Aino Junttilalla, Ala-
Junttilankuja 3. Hartaus pe 19.10. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla. Messu su 21.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Isokääntä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 18.10. 
klo 19 lauluseurat Pasi Kujalalla. Su 
21.10. klo 16 seurat ry:llä, Olavi Pou-
tiainen ja Tarmo Väisänen. Pe 26.10. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Murto: Pe 
19.10. klo 19 lauluseurat Heli ja Jorma 
Kokkosella, Peuranniemi 2a. Su 21.10. 
klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Noora Karoliina Aitjärvi, 
Leo Mikael Jokinen, Iina Katariina 
Saarela.

ympäristön virikkeitä.
Jäin miettimään millaista on elää pitkiä ai-

koja ilman minkäänlaista yhteyttä ulkopuoli-
seen maailmaan ja olla kaikessa riippuvainen 
lähimmäisten avusta. Ajatukseni menivät 
omaan tilanteeseeni. Pystyn liikkumaan ha-
lujeni mukaan, näen ja kuulen. Saan juuri 
niin paljon ympäristön virikkeitä kuin kat-
son omalla kohdallani olevan tarpeen. Silti 
pienet elämän vastoinkäymiset saavat usein 
mielessäni kohtuuttomat mittasuhteet. Har-
voin muistan kiittää Taivaan Isää saamistani 
elämänlahjoista.

MAiJA-liiSA POhti

Postia • Rauhan tervehdys, Pl 102, 90101 Oulu

Erityisdiakonian juhlavuoden messussa Ou-
lun tuomiokirkossa huomioni kiinnittyi kir-
kon käytävällä pyörätuolissa istuvaan henki-
löön. Kun hänet tuotiin kirkkoon, hän istui 
pää alaspäin, silmät suljettuina.

Paikalle tuli tulkki, joka alkoi tehdä merkkejä 
hänen kämmeniinsä todennäköisesti kertoen 
siitä, mitä kirkossa tapahtui. Pyörätuolissa is-
tuvan ilme kirkastui välittömästi. Hän vastasi 
tulkin viesteihin innokkaasti sormiaan liikutel-
len. Ymmärsin, että hän oli kuurosokea. Hän 
oli selvästi onnellinen tulkkauksesta, jonka 
avulla hän sai hetken olla vastaanottamassa 

elintärkeä yhteys

Varusmiesliiton puheenjohtaja Alfred H. Siep-
pi kirjoitti kahden viikon takaiseen Rauhan 
Tervehdykseen kolumnin otsikolla Pätkäelä-
mää (Rauhan Tervehdys 4.10.2007). Mieles-
täni kirjoitus oli yksittäisen elämää kokemat-
toman ihmisen kannanotto, toivon mukaan ei 
Varusmiesliiton. Minun mielenkiintoni herät-
ti hänen varaukseton ihailunsa Elinkeinoelä-
män keskusliiton salaisiin toiveisiin. Yllättä-
vän hyvin on aivopesu purrut vai liekö perit-
ty jo äidinmaidossa. 

Minusta kyseisenlaiset työmarkkinapoliittiset 
kirjoitukset eivät sovi seurakuntalehteen. Mutta 
sehän ei ole hänen vikansa jos tällaiset kolumnit 
julkaistaan ja niistä jopa maksetaan. Toisekseen 
ihmettelen Alfredin (anteeksi sinuttelu, mutta 
olen sinua aika lailla iäkkäämpi) vähäistä tun-
temusta nykyisestä työlainsäädännöstä.

Haluamiasi  ”joustoja ja oikeuksia” oli Suo-
messakin vielä joillakin aloilla 1950–60 luvuilla. 
Satamissa ahtaajien osalta työt jaetaan joka päi-
vä paikalla olijoiden kesken ilmeisesti vieläkin. 
Jos ei töitä ole, voi lähteä kotiin. Kehitysmaissa 
kuten Kiinassa, palkka- ja työaikaolot ovat edel-

leen juuri Alfredin toiveiden kaltaiset. 
Kunhan kirjoittaja vakiintuu ja saa perhettä, 

hän varmaan huomaa, että ihmiselle on tärkeää 
tietää tulojensa määrä myös tulevaisuudessa, ellei 
tapahdu irtisanomista, lomautusta tai muuta 
laillista toimenpidettä työnantajan taholta. 

Kovin nopeasti emme pysty vastaamaan Kiinan 
tuotantokustannuksiin. Elinkustannuksillamme 
emme elä ja hoida perhettämme niillä tuloilla 
joista kiinalaiset saavat ”nauttia.” Minusta on 
oikein, että ihmiset katselevat silmäkulmastaan 
aina uusi ”parempia” työpaikkoja. Jos onnistaa, 
työnantaja kyllä irtisanoutumisen kestää. Sota 
ei yhtä miestä kaipaa. 

Toivonkin sinulle Alfred onnea ja menes-
tystä elämässäsi ja ennen kaikkea tähyillessäsi 
ensimmäistä työpaikkaa. Muista mainita työ-
hakemuksessasi, että palkkaasi saa pienentää 
ja etujasi leikata, kun yrityksellä menee huo-
nommin. Jokainen ihminen on laulun arvoi-
nen, lauloi Veikko Lavi.

JOhAnneS PuuRunen
eläKeläinen

laulujen lunnaat

Marraskuinen  
retriitti Kuusamossa

Hiljaisuuden retriittiin Kuusamon Juumaan on vielä 
paikkoja vapaana. Retriitti pidetään 16.-18.11. Ou-
lun ev.lut. seurakuntien leirikeskuksessa, ja sen vetä-
jinä toimivat pastori Elina Hyvönen ja diakoni Tert-
tu Rahko. Retriitin teemaksi on valittu sanat ”Eläkää 
valon lapsina”. Retriitin järjestävät Oulun NNKY ja 
Oulun ev.lut.seurakunnat. Lisätietoja saa puh. 040 
7514480 tai nnky.oulu@co.inet.fi
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Herra, meille opetetaan,

että viisas varmistaa nykyhetken onnen.

Me rakennamme tulevaisuutemmekin

terveyden, omaisuuden

ja turvallisuuden varaan.

Mutta sinun tielläsi, Herra,

tulevaisuus saapuu vähin varustein:

ei leipää, ei laukkua, ei rahaa.

Suuntaa mielemme sitä kohti

ja auta meitä luottamaan yksin sinuun.

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Rakasta
vihamiehiäsi
”Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisi-

kaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Kor-

keimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille”. (Luuk. 

6: 35) Vihollisen rakastaminen on Jeesuksen sanoman kulmakivi ja kaiken 

pyhyyden ydin.

Sanat vihollinen ja rakastaminen eivät meidän mielissämme mahdu sa-

maan lauseeseen, puhumattakaan että ne mahtuisivat samaan elämäntilan-

teeseen. Viha ja rakkaus suhtautuvat toisiinsa kuin tuli ja vesi. Viha synnyt-

tää vihollisen ja rakkaus syttyy rakastetusta ja kohdistuu häneen. Vihan ja 

rakkauden taistelukentillä ei ole katsomopaikkoja jaossa: ”Jos et ole meidän 

puolellamme, olet meitä vastaan”. 

Tämän taistelun pelisääntöjä Jeesus ei näytä ollenkaan tunnustavan, kun 

hän ehdottomasti vaatii meitä rakastamaan vihamiehiämme. 

Mistä viha syntyy? Eikö sen taustalta usein löydy pelko? Jaamme ihmiset 

vihamiehiin ja ystäviin sen oletuksen perusteella, miten ajattelemme hei-

dän suhtautuvan meihin. 

Jos havahdumme huomaamaan vihan ja pelon yhteyden, emme ihmettele 

väkivallan kasvua kodeissa ja kaduilla tai sitä, miksi muukalaisia ei aidos-

ti toivoteta tervetulleiksi. Pelko vaatii varustautumaan vihollisen uhkaan 

maailmassamme, jossa asevarusteluun käytetyillä varoilla voitaisiin poistaa 

nälänhätä ja tuoda apua moniin sairauksiin.

Tätä koko maailmaa ja sen tulevaisuutta uhkaavaa pelkoa voi vastustaa 

vain Jumalan avulla. Me pelokkaat voisimme rohkaistua katsomaan ympä-

rillemme uusin silmin. Vihollisia vai lähimmäisiä - kaltaisiamme?

tARJA KORPelA

Kirjoittaja on Vantaan seurakuntayhtymän johtava kasvatustyön pastori ja 

Vuoden pappi 2006

21. sunnuntai helluntaista kätkee sisäänsä aiheen ”Jeesuksen lähettiläät”. Jumalan val-
takunnan omistaminen on kuin lahjan saamista tai kutsun vastaanottamista. Kysy-

mys on kuitenkin taivaallisen kuninkaan kutsusta: niinpä kutsun vastaanottajan on syytä 
pukeutua juhlan arvon mukaisesti. Tällä Jeesus tarkoitti vanhurskauden lahjavaatetta.

Kuninkaan kutsussa on kysymys taivaskutsusta, jota monet halveksivat. Tekstin lopussa 
oleva sitominen, pimeyteen heittäminen, hampaiden kiristely ja itku vertautuvat kado-
tuksen tuskiin.

Kuninkaan palvelijoiden pieksäminen ja tappaminen täsmäävät hyvin myös marttyyreiden 
kohtaloon - kristittyjäkin oli jo kuollut uskonsa vuoksi Matteuksen evankeliumin kirjoitta-
misen aikoihin. Siksi Jeesuksen vertauksessa kertomat sanat soveltuvat myös heihin.

Kuninkaan poika käsitetään aivan yleisesti Jeesukseksi itsekseen. Toisinaan seurakunta 
on rinnastettu morsiameen. Tässä vertauksessa kuitenkin hääjuhlaan kutsutut ja asianmu-
kaisesti pukeutuneet juhlavieraat rinnastetaan Jeesuksen seuraajiin.

Myös juutalaisuudessa tunnetaan häävertausten kaltaisia hengellisiä opetuksia. Esimerkiksi 
80 jKr. kuollut rabbi Johanan on kertonut kuninkaasta, joka kutsui palvelijansa aterialle. 
Viisaat palvelijat puhdistautuivat heti, tyhmät menivät vielä töihin, koska eivät tienneet 
aterian tarkkaa ajankohtaa: Kalkin levittäjä meni kalkkinsa pariin, savenvalaja savensa pa-
riin, seppä ahjoonsa ja pesijä pesutupaansa. Tullessaan aterialle kuningas julisti, että työnsä 
ääreen palanneet eivät saaneet osallistua aterialle, koska eivät olleet valmiita. 

Vanha juutalainen kertomus on hyvin lähellä kymmenen neitsyen vertausta kuten myös 
ensi sunnuntain evankeliumiakin ja on todennäköisesti saanut vaikutteita niistä - aivan 
kuten monet raamatunkertomuksetkin aikansa kertomusperinteestä. Tämä kaikki ei kui-
tenkaan vähennä kertomusten pyhyyttä sananlukijoiden keskuudessa.

PeKKA tuOMiKOSKi

Päivän Psalmi on Ps. 145: 8-13
EnsimmäinEn lukukaPPalE JEr.1: 4-10
ToinEn lukukaPPalE 2.Tim. 4: 1-5.
EvankEliumi maTT. 22: 1-14
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Su 21.10. kello 10 jumalanpal-
velus Tuiran kirkosta, toimittaa 
Pasi Kurikka, saarnaa Pentti Lii-
matta, avustavat Petteri Tuulos ja 
Riku-Matti Järvi, kanttorina Taru 
Ängeslevä. NMKY:n Mieslaulajat, 
johtaa Ahti Seppo.
Su 21.10. kello 11.25 Radiopy-

häkoulussa lastenohjaaja Outi Metsikkö puhuu Jee-
suksen lähettiläistä.
Ke 24.10. kello 15.45 Naisen allakka. Saila Kukkoho-
vi-Jämsä kolumnoi.
To 25.10. kello 15.45 Kasvun paikka. Lasten rahan-
käyttö; mistä siihen järkevät rajat? Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.

Su 21.10. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö puhuu Jeesuksen lä-
hettiläistä.
Su 21.10. kello 10 messu Oulun 
Tuomiokirkosta. Jumalanpalveluk-

sen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjelma uusin-
tana, aiheena seurakunnan lähimmäispalvelu Raahessa. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa Raahesta.
Ma 22.10. kello 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Jus-
si Leppälä Ylivieskasta.

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

R A D i O - O h J e l M At

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

ilMOitA RAuhAn 
teRVehDYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

PA lV e l u h A K e M i S t O

Musta jää on epämiellyt-
tävä elokuva. Jouduin 

kääntämään pääni useasti 
seuralaiseni hartioille. Olin 
vaivaantunut. Musta jää ai-
heuttaa häpeää ja epäonnis-
tumisen tunnetta meille, joil-
la on takana yksi tai useampi 
särkynyt parisuhde.

Hyvä elokuva hämmentää 

Roska silmässä
ajan ja paikan. Musta jää ei 
pyri miellyttämään katso-
jaa. Se laittaa kokijan vasten 
itseään. Ne tunteet mitkä 
meissä heräävät saavat usein 
vallan vasta unissa. Musta 
jää ei nukuta nuijalla, säi-
käytä. Sen pintakerroksessa 
on liukasta kosketuspintaa. 
Peilin lailla katsojan kuvan 

heijastavaa.
Petri Kotwican esikoiselo-

kuva Koti-ikävä sai osakseen 
lukuisia palkintoja ympäri 
maailmaa. Yhteistyö kuvaaja 
Harri Rädyn ja tuottaja Kai 
Nordbergin kanssa luovii elo-
kuvan elokuvalta läpi ihmis-
ten tietoisuuteen. Kotwican 
käsikirjoittama ja ohjaama 

Musta jää on kerännyt tii-
miinsä myös väkevän näyt-
telijäkaartin: Outi Mäenpää, 
Martti Suosalo, Ria Kataja, 
Ville Virtanen sekä Sara 
Paavolainen tekevät työnsä 
hyvin. Varsinkin Mäenpään 
ja Suosalon elämän leipiin-
nyttämät henkilöhahmot 
aiheuttavat tunteita. Hei-

dän dramatiikantajussansa 
ei liene kenelläkään paljoa 
moitittavaa.

Musiikilla on Mustan 
jään kaiku. Eicca Toppisen 
(Apocalyptica) sävellykset 
elokuvaan toimivat. Tarinan 
henkilöiden elämästä löytyy 
tuota hiljaista ja tummaa 
jousen vetoa.  

Tätä elokuvaa on helppo 
viedä muille maille. Syön 
hattuni, mikäli Musta jää 
ei vie vähintään yhtä Jus-
sia. Kotwica tekee taidetta 
vaikeista asioista. Tälle voi 
vaikka itkeä. 

lAuRi teRVOnen

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

Y h D i S t Y K S e t

M u u t  S e u R A K u n n At

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

Piriläntie 145, Kempele 

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

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

Rukousilta
Ylivieskan kirkossa 
su 21.10. klo 17
Ylivieskan seurakunta & Rukousystävät ry
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Parantava rukous

O P i S K e l i J A M e n O t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
kohdasta.
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SANA ELÄÄ
Raamattu- ja rukousilta

Keskustan srk-talo 19.10. klo 18.00
Apostolin suorat sanat, Kol.1:15

YKSINÄISYYDESTÄ
YHTEYTEEN -ilta

Keskustan srk-talo 20.10. klo 18.00
Sananlaskujen kirja 27. luku

SEURAT
Jeesuksen lähettiläät maailmassa

Keskustan srk-talo 21.10. klo 15.00
Liisa ja Ben Kingma

Kaikissa tapahtumissa Juhani Seppänen
Oulun tuomiokirkkosrk Kristillinen
opintokeskus, Suomen Raamattuopisto

JAKelu-
huOMAutuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.POSti.Fi/PAlAute


