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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Sittenkin 
äänioikeus

Kirkkohallituksen hallinto-osaston joh-
taja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja toteaa, et-
tä myös elokuun 15. päivän jälkeen kir-
kosta eronneet voivat sittenkin äänestää.

"(S)eurakunnissa ei ole vaalipäivänä 
reaaliaikaista tietoa siitä, kuka on seura-
kunnan jäsen ja kuka ei. Tästä syystä on 
päädytty siihen, että kaikki vaaliluette-
lossa mainitut saavat vaalipäivänä äänes-
tää – vaikka aineellinen äänioikeus puut-
tuisi. (…) 

Vaikka vaalipaikalla olijat tietäisivät, 
että joku äänestämään tuleva on vaali-
luettelon vahvistamisen jälkeen eronnut 
kirkosta, joukossa voi olla myös henkilöi-
tä, jotka ovat eronneet vaikka edellisenä 
päivänä. Kaikkia vaaliluetteloihin mer-
kittyjä on kohdeltava ehdottoman tasa-
puolisesti."

Kotimaa 28.10.2010

Virkamieskielestä 
oppiaine

"Julkisen hallinnon tietohallinnon neu-
vottelukunta hyväksyi kansalaisen osal-
listumisympäristö-palvelukokonaisuu-
den siirtymisen toteutusvaiheeseen", sa-
notaan valtionvarainministeriön tie-
dotteessa. Aamulehden lukija, ekonomi 
Heikki Siikaniva on ymmällään ja kaipaa 
suomennosta tekstille.

”Olen tullut siihen tulokseen, että 
meillä on Suomessa oma erikoisrotu ja 
kieli: virkamiehet ja lainvalmistelijat se-
kä jargon.

Voisihan tämän jargonin nimetä pa-
kolliseksi kieleksi kouluissa, niin edes 
nuori sukupolvi ymmärtäisi.

Aamulehti 31.10.2010

Aatoksia

Arkisia 
tihutöitä

Lapset vuolivat keittiönpöydän 
pitkän sivun leipäveitsellä pyö-
reäksi. Kaikki kolme olivat mu-
kana puuhassa ja yksissä tuu-

min tekosesta oltiin myös hiljaa. 
Äkillinen puutyöinnostus johti 

tietysti lasten kannalta ikäviin seu-
raamuksiin. Nuhdesaarna sisälsi tie-
dot pöydän arvosta suhteessa viik-
korahaan, tiivistelmän leipäveitsel-
lä vuolemisen vaaroista ja seuraukset 
yhteisen omaisuuden tuhoamisesta. 
Esiin kaivettiin hiomapaperit ja an-
karat ilmeet. 

Ihmettelin suureen ääneen kuin-
ka on mahdollista, ettei kukaan ty-
töistä missään 
vaiheessa ym-
märtänyt teke-
vänsä jotain lu-
vatonta. Illal-
la löysin itseni 
herkkukaapilta 
napostelemasta 
lasten karamel-
leja. 

Vaikka en kuljekaan leipäveitsi 
kädessä tuhoamassa huonekaluja, ei 
omatuntoni taida olla yhtään puh-
toisempi. Teen arkisia tihutöitä jat-
kuvasti. Lukemattomia kertoja olen 
vältellyt ikäviä kirjoitushommia siir-
tymällä kukkapenkin äärelle puu-
hastelemaan. Olen tutustunut kave-
reiden Facebook-päivityksiin, vaik-
ka pitäisi lukea tutkimuskirjallisuut-
ta. Olen kätevästi unohtanut lapsille 
lupaamani uimareissun, koska mi-
nua itseäni laiskottaa. Ja syön laste-
ni herkut. 

Aikuiset osaavat paremmin naa-
mioida omat pienet arjen tihutyönsä. 
Me selitämme tekomme ja tekemät-

tömyytemme uskottavasti sekä it-
sellemme että toisille. Pystymme sa-
laamaan, siivoamaan jäljet ja korjaa-
maan tekemämme kolot. Silti mekin 
tiedämme omaa pöydänreunaamme 
vuoleskellessamme, että olemme lu-
vattomilla teillä. 

Muistan omasta lapsuudestani 
kuinka olohuone-
remontin alla isäni 
antoi koko sisarus-
parvelle päivän ai-
kaa piirtää tapettiin 
niin paljon kuin ha-
lusimme. Voitte vain 
kuvitella sitä epäus-
kon ja riemun mää-
rää. Luvattomasta 

teosta tuli hauskaa puuhaa, kun mi-
tään ei tarvinnut salata. 

Ehkä pitäisi jättää ne asiat teke-
mättä, joista ei voi ääneen puhua. Ar-
kisista tihutöistä tulee luvallista hu-
via, jos pystyy tunnustamaan itsel-
leen ja läheisilleen oman tekemisensä 
motiivit. Haluan olla rauhassa. Tar-
vitsen tauon. Mieleni tekee herkku-
ja. Olen pahalla tuulella eikä se johdu 
sinusta. Ensi kerralla kysyn lapsiltani 
luvan ennen kuin herkuttelen heidän 
makeisillaan. 

ANNE OLLIKAINEN
Kirjoittaja on graduaan viimeistelevä 

temmesläinen äiti.

Illalla löysin itseni 
herkkukaapilta 
napostelemasta 
lasten karamelleja.

Esitteet, tikkuaskit, mielipidekirjoitukset, vaali-

paneelit. Missä ne ovat? Seurakuntavaaleissa 

ehdokkaina olevat uhkaavat jäädä melkoisen 

harmaaksi massaksi. Vaalikoneeseen on vastattu kii-

tettävästi ja kuvia toimitettu vaalijulisteisiin, mutta 

moniko äänestäjistä on kuullut ehdokkaiden ajatuk-

sista ehdokkailta itseltään? Missä ovat tempaukset 

kauppakeskuksissa ja seurakunnan tapahtumissa? 

Vaalien järjestäjät ovat vauhdissa, mainoksia vaa-

leista on tienposkilla ja bussipysäkeillä, tiedotteita 

äänestysaktiivisuudesta pukkaa joka päivä ja onpa 

vaalien valtakunnallinen projektipäällikkö luvan-

nut tatuoida itseensä kirkkohallituksen tunnuksen, 

mikäli äänestysaktiivisuus nousee yli 20 prosentin. 

Melkoista itsensä likoon laittamista.

Ehdokkaat voisivat ottaa mallia tuosta innosta. 

Se, että kertoo mielipiteensä päiväkerhomaksuis-

ta, diakoniatyön painotuksista, sateenkaarimes-

suista tai seurakunnan tilojen vuokraamisesta ei ole 

populismia tai itserakasta itsensä markkinoimista. 

Se on äänestäjien kunnioittamista ja osoitus siitä, 

että pitää omia arvojaan tärkeinä. Ei kukaan halua 

ostaa sikaa säkissä. 

Vaaleihin on aikaa vielä puolitoista viikkoa. Vielä 

ehtii siis tempaista. Voisiko sunnuntain kirkkokah-

veilla pitää vaalipaneelin? Kiinnostaisiko opiskelijoi-

ta kutsua ehdokkaita eri listoilta kouluun kertomaan 

näkemyksistään ja vastaamaan kysymyksiin? Pysty-

tettäisiinkö Rotuaarille yhteinen vaalikylä, kuten 

muissakin vaaleissa? Mainostettaisiinko omaa listaa 

marketin pihalla siinä makkarakojun vieressä?

Äänestäjille on tarjottava vaihtoehtoja ja annet-

tava seurakunnalle kasvoja. Kukaan ehdokkaista ei 

voi olettaa, tulevansa valituksi vain sillä, että nimi 

on listassa. 

Tuntemattomat ehdokkaat
Missä ne 

ehdokkaat piileksii?
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Ku va t :  J u k ka - Pe k ka M o i lan e n

Tukka sekaisin ei voi 
äänestää, todettiin 
vaalibussin kiertäessä 
maita ja mantuja.

Missä he ovat? Äänestä-
jät. Kempeleen luki-
ossa ennakkoäänes-
täjiä pitäisi olla todel-

la monta, sillä seurakuntavaa-
leissa saavat äänestää ensi ker-
taa 16-vuotiaatkin. Vintiöt eivät 
kuitenkaan ole armollisia. Heitä 
ei uurnalla näy eikä kuulu. Olisi 
niin mukava tietää, millainen oli 
eka kerta ja mitä muuta kuuluu.

Vaalilautakunnan varapu-
heenjohtaja Tuula Rauma paljas-
taa että äänestäjät kävijät aamu-
kymmenen jälkeen kun äänestys-
piste avattiin. Yllätys. Nuoret ei-
vät olekaan velttoa väkeä.

Alavuotossa bussi 
ei vetänyt väkeä
Lähdetään Ylikiiminkiin Ala-
vuoton kylään. Siellä päivystää 
tunnin ajan Oulun seurakuntien 
vaalibussi. Vaalitoimitsija Lasse 

Vaalibussissa varrottiin äänestäjiä
Haapamäki ja seurakuntamesta-
ri Tapio Jurvakainen istuvat au-
tossa. Heillä on termarissa kah-
via. Leipääkin he ovat ottaneet 
mukaansa. 

Äänestäjiä odotellessa on ai-
kaa jutella. Alavuotto on kauka-
na rintamaista, sata kilometriä 
Oulun keskustasta. Voiko tääl-
lä kaupunkielämään tottunut 
oikein asuakaan? Ei voi, miettii 
Haapamäki. Tai voi, jos on syn-
tyisin maaseudulta ja on paluu-
muuttaja.

Ehta kaupunkiasuja saattaa 
kuitenkin katua muuttamistaan. 
Maalta hurauttaa autolta helposti 
kaupunkiin töihin, mutta vapaa-
aika saattaa rassata. Talvella on 
kylmä ja ennen kaikkea pimeä. 
Ei ole oikein mitään tekemistä.

Jutustellessa on mennyt tunti 
eikä äänestäjiä ole käynyt. Ajam-
me kuvaajan kanssa vaalibussin 
perässä kohti uutta päivystyspis-
tettä, Jokikokon kylää Ylikiimin-
gissä. 

Tie on mäkinen ja huonossa 
kunnossa, vähän liejuuntunut-
kin. Luoja on suonut Ylikiimin-
kiin vaihtelevan maaston. 

Jalkaudumme entisen kylä-
koulun pihalle. Haapamäki py-
säyttää tiellä auton. Arvaamme, 
että hän yrittää maanitella tut-
tuaan haastatteluun ja äänestä-
mään. Ei onnistu. Auto ajaa pois.

Haapamäki kävelee viereiseen 
taloon ja palaa jonkin ajan kulut-
tua takaisin.

– Emäntä sanoi, että hänellä 
on tukka sekaisin.

Vihdoinkin 
äänestäjä
Mutta sitten: äänestäjää tuodaan, 
oikein autolla. Äänestäjä on Eila 
Vimpari, paluumuuttaja Helsin-
gistä, jossa hän asui kolme vuosi-
kymmentä eikä oikein viihtynyt. 

Vimpari kapuaa vaalibussiin. 
Haapamäki kertoo hänelle lipuis-
ta ja lapuista, joilla ennakkoää-
nestys tapahtuu.

Vimpari äänestää naista. Niin 
hän on tehnyt aina. Uutta on se, 
että Vimpari äänestää ensim-
mäistä kertaa ennakkoon.

Lähdemme viimeiselle äänes-
tyspaikalle, City-marketiin Ou-
lun Ruskoon.

Siellä on kahden ensimmäisen 
tunnin aikana käynyt lähes kak-
sikymmentä äänestäjää. Meillä 

Eila Vimpari äänesti ja vaalitoimitsija Lasse Haapamäki neuvoi vaalibussin saavuttua Jokikokon kylään Ylikiimingissä.

Tuula Rauma kertoi Kempeleen lukiolaisten äänestäneen jo aamulla. Oululainen Anneli Lahdenperä äänesti kauppareissullaan.

käy tuuri. Haaviin tarttuu heti 
Oulujoen seurakuntaan kuuluva 
Anneli Lahdenperä, joka on ää-
nestänyt seurakuntavaaleissa ai-
na ja ollut kerran itsekin ehdolla.

– Kävelin tuosta ohi ja päätin 
käydä äänestämässä. 

Lahdenperä äänestää naapuri-
aan. Kuka lieneekään?

PEKKA HELIN

Ennakkoäänestys jatkuu 
perjantaihin 5. marraskuuta saakka. 
Tietoa ennakkoäänestyspaikoista 
omista seurakunnista tai 21.10. 
ilmestyneestä 
Rauhan Tervehdyksestä. 
Varsinaiset vaalipäivät ovat 
14.–15. marraskuuta.
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Missä seilaa 
pursi pienoinen?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka lehdessä yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 8.11. osoit-
teeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on 
paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vastauk-
seesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Intiön kappeli
Viime viikon kuva osoittau-
tui haastavaksi. Ainoana oi-
kean vastauksen lähettäjänä 
palkitaan oululainen Antti 
Hyttinen. Intiön kappeli val-
mistui vuonna 1973 ja se on 
arkkitehtiprofessori Seppo Valjuksen suunnittelema.

MARJO HÄKKINEN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

· Erittäin hyvä kommentti Ritva-Liisa Harjulalla viime lehden 
Postia-palstalla! Ihmisoikeuksien epääminen tietyltä ihmis-
ryhmältä luokitellaan rasismiksi, sanoi Raamattu siihen tu-
hansien vuosien takaa mitä sanoi. Jos aiomme elää Raamatun 
ohjeiden mukaan, voimme myydä tyttäremme orjiksi, tuomita 
homoseksuaalit kuolemaan, teloittaa julkisesti avioliiton ulko-
puolella elävät naiset, katkaista varkaalta käsi käräjäoikeudes-
sa ja hiljentää naiset seurakunnassa, keinolla millä hyvänsä. 

· Seppo Lunki, sinun ei pitäisi arvostella muiden ihmisten kris-
tillisyyttä. Tapakristillisyydessä ei ole mitään pahaa. Ihmisiä on 
niin monenlaisia: toiset ovat varmoja uskonasioista, toiset vasta 
etsiviä. Ei saa viedä taivaan valtakunnan avaimia keneltäkään.

· Oliko Tytti Pääkkösen mielipide homoudesta (RT 21.10.) ko-
ko toimituksen tai lehden kanta?
Toimitus vastaa: Tytti Pääkkösen kirjoitus oli kommentti-ot-
sakkeen alla. Kommentit liittyvät aina johonkin juttuun, ja ne 
ovat yleensä jutun kirjoittajan itsensä kirjoittamia. Kommen-
tissa voi esittää omia näkemyksiä tai tuoda esiin asioita, jotka 
varsinaiseen juttuun eivät mahtuneet. Kommenttiin voidaan 
hakea myös tarkoituksellisesti vastakkainen näkemys. Kom-
mentit eivät edusta lehden kantaa.   

Seurakuntavaalien yhteydessä 
tulisi käydä keskustelua myös 
talousjärjestelmästämme. Ny-
kyistä talouden ylivaltaa ar-
vostellaan yhä ankarammin; 
muun muassa ekonomi Paul 
Krugman kritisoi systeemiä, 
joka sallii keinottelun kansa-
laisten perusoikeuksilla.

USA:ssa kaikista köyhim-
mät menettivät kotinsa. Ame-
rikkalaisten pankkiirien eh-
dotukset siitä, mitä tyhjillään 
makaaville taloille tulisi tehdä, 
paljastaa kapitalismin arvola-
man: he ovat ehdottaneet, että 
ylituotantona arvonsa menet-
täneet talot poltettaisiin uuden 
kysynnän luomiseksi. 

Voiko kristitty antaa ääntään 
ja kannatustaan oikeistovoimil-
le, jotka hyväksyvät talousmal-
lin, jossa raha, tuottavuus, hil-
litön talouskasvu ja markkinoi-
den kysynnän ja tarjonnan lait 
menevät ihmisten perusoikeuk-
sien yläpuolelle? Voiko tukea 
kultaisen vasikan nykypalvon-
taa ja yhteisen kalasaaliimme 
viemistä ulkomaiseen pörssiin?

Uudistunut nykyvasemmis-
to puolustaa sen sijaan pienitu-
loisia ja vähäosaisia, verorahoit-
teista arjen solidaarista diako-
niaa, ja pienyrittäjyyttä yhtiö-
vallan ahneutta vastaan. Seura-
kunnassa se heijastuu huolena 
talouden arvovalinnoista.

Aikamme faaraot rakentavat 
entistä pröystäilevämpiä kerska-
kulutuskeitaita, mutta ikäihmi-
sille ja vammaisille ei rahaa löydy. 

Talouskasvu on oopiumia 
kilpailu-uskovaisille, myytti, 
että ahneuden palkitsemisel-
la pelastetaan vähäosaisetkin. 
Näin ei ole käynyt. Kun mark-
kinatalous on ulkoistanut etii-
kan ja perusarvot, ainakin kir-
kon tulisi soveltaa sosiaalisia 
siteitä ylläpitävän lahjan talou-
den henkeä: ketään ei saa jättää 
markkinoiden armoille.

KAARINA KAILO
Kiimingin kirkkovaltuuston varapj., 

seurakuntavaaliehdokas Palvelun ja 
yhteyden ehdokaslistalla

Voiko kristitty olla kapitalisti?

Tri Erkki Jokisalon kirjoitus 
(RT 21.10.) ilmensi sellaista 
tieteen pelkoa, että sitä Laes-
tadiuksen, etevän kasvitieteili-
jän, nimeä kantavassa hengen-
liikkeessä varttuneena on vai-
kea ymmärtää. 

Miksi pelätä luonnontie-
teen teorioita, kun Katekismus 
sanoo, että ”Jumala meille on 
antanut järjen ja kaikki aistit”? 
Sama suvereenin älykäs Jumala 
meihin on pannut halun tutkia 
ihmistä, historiaa ja luontoa.

Jumalallista perua olevan 
järjen ja havaintojen avulla 
operoiva tiede kyllä itse korjaa 
itseään, jos se eksyy harhateille. 
1950-luvulla opiskelin lukiossa 
pitkää matematiikkaa ja fysiik-
kaa. Fysiikan varmuuksia oli 

ikivanha ex nihilo nihil, tyh-
jästä ei synny mitään. Vain 25 
vuotta myöhemmin 1985 ma-
temaatikko-tähtitieteiljä Paul            
E. Kustaanheimo kertoi muut-
tuneesta näkemyksestä: ”Täten 
olemme länsimaisen materia-
listisen fysiikan kautta pääty-
neet takaisin Raamatun kos-
mologiaan: tämä maailma on 
kuin onkin luotu tyhjästä.”  
Hän puhui big bangista ja kos-
moksen laajenemisesta.

Tapaus Kopernikus on syy-
tä yhä muistaa. Vuosituhansia 
oli uskottu, että aurinko kier-
tää maapalloa. 1543 Kopernikus 
esitti uuden teorian: maa kiertää 
aurinkoa. Luterilaisten kärkini-
mi Filip Melanchthon hyväksyi 
oitis näkemyksen ja alkoi puhua 

sen puolesta, sillä ”totuutta vas-
taan emme voi mitään”. Katoli-
nen kirkko harasi vastaan.

Tiedeyhteisö katsoo nyt, et-
tä evoluutioteoria todennä-
köisesti on tosi. Olkoon, jos 
niin on! Pohditaan me kristi-
tyt vain, miten me suhteessa 
siihen ymmärrämme Jumalan 
luomistyön. Ei meidän tarvit-
se jäädä lukkojen taakse kau-
histelemaan Dawkinsia ja mui-
ta ateisteja. Ylösnoussut Her-
ramme oven ulkopuolella sa-
noo: ”Tulkaa jo ulos! Tämä on 
Jumalan maailma. Minä olen 
teidän kanssanne.”

MARKKu NIKu
rovasti

Liminka

Lukittujen ovien takana tutkimassa Dawkinsia?

Valitsemme seurakuntavaa-
leissa päättäjiä, jotka joutu-
vat jäsenkadon myötä teke-
mään päätöksiä toiminnan 
painotuksista ja leikkauksis-
ta. Musiikki toimii lohduttaja-
na, saattaa seurakuntaa yhteen 
sekä opettaa kristillisen uskon 
sisältöä tavalla, jonka kosketus 
on jopa voimakkaampi kuin 
puhutussa sanassa. 

Konsertit vetävät säännöl-
lisesti tuomiokirkon täyteen – 
luultavasti myös Mozartin Re-
quiem ensi lauantaina. Viime 
vuonna se esitettiin kahdes-
ti peräkkäin täydelle yleisölle. 
Edeltävinä pääsiäisinä kirkko-
kansa on saanut nauttia passi-

oissaan nimekkäiden solistien 
vierailuista. Toivottavasti mää-
rätietoinen ja laadukas musiik-
kityö takaavat elämykset myös 
tulevaisuudessa.

Kuoro- ja konserttitoimin-
ta vetävät puoleensa myös nii-
tä seurakuntalaisia, jotka ei-
vät osallistu aktiivisesti muu-
hun toimintaan. Milloin muul-
loin näkyy lehtereillä yhtä pal-
jon kaiken ikäistä ja näköistä 
yleisöä? Ne, jotka eivät kirk-
koon pääse, voivat seurata esi-
tystä reaaliaikaisesti Virtuaa-
likirkon kautta. En keksi tois-
ta yhtä saavutettavaa ja mata-
lan kynnyksen tapaa osallistua 
seurakunnan toimintaan.

Vetoan jo ennen vaaleja sekä 
äänestäjiin että tuleviin päät-
täjiin: Taataan Oulussa tule-
vaisuudessakin mahdollisuus 
harrastaa ja osallistua korkea-
tasoisiin musiikkielämyksiin. 
Kanttoreita valitessa ja budjet-
teja suunniteltaessa on harjoi-
tettava valppautta, jotta Oulus-
sa on taito ja resurssit toteuttaa 
suuriakin produktioita. 

Seurakuntien musiikkityö 
on monelle painava syy kuulua 
kirkkoon – myös minulle.

EEVA-MAIJA KOLEHMAINEN
seurakuntavaaliehdokas 

Tuiran seurakunnassa
Kuunteleva Kirkko -ehdokaslistalla

Kirkkomusiikista ei saa tinkiä

Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi
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Suomalaiset lahjoittivat 
Yhteisvastuukeräyksel-
le tänä vuonna huikeat 
6 802 896 euroa. 

Tulos on 60-vuoti-
aan keräyksen kaik-
kien aikojen paras. 
Edellinen ennätystu-
los, 5 233 927 euroa, 
saatiin vuonna 2000, 
kun Yhteisvastuu täytti 50 
vuotta. 

Vuoden 2010 tuotolla aute-
taan köyhiä lapsiperheitä Suo-
messa ja Haitissa. Keräys käyn-
nistettiin poikkeuksellisesti 
etuajassa Haitissa 12. tammi-
kuuta tapahtuneen maanjäris-
tyksen vuoksi. 

– Maanjäristysuutinen toi 
haitilaisten hädän suomalais-
ten olohuoneisiin, sanoo kerä-
ysjohtaja Tapio Pajunen. 

Juhlavuosi kannusti 
seurakuntia ja talkoolaisia 
Noin 70 prosenttia seura-
kunnista ylitti keräysodotuk-
set moninkertaisesti. Helpos-
ti ymmärrettävä ulkomaan 
kohde ja lapset kotimaassa oli-
vat koskettava yhdistelmä. Tä-
nä vuonna yhteistyökumppa-
neina olivat Kirkon Ulkomaa-
napu ja Martat. 

Haitissa Kirkon Ulkomaa-
napu pystyttää ja korjaa kou-
luja ja toimittaa lapsille koulu-

tarvikkeita. Lisäksi hai-
tilaisia tuetaan jäl-

leenrakennuksessa 
ja ruuantuotannos-
sa. Kotimaassa Mar-

tat järjestävät lapsiper-
heille ruokakursseja. Koti-

käynneillä marttojen koulute-
tut neuvojat opastavat ruuan-
laitossa ja taloudenpidossa. 

– Yhteisvastuukeräys on 
näyttänyt suomalaisen talkoo-
hengen voiman. Keräyksen esi-
miehenä tahdon esittää par-
haimmat kiitokset kaikille ar-
kienkeleille: lahjoittajille, va-
paaehtoistyöntekijöille, kerää-
jille, seurakunnille sekä yhteis-
työkumppaneille, kertoo eme-
ritusarkkipiispa Jukka Paarma.

Tuotosta 60 prosenttia me-
nee Kirkon Ulkomaanavun ke-
hitysyhteistyöhön ja katastro-
fiapuun, 20 prosenttia Martta-
liitolle. Kymmenen prosenttia 
menee Kirkon diakoniarahas-
ton ja hiippakuntien diakonia-
työhön ja  viimeisen kymme-
nen prosenttia saa seurakun-
tien diakoniatyö.

RAuHAN TERVEHDYS

Monet amerikkalaiset 
pitävät Halloweenia 
harmittomana haus-
kana juhlana, jolloin 

lapset ja aikuiset pukeutuvat pu-
kuihin ja jakelevat karamellia. 
Toiset näkevät juhlan viittaavan 
pahaan ja viettävät vaihtoehtoi-
sia juhlia. 

Myös Georgian osavaltiossa 
Newtonin piirikunnassa on kas-
vava latinalaisamerikkalainen 
vähemmistö. Moni asukas viet-
tää siellä Halloweenin sijasta ka-
tolista pyhäinpäivää ja kaikkien 
sielujen päivää sekä latinalais-
amerikkalaista kuolleiden päi-
vää. 

Kuolleiden päivä saa juurensa 
sekä katolisista perinteistä että 
latinalaisamerikkalaisesta kult-
tuurista. Sitä juhlitaan joissain 
osissa Meksikoa ja Keski- ja Ete-
lä-Amerikkaa kolmipäiväisenä 
festivaalina. Siihen sisältyy Hal-
loween, kaikkien pyhien päivä 

sekä kaikkien sielujen päivä. 
Kaikkien pyhien päivänä ka-

tolilaiset kunnioittavat niiden 
pyhien elämiä, jotka ovat men-
neet taivaaseen. Usein he osallis-
tuvat silloin messuun ja joissain 
seurakunnissa lapset pukeutuvat 
kuten lempipyhimyksensä. 

Kaikkien  
sielujen päivä
Kaikkien sielujen päivänä kato-
lilaiset juhlivat kuolleita omaisi-
aan. Läheiset vierailevat haudoil-
la, putsaavat niitä ja jättävät niil-
le kukkia.

– Perheet matkustavat hauta-
usmaalta toiselle, kunnioittaen 
rakkaitaan. He pakkaavat mu-
kaan paljon ruokaa, koska koko 
päivä kuluu hautausmailla, ker-
too pastori Roberto Orellano. 

Hän työskentelee Newtonin 
piirikunnassa sijaitsevan Co-
vingtonin kaupungin katolises-
sa kirkossa.

Kuolleiden  
päivä
Latinalaisamerikkalaisissa 
kulttuureissa kuolleiden päi-
vä on pramea juhla, jossa per-
heet rakentavat pyhättöjä edes-
menneille omaisilleen. Kaupun-
git pystyttävät markkinoita viik-
koja ennen juhlaa. Niillä myy-
dään kukkia, ruokaa ja juomaa 
ja muita koristelutarvikkeita. 

Kuolleiden päivänä vakavalla 
ja iloisella juhlinnalla on molem-
milla sijansa, ja tunnelma voi yl-
tyä karnevaalimaiseksi. 

– Monilla seuduilla katoliset 
perinteet sekoittuvat paikallisiin 
pakanallisiin rituaaleihin, Orel-
lano kertoo.

Nykyisessä yhdysvaltalaises-
sa Halloween-perinteessä vanhat 
englantilaiset ja kelttiläiset ri-
tuaalit ovat sekoittuneet katoli-
siin vaikutteisiin ja saaneet aimo 
annoksen väriä amerikkalaises-
ta markkinahengestä. Karkki vai 

kepponen -kiertelyn taustalla on 
köyhien tapa anoa ruokaa ru-
kouksia vastaan. Irvikasvoinen 
kurpitsa sai alkunsa tavasta kai-
vertaa nauriita kunnioitukseksi 
niitä kohtaan, jotka kärsivät kii-
rastulessa. Naamiaisasuihin pu-
keutuminen on peräisin katoli-
laisten tavasta pukeutua pyhi-
myksiksi. 

– Monet supersankarit, joik-
si lapset pukeutuvat, taistelevat 
pahaa vastaan. Siinä näkee, että 
taustalla vaikuttaa sama traditio, 
Orellano selittää.

TYTTI PÄÄKKÖNEN
Lähde: The Covington News

Päivi Räsänen 
t-paitaan 
Kristillisdemokraattien pu-
heenjohtaja Päivi Räsänen 
esiintyy kirkosta eroamisia 
juhlistavassa t-paidassa.

Paitoja tilauksesta painava 
lahtelainen Darkart Desing on 
myynyt tähän mennessä kym-
menkunta Räsäsen kasvoilla 
varustettua t-paitaa.

– Paitoja ovat tilanneet lä-
hinnä kaverit, joissa on vapaa-
ajattelijoita, punkkareita ja he-
vimiehiä, paidan suunnitellut 
Toni Haatoja sanoo.

T-paidan teksti mukailee 
suosittuja talvi- ja jatkosodan 
veteraanipaitoja. T-paidan 
etumuksessa on Räsäsen kas-
vojen lisäksi graafinen esitys 
erotilastosta sekä teksti Kiitos 
12.10.2010. Kuvan päivämää-
rä viittaa Ajankohtaisen Kak-
kosen Homoillan lähetysajan-
kohtaan. Päivi Räsänen esiin-
tyi ohjelmassa.

Ateisti 
ehdokkaana 
Oululaisen Jukka-Pekka Va-
heran vaalimotto on toimia 
”ateistien, agnostikkojen, pa-
kanoiden, kerettiläisten ja 
muiden vainottujen puolesta 
äänenä seurakunnassa”. 

Vaalikoneen vastauksissaan 
Vahera kertoo suorasanaisesti 
olevansa ateisti ja ”uskomaton 
vaihtoehto seurakuntaan”.

– En ole kovan linjan ateis-
ti, koska edelleen kuulun kirk-
koon. Enemmän ehkä kuiten-
kin kallistun ateismin puolel-
le, tässä mielessä olen usko-
maton. Silloin tällöin uskon 
ja joskus en usko, hän pyörit-
telee.

Vahera toteaa, että myös 
ateistit ja agnostikot voivat ol-
la kirkon jäseniä. Heidän ei pi-
dä erota.

Kirkkolain mukaan vaali-
kelpoinen on ”kristillisestä va-
kaumuksestaan tunnettu seu-
rakunnan konfirmoitu jäsen”.

Oulun tuomiokapitulin la-
kimiesasessori Osmo Rah-
ja kertoo, että seurakunnissa 
ei ole tavattu kysellä ihmisten 
vakaumuksen perään.

– On lähdetty siitä, että joka 
ilmoittautuu ja täyttää muuten 
kelpoisuusehdot, voi tulla eh-
dokkaaksi.

Rahja toteaa, että kirkko-
lain mukaiset konkreettiset 
edellytyksen vaalikelpoisuu-
delle ovat kirkon jäsenyys ja 
konfirmointi.

– Sen sijaan ei ole edes väli-
neitä tai mittareita, joilla kris-
tillistä vakaumusta mitattai-
siin.

Maata  kiertelemässä

Kaikki amerikkalaiset 
eivät juhli Halloweenia

Yhteisvastuukeräys 
teki ennätystuloksen

w w w.sxc . hu /J a s o n M o r r i s o n

Homoparien kohtelu 
esityslistalla

Rekisteröityjen parisuh-
teiden kirkollinen kohte-
lu voi selvitä ensi viikol-
la, kun kirkolliskokous 

kokoontuu 8.–12. marraskuuta 
Turussa. 

Eduskunnassa käsittelys-
sä olevan uuden parisuhdelain 
seurauksista käytiin lähetekes-
kustelu toukokuussa pidetyssä 
kirkolliskokouksessa. 

Sieltä asia lähetettiin perus-
tevaliokunnan käsittelyyn. 

Piispainkokous esitti, että re-
kisteröidyn parisuhteen puoles-
ta voidaan järjestää rukoushet-
ki. Parisuhteen siunaamista se 
ei esitä, vaikka osa piispoista on 
viime viikkojen aikana ilmoit-
tanut sen hyväksyvänsä. 

Perustevaliokunnan esityk-
sen sisältö kuullaan vasta kir-

kolliskokouksessa. Piispois-
ta valiokunnassa ovat mukana 
Tampereen piispa Matti Repo ja 
Lapuan piispa Simo Peura.

Päätös asiasta tehdään äänes-
tämällä. Kirkon oppia käsittele-
viin muutoksiin tarvitaan kol-
men neljäsosan määräenem-
mistö. 

Kirkolliskokousedustajia on 
piispojen lisäksi sata, joista kol-
masosa pappeja ja kaksi kolmas-
osaa maallikoita. Edustajista 12 
on Oulun hiippakunnasta.

Suomen evankelisluterilai-
sessa kirkossa ylintä valtaa käyt-
tävä kirkolliskokous kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa, touko-
kuussa ja marraskuussa. 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Terveydenhoitoa

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry

Pe 12.11.10 Liminka 
  srk talo klo 18.30
La 13.11.10 Siirtolantie 28 Oulu
  klo 12.00 ja 18.00
Su 14.11.10 Siirtolantie 28 Oulu
  klo 12.00 ja 17.00
TERVETULOA.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 7.11. klo 18.30 Maija-Liisa ja Lauri 
Siiralla Liisankatu 11 B Kempele, ma 8.11. klo 18.30 Sisko ja Seppo Jun-
tusella Wilppolantie 2 Rantsila, ti 9.11. klo 19.00 Hilkka Konnulla Ahotie 
6 Muhos.

Koulutettu jäsenkorjaaja

Jari Sipilä
- polvi - nilkka - iskias

p. 040 587 9410
Ammattilaisen hoidossa ei käytetä 

äkillisiä paineluita / vääntelyitä. 
Fasettilukko -oireet 

helposti hoidettavissa.
Myllytie 76, Haukipudas

www.jasenkorjaaja.fi 

Ev.lut. Kansanlähetys
Rantsila Su 7.11. klo 19 
Kotiseurat Ojalla, Van-

hanpappilantie 30, Puhujina Vilho 
Harvala ja Hannu Lauriala.

Terveellistä kauneudenhoitoa Lumikista

Kempeleen seurakunnassa on haettavana 19.11.2010 
klo 15 mennessä  

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE
Tarkemmat tiedot seurakunnan nettisivulta www.evl.fi/srk/kempele.

Tiedusteluihin vastaa lapsityönohjaaja Saija Kivelä p. 040 7790 375.

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 5.11. klo 18 LIFTjr. Pe 5.11. LIFT klo 20, 
Veera Tikkakoski, Liisa Keltto, Hiomaton timantti. 
La 6.11. klo 18 Iso Kirja-opiston kuorovierailu, 
Marko Halttunen. Su 7.11. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Markku Tossavainen, Juha Hilli, Srk-kuoro. 
Su 7.11. klo 12 Oulun helluntailähetys ry:n 

ylimääräinen yhdistyksen kokous. Su 7.11. klo 17 Church@78, international 
service, Jukka Harjula, Esa Haapaniemi, Nicki Berry. Ke 10.11. klo 19 Sana 
ja rukous, Mikko Saukkonen, Pirjo Orava, Saara & Veera. To 11.11. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

La–Su 6.–7.11. Syysseurat Kiimin- 
gissä, ei seuroja Toukomettisessä.  
To 11.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Erkki Peltola ’Itsetunto’. Tervetuloa!

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa ja

turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikainen hoito.

Tiedustelut p. 050-3080 657.

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

www.pienipelakuu.fi

Su 7.11. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 8.11. klo 13.00 
Kotiliitto ja klo 18.00 Veljesliitto. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Minä olen minä ja kelpaan kyllä

OMIEN VOIMAVAROJEN JA VAHVUUKSIEN 
TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Seminaari lauantaina 13.11.2010 klo 11.30–15.30 os. Isokatu 17, 
Keskustan seurakuntasalin alasali. Kouluttajana toimii psykoterapeutti 
Anne Lindholm-Kärki. Ilmoittautumiset p. 09 1351 268 tai outi.leipajo-
ki@suomenvalkonauhaliitto.fi . TAI Maija-Liisa Pukinkorva, Oulun Valko-
nauhan puheenjohtaja 040 500 0751, m-l.pukinkorva@tasekeskus.fi 

Kahviraha ja seminaarimaksu 3€ maksetaan paikan päällä.

Seminaarissa käsitellään ajallemme tyypillisiä yksilöön kohdistuvia 
ulkoisia vaatimuksia ja sitä kuinka ne voivat vahingoittaa ihmisen 
sisintä ja johtaa uupumiseen, riippuvuuksiin ja sisäiseen tyhjyyteen.

Järjestäjä Suomen Valkonauhaliitto ja Oulun Valkonauha ry Koulutus-
keskus Agricolan tuella.

Oulun Valkonauha ry on 1906 perustettu kristillis-yhteiskunnallinen 
naisjärjestö.

Seurat su 7.11. klo 15 Jenni Sil-
jander, Ilkka Keränen. Raamat-
tupiiri ma 8.11. klo 14 Luuk. 
11:37-54. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

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

u vierailulle ja kotiin
   sidotut kukkakimput  
   ja kukkivat ruukkukukat

u jäkälä- ja havuseppeleet
u kellokanervat ja callunat
u kynttilät ja laitteet

Tervetuloa!

Pyhäinpäivänä 6.11.
Kun muistatte poismenneitä omaisianne, meiltä saatte:

To 4.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, 
aihe: Nyt on armon aika. Pe 5.11. klo 18 Varkki-

ilta, 10–14-vuotiaille. Su 7.11. klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, 
Roomalaiskirje 12:1-8. Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ti 9.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
Alfa-kurssi. Ke 10.11. klo 18 Nuortenilta, Toni Väyrynen. To 11.11. klo 19 Rukousilta. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, 

mutta ehdottomasti 
Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös 

Facebookista. Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Kirkko omistaa 
totuuden

Jos menen sunnuntaiaamuna kirkkoon, olen 
vähän aralla mielellä. Siihen on syynsä. Jos-
kus olen pahoittanut mieleni kuunnellessani 
saarnaa, jossa pappi kyseenalaistaa kristinus-

kon perustotuudet. Sydämeni suree, kun pappi se-
littää Jeesuksen ihmeteot metaforiksi ja vähättelee 
ristin suurta sovitusta. 

Saarnoissa keskitytään usein ihmiseen ja hy-
vään elämään. Lähimmäisenrakkauden ja suvait-
sevaisuuden mainitsemiselta ei voi välttyä. Mutta 
minä kaipaan kaunistelematonta Kristuksen evan-
keliumia.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pastori 
Yrjö Ikonen piti onnistuneen saarnan Johannek-
senkirkossa pari pyhää sitten. Hänen mukaansa 
kirkon suurin ongelma ei ole jäsenmäärän vähe-
neminen. Kriisi on ennen muuta hengellinen. Krii-
si on uskonkriisi, jossa yhä enemmän kyseenalais-
tetaan Raamatun arvovaltaa ja kielletään keskeisiä 
uskontotuuksia. Kristuksen sisäinen tunteminen 
puuttuu, ja sen mukana kaikki. 

Ruotsin Credo Akatemian johtaja Stefan Gus-
tavsson on tehnyt hyvää työtä kirjoittaessaan joka 
käteen sopivan kirjan Mihin uskomme perustuu? 
Hän huomauttaa, että aikaamme riivaama relati-
vismi on kohtuullisen tuore ilmiö. Valistuksen ai-
kaan asti Raamatun asema kirkossa oli päivänsel-
vä. Teos nähtiin Jumalan sanaksi ihmiselle. Nykyi-
sin yhä useammat näkevät Raamatun ihmisen sa-
noina Jumalasta. 

Tällainen näkemys ei anna kristinuskon pyhäl-
le kirjalle mitään erityisasemaa. Gustavsson muis-
tuttaa, että kaikkien uskonnollisten traditioiden 
piirissä on ihmisiä, jotka ovat pukeneet sanoiksi 
kokemuksiaan Jumalasta. Sukupolvemme ei usko 
objektiivisen totuuden olemassaoloon. Siitä seu-
raa luonnollisesti, ettei mitään uskontoakaan voi-
da kohottaa ylitse muiden. On pelottavaa, kun sa-
ma henki leviää kirkossakin.

Relativismi on onneksi umpikuja. Ei ole mah-
dollista, että Jumala samanaikaisesti olisi olemas-
sa ja ei olisi olemassa. Jumala ei voi samanaikai-
sesti sekä olla että ei-olla persoona. Kristinusko ja 
jokin muu uskonto eivät voi olla molemmat totta. 

Kirkkomme täytyy saada takaisin luottamus 
kristinuskon perustavanlaatuiseen totuuteen. Kai-
ken lähtökohtana on elävä ja persoonallinen Ju-
mala, joka on ilmoittanut itsensä ja antanut meil-
le Raamatussa totuuden. Jeesus vakuuttaa tänään-
kin, että taivas ja maa katoavat, mutta hänen sa-
nansa eivät katoa. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Naisten ääni ei juuri kuu-
lu vanhoillislestadiolai-
suudessa, sillä julkises-
ti puhuvat vain miehet. 

Liikkeen varhaishistoria kuiten-
kin osoittaa, että naisilla oli huo-
mattavan aktiivinen rooli herä-
tysliikkeen alkuvuosina. 

Myös 1900-luvulla lestadiolai-
suudessa on vaikuttanut useita 
vahvoja naisteologeja, jotka oli-
vat ajamassa seurakuntavirkaa 
naisille ja useita heistä työsken-
teli naisteologeina seurakunnis-
sa 1940–1950-luvuilla. 

Myöhemmin naiset vaikeni-
vat, kertoo tiedottaja, tutkija Ma-
ri Leppänen. Leppänen tekee pro 
gradu -työtään siitä, miten van-
hoillislestadiolaiset teologinaiset 
osallistuivat naipappeuskeskus-
teluun. Leppänen tutkii myös 
väitöskirjaansa varten naisteo-
logien roolia lestadiolaisuudessa 
1900-luvulla.

Lestadiolainen teologia on 
miesten tekemää. Leppänen pu-
huu patriarkaalisesta sukupuoli-
järjestelmästä, jossa naiset jäävät 
sivuraiteille. Itsekin liikkeen jä-
seniin kuuluva Leppänen kysyy, 
miksi näin on. 

Hajaannukset 
heikensivät tasa-arvoa
1930- ja 1940-luvuilla lestadiolai-
set naisteologit olivat hyvin kut-
sumustietoisia ja toimivat mies-
ten kanssa tasavertaisina. He kir-
joittivat aktiivisesti hartausteks-
tejä, pitivät uskonnollisia puhei-
ta ja toimivat tutkijoina. Varsin-
kin sota teki heille tilaa.

Ajat muuttuivat ja lestadiolai-

Rauhan Tervehdys -lehden 
julkaisijaseurakuntien yh-
teinen Rauhan Tervehdys 
ry. piti syyskokouksen vii-

me torstaina Oulussa. Kokouk-
sessa päätettiin ensi vuoden toi-
mintasuunnitelmasta ja budjetis-
ta sekä valittiin hallituksen jäse-
niä erovuoroisten tilalle. 

Hallituksen puheenjohtajak-
si ensi vuodelle valittiin Tuiran 
seurakunnan kirkkoherra, lää-
ninrovasti Hannu Ojalehto. 

Uutena jäsenenä hallitukseen 
nousee Seppo Salo Oulunsalosta. 
Hän tulee kempeleläisen Hannu 
Kukkuraisen tilalle. Hallituk-
sen jäseninä jatkavat kirkkoher-

Rauhan Tervehdyksen hallitus 
sai uuden jäsenen

ra Jaakko Kaltakari Haukipu-
taalta, kirkkoherra Jouni Heik-
kinen Muhokselta, Pekka Koi-
visto, Sakari Korpi, Irja Pyörä-
lä ja Marja Rysä Oulusta, Terttu 
Puurunen Pudasjärveltä ja kirk-
koherra Erkki Piri Siikalatvalta.

Lukijat kaipaavat  
kärkeviä mielipiteitä 
Syyskokouksessa kuultiin myös 
raportti vuosi sitten tehdystä lu-
kijapaneelitutkimuksesta. Tutki-
mustuloksia esitteli Taisto Lehi-
koinen Mediatum Oy:stä. 

– Vaikuttavimpia lukijoiden 
mielestä olivat jutut, joiden haas-
tateltavilla on teräviä mielipitei-

tä. Ristiriitaisuuksia ei tule vält-
tää, vaan aiheita kannattaa lähes-
tyä draaman kautta, hän totesi.  

Lehteen toivottiin Lehikoisen 
mukaan juttuja, joissa käsitel-
lään muun muassa perhettä, ih-
missuhteita, eri uskontoja ja us-
konnollisuutta yleensä ja terve-
yttä. Myös ihmisten tarinat, joil-
la on onnellinen loppu, löytyivät 
toivelistalta.

43 kertaa vuodessa ilmesty-
vä Rauhan Tervehdys jaetaan il-
maisjakeluna tilaajaseurakun-
tiensa alueella ensi vuonna noin 
98 000 talouteen.

ELSI SALOVAARA

Väitöskirjaa tekevä Mari Leppänen arvioi:

"Useat lestadiolaispapit 
kannattavat naispappeutta"

set naisteologit jäivät taka-alalle. 
Liikkeen hajaannukset ovat vai-
kuttaneet naisten toiminnan ka-
peutumiseen, Leppänen sanoo.  
Naiset eivät ole nostaneet pää-
tään, koska on pelätty uusia ha-
jaannuksia. Lisäksi yhteiskunta 
muuttui rajusti varsinkin 1960- 
ja 1970-luvuilla. Se pakotti liik-
keen vastareaktiona vanhoilli-
sempaan muotoon.

Naiset erossa  
naispappeuskeskustelusta
Leppäsen gradun pääväittämä  
lestadiolaisten naispappeuskes-
kustelusta on selvää tekstiä: Nai-
set eivät ole siihen osallistuneet 
julkisesti. 

Naispappeuskeskustelu on 
kestänyt Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa jo 30 vuot-
ta. Koko tänä aikana lestadiolais-
liikkeen naisteologit eivät ole voi-
neet osallistua viralliseen keskus-
teluun, eikä heidän kokemuksi-
aan ja mielipiteitään ole kysytty. 

Naiset eivät ole myöskään voi-
neet osallistua liikkeen päätök-
sentekoon, koska Suomen rau-
hanyhdistysten keskusyhdistyk-
sen (SRK) keskeisiin päättäviin 
elimiin kuuluu ainoastaan mie-
hiä. Miehet toimivat pappeina 
ja saarnaajina ja käyttävät myös 

liikkeessä muuta julkisen puheen 
valtaa. 

Liike on aina ollut  
muutoksessa
Liikkeessä vallitsee auktoriteet-
ti- ja sukupuolijärjestelmä, jonka 
olemassaolon osa haluaa kieltää.

Vallitseva sukupuolijärjes-
telmä vinouttaa miehen ja nai-
sen rooleja.  On olemassa nor-
mit, jotka ovat kuin sanattomia 
sopimuksia miten asioiden kuu-
luu olla.

Järjestelmän olemassaolo oli-
si tärkeää tunnistaa. Se helpottai-
si Leppäsen mukaan keskustelua 
eikä hajottaisi liikettä. Leppänen 
muistuttaa, että lestadiolaisuus 
on aina ollut muutoksessa. Eri 
aikoina on ollut erilaiset haasteet.

– Kaikki ovat sukupuolijär-
jestelmän vankeja. Kukaan ei pi-
demmän päälle hyödy siitä, Lep-
pänen huomauttaa.

– Jos lestadiolaisilta papeilta 
kysyttäisiin kantaa, useat heistä 
suhtautuisivat myönteisesti nais-
pappeuteen, tutkija arvioi.

Keskustelu naisten roolista ja 
naispappeudesta lestadiolaisuu-
dessa on alkanut. 

–  Omalla tutkimuksellani ha-
luan avata uudenlaisia näkökul-
mia lestadiolaisuuden historiaan 
ja tuoda naisten äänen kuuluviin, 
Leppänen sanoo.

Verkossa keskustelu naispap-
peudessa lestadiolaisten kesken 
käy kuumana. 

– Paine sanoa asioita ääneen on 
nyt kova, Leppänen huomauttaa.

PEKKA HELIN

Kaikki ovat 
sukupuoli-
järjestelmän 
vankeja.
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ÄÄNESTÄ OULUSSA

KIRKKO KESKELLE ARKEA
SEURAKUNTAVAALIT 14.–15.11.2010

(KKA) Keskusta ja sitoutumattomat. Ehdokkaamme seurakunnittain yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston vaalissa.

Tuomiokirkko seurakunta Oulujoen seurakunta

Tuiran seurakunta Karjasillan seurakunta

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

78

86

79

87

80

84

88

81

85

89

31

39

43
90

32

40

44
91

33

37

41

45
92

34

38

42

Virve Eskola
ohjaaja

Raimo Kinnunen
maanviljelijä

Valtuusto
Neuvosto82

36

Riitta Lampinen
pankkitoimihenkilö

Antti Pönkkö
agrologi, herastuomari

Tuomo Pienimäki
lääket. tri, asiant.lääk.

Janne Huru
toimitusjohtaja

Pirkko Lassila
erik.sair.hoit., diakonissa

Pirjo Pyörälä
FM

Maila Vallström
tilitoimistoyrittäjä

ENNAKKOÄÄNESTYS
1.–5.11.

VAALIPÄIVÄNÄ
 su 14.11. klo 12–20
 ma 15.11. klo 9–18

Paavo Vasala
yhteiskuntatiet. maist.

Ulla Karjalainen
sairaala-apul., eläkel.

Arja Lämsä
lehtori

Matti Pietilä
insinööri

Matti Still
tekn. suunn., herastuomari

Sinikka Heinonen
keittäjä, Yli-Ii

Jaana Hukka
fi l. maist., merkonomi

Arja Laitinen
apulaisosastonh., TtM

Annikki Niemi
eläkeläinen

Heikki Rajavaara
yrittäjä, LVI-insinööri

Marja Rysä
opetusneuvos

Raimo Hämeenniemi
asiakkuuspäällikkö

Esa Launonen
lehdenjakaja

Elina Saine
FM, projektipäällikkö

Taru-Tuulia Vimpari
TtM, opettaja

Ulla Keränen
koulunkäyntiavust., sit.

Tuula Matilainen
lehtori, eläkeläinen

Marja-Liisa Pylväs
rekrytoija

Maija Sutela
FM, opettaja

Antti Huttu-Hiltunen
apulaisj., kasv.tiet. maist.

Matti Keskinen
kirkkoherra, teol. lisens.

Lauri Meskus
linja-autonkuljettaja

Maiju Niva
teologian maisteri

Väinö Rautio
diakoni, eläkeläinen

Timo Heinonen
perushoitaja, Yli-Ii

Marja Karvosenoja
fi losofi an maist., sit.

Esa Huttunen
koneautomaatiotekn.

Kari Myllyniemi
poliisimestari, hc.

Jorma Saapunki
merkonomi, toim.työntek.

Ari-Martti Hopiavuori
koti-isä

Sinikka Korpela
aluekoordinaattori

Martti Määttä
eläkeläinen

Jussi Rätymaa
myyntineuvottelija

Maria Tuomainen
sosiaalityöntekijä

Ulla Rasvala
vammaisp.pääll., Yli-Ii

Pertti Telkki
rovasti, emeritus Kemin khra, sit.

Pekka Jääskeläinen
yrittäjä

Raili Mehtomaa
toiminnanohjaaja, sit.

Teuvo Siikaluoma
alueasiamies ÄÄNESTYS-

AJAT

Liisa Kaakinen
vast. sos.työntek., eläk.

Sakari Murtovaara
DI

Tapio Sivonen
FM

Matti Kakko
sairaalaneuvos, Yli-Ii

Valtuusto
Neuvosto83

35

Hilkka Mäntykenttä
pankkitoimih., eläkel.

Joel Niskanen
opiskelija

Ilpo Okkonen
arkkit., luova joht., sit.

Antero Aakko
myyntijoht., insinööri

Laura Kantomaa
opiskelija

Timo Nevanperä
toiminnanjohtaja

Raimo Tervola
huoltoins., pääluottamusmies

Reino Tuominen
teknikkokapteeni evp.

Juha Jäälinoja
FT, tutkija

Kalevi Leskinen
diplomi-insinööri

Minna Perälä
opettaja

Esa Sihvonen
fysioterapeutti

Leila Viitala
sosiaalialan eläk.

Äänestä 
– vaikuta
KIRKKO

KESKELLE
ARKEA

Sylvi Ruonakangas
taloussihteeri, Yli-Ii

Seppo Tenhu
metsäteknikko

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

77

81

78

82

79

83

80

84

 6

10

14
85 86 87 88

 7

11

15

 8

12

16

 9

13

17

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

40

45

50

55

41

46

51

42

47

52

43

48

53

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

117

122

127

131

118

123

128

132

119

124

129

133

120

125

130

121

126

39

44

49

54
Neuvosto

Elli Heino
tutkimussiht., eläkel.

Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto
Neuvosto Neuvosto Neuvosto Neuvosto67 68 69 70

36 37 38 39

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Valtuusto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

Neuvosto

71

76

72

77

81

73

78

74

82

75

79

83

40

45

50

41

46

51

42

47

52

43

48

53

44

49

54

Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto
Neuvosto Neuvosto Neuvosto Neuvosto73 74 75 76

 2  3  4  5
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Uutuus!

Tilaukset:

Eläkeliitto
puh. (09) 7257 1144 tai
info@elakeliitto.fi
Lähetyksiin lisätään
posti- ja käsittelykulut.

Läsnä ja lähellä
Opas kuolemaa ja surua
kohtaaville vapaaehtoisille

Opas tarjoaa tietoa ja
käytännönläheisiä neuvoja
kuolevia ja surevia kohtaaville
vapaaehtoisille, omaisille ja
eri alojen ammattilaisille.
68 sivua. Hinta 7 euroa.

��

Äänestä seurakuntavaaleissa 14.–15.11. 
tai ennakkoon 1.–5.11.2010

Yhteinen 
kirkkovaltuusto

Karjasillan 
seurakuntaneuvosto 

– Kristittynä arjessa
– vapaaehtoistoimija
– nykyisen kirkkovaltuuston ja Karjasillan  
    seurakuntaneuvoston jäsenArja Lämsä

Lehtori
Kirkko keskelle arkea – Keskusta ja sitoutumattomat

8

79

MATTI KESKINEN
34 Yhteiseen kirkkovaltuustoon 
 (valkea vaalilippu)
81 Seurakuntaneuvostoon 
 (oranssi vaalilippu)
Keskusta (KKA) Tuomiokirkkoseurakunta

Hallintojohtokunnan puheenjohtaja, TL, KTM

ehdokkaanasi

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sit.

Ajatuksiani:
* Ohjataan varoja toimintaan

* Lähikirkko koko Oulun alueelle

* Välittävä kirkko keskelle arkea

Tuiralainen, äänestä seurakuntavaaleissa
UUTTA VOIMAA LUOTTAMUSTOIMIIN

Maila Vallström
tilitoimistoyrittäjä

Valitse valtuuston 
vaalissa

(valkoinen 
äänestyslippu)

(oranssi
äänestyslippu)

Seurakunta-
neuvoston vaalissa 133

55

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sit. 

Muistathan äänestää seurakuntavaaleissa 14.–15.11.

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELuHÄIRIÖT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Osta 
värkätty 
kassi

Yksilöllinen tyyli, käsityö, tuunaus-
henkinen ote ja edullinen hinta ovat 
tekijöitä, jotka houkuttelevat ihmi-
set ostamaan kangaskasseja. Näin 

uskoo ainakin lähetyssihteeri Paula Ros-
backa.

Kassivuoren takana on joukko Oulun 
seurakuntien lähetystyön aktiiveja. He 
ovat pistäneet kädentaitonsa ja luovuu-
tensa likoon ja tuunanneet, ommelleet 
ja värkänneet suuren määrän kasseja 
myytäväksi lähetystyön hyväksi.

Kasseja myydään Oulugospelin yh-
teydessä lauantaina 6. marraskuuta 
kello 11–19 Oulun kaupunginteatteril-
la. Ainakin, mikäli kasseja riittää koko 
päiväksi. Rosbacka muistuttaa, että tässä-
kin nopeat syövät hitaat.

Hinnat on suunniteltu nuorten kukkaroon 
sopivaksi, siis todennäköisesti kympin edullisem-
malle puolelle.

Viime vuonna Oulugospelissa myytiin kymme-
nittäin saman harrastajajoukon tekemiä pipoja. Osa 
ihmisistä kävi varta vasten etsimässä joululahjan-
sa pipokasasta. Rosbacka toivoo, että kassit saisivat 
samalla tavalla lahjahankkijat ajoissa liikkeelle.

Kasseihin päädyttiin, koska hittituotteek-
si osoittautuneiden pipojen jälkeen piti kek-
siä jokin muu tuote, jonka nuori haluaisi 
hankkia lähetystyötä tukeakseen.

SATu LAPINLAMPI

K
u

vat: Tarja O
ja

-V
iirret



10    Nro 36     4.–11.11.2010

24 valtuusto
93 neuvosto

Marja-Leena 
Huoviala
Ylihoitaja

27 valtuusto
98 neuvosto

Jasmin Mäntylä
Juontaja

26 valtuusto
97 neuvosto

Jyrki Kujala
Eläkeläinen

25 valtuusto
96 neuvosto

Pia-Riitta 
Korvenheimo

KM, luokanopet-
taja

24 valtuusto
95 neuvosto

Oiva Korkeamäki
Hallintonotaari

23 valtuusto
94 neuvosto

Antti Korhonen
Opiskelija

22 valtuusto
93 neuvosto

Markku Koivuperä
Yritysjohtaja

21 valtuusto
92 neuvosto

Marjo Jämsä
Hammaslääkäri

20 valtuusto
91 neuvosto

Helena Jaakkola
Päätoimittaja

19 valtuusto
90 neuvosto

Anna-Liisa 
Hirvenoja

Kansanedustajan 
avustaja, rehtori

18 valtuusto
89 neuvosto

Allu Alatalo
Myynti- ja 

markkinointipääl-
likkö

8 valtuusto
132 neuvosto

Alma Tuiskula
FM

7 valtuusto
131 neuvosto

Lotta Savola
Opiskelija

6 valtuusto
130 neuvosto

Heikki Pesämaa
Yrittäjä

5 valtuusto
129 neuvosto

Tommi Pekkala
Palvelukotiyrittäjä

4 valtuusto
128 neuvosto

Jarkko Kramsu
Yrittäjä

3 valtuusto
127 neuvosto

Juha Hänninen
Kapteeni, turval-

lisuuspäällikkö, sit.

2 valtuusto
126 neuvosto

Birgitta Heikkilä
Koulutuspäällikkö

30 valtuusto
98 neuvosto

Mari-Leena 
Talvitie

DI

29 valtuusto
97 neuvosto

Lyly Rajala
Kansanedustaja, 

toimittaja

28 valtuusto
- neuvosto

Ritva Orava
Osastonhoitaja, 

eläkeläinen

27 valtuusto
96 neuvosto

Markku Nissinen
Everstiluutnantti, 

evp.

26 valtuusto
95 neuvosto

Markku Kuuselo
KTM, yrittäjä

25 valtuusto
94 neuvosto

Jorma Kivelä
DI

31 valtuusto
102 neuvosto

Paula Tamminen
THM, erikois-
sairaanhoitaja

30 valtuusto
101 neuvosto

Antti Rautio
Palveluntuottaja, 

yrittäjä

29 valtuusto
100 neuvosto

Paula Pörhö
Eläkeläinen

28 valtuusto
99 neuvosto

Maria 
Portaankorva
KM, musiik-

kiluokanopettaja

38 valtuusto
116 neuvosto

Ilkka Yliniemi
Kehitysjohtaja

36 valtuusto
114 neuvosto

Heli Pihlajamaa
Opiskelija

37 valtuusto
115 neuvosto

Kaisu Similä
Toimistosihteeri

35 valtuusto
113 neuvosto

Jukka Orava
Alueasiamies, DI

34 valtuusto
112 neuvosto

Heikki Niemi
FM

33 valtuusto
111 neuvosto

Anna-Liisa Lämsä
KT, tutkimuspääl-

likkö

32 valtuusto
110 neuvosto

Eeva-Maija 
Kolehmainen

FM, hallintosihteeri

31 valtuusto
109 neuvosto

Petri Juntunen
Yrittäjä, talous-

johtaja

30 valtuusto
108 neuvosto

Jonna-Marleena Härö
Tiedekeskuksen 

johtaja

29 valtuusto
107 neuvosto

Anna 
Hjorth-Röntynen

FM

28 valtuusto
106 neuvosto

Henri Heikkinen
Toimitusjohtaja

27 valtuusto
105 neuvosto

Merja Haapaviita
Yrittäjä

 26 valtuusto
104 neuvosto

Jari Eskola
Yrittäjä

Kokoomuslaisten ja sitoutumattomien seurakuntaihmisten ehdokaslista (KK)

Valitsijayhdistyksen taustavoimana ja vaalityön tukijana on Kansallinen Kokoomus. 
Mukana on myös sitoutumattomia henkilöitä, jotka haluavat olla tukemassa valitsijayh-
distyksen ajatuksia. 

Lue lisää: www.oulunkokoomus.fi ja www.kuunteleekokirkko.fi

UUSI ALBUMI NYT KAUPOISSA



11   Nro 36      4.–11.11.2010

Vuoden kristillinen kir-
ja 2010 on Juha Pihka-
lan ja Esko Valtaojan te-
os Tiedän uskovani, us-

kon tietäväni – Keskustelukirjeitä. 
Toimittaja Maarit Tastula valitsi 
kilpailun voittajan, joka julkistet-
tiin Helsingin kirjamessujen yh-
teydessä 31. lokakuuta.

Teos sisältää Pihkalan ja Val-
taojan kirjeenvaihtoa muun mu-
assa uskosta ja tiedosta, moraalin 
perusteista, kirkosta sekä uskon-
tojen merkityksestä. 

Maarit Tastula perustelee va-
lintaansa teoksen ajankohtaisuu-
della ja ajattomuudella. Ajaton-
ta ovat isot teemat muun muassa 
elämän tarkoitus sekä yhteiskun-
nan ja yksilön moraali. 

Ajankohtaista on teoksen erot-
tautuminen yhteiskunnallisesta 
keskustelusta, jossa esillä ovat ää-
ripäiden edustajat. Tastula kokee 
kirjan osoittavan, että vuoropu-
helu erilaisten maailmankatso-
muksien välillä on mahdollinen.

Vuoden kristillinen kirja  
kannustaa keskustelemaan

Valtaoja ja Pihkala ovat aiem-
min julkaisseet keskustelukir-
jan Nurkkaan ajettu Jumala, jo-
ka voitti Vuoden kristillinen kirja 
-palkinnon vuonna 2004.

Valtaojan maailmankatsomus 
rakentuu tieteen ja havaittavissa 
olevien ilmiöiden varaan. Piis-
pan mielestä tieteen rinnalla on 
näkymätön uskon todellisuus.

Juha Pihkala toimi Tampe-
reen hiippakunnan piispana 
1997–2008. Pihkala on julkais-
sut lukuisia kristillistä oppia 
käsitteleviä teoksia kuten dogmi-
historian ja kristologian saralta. 

Esko Valtaoja toimii avaruus-
tähtitieteen professorina Turun 
yliopistossa. Hän on tunnettu 
myös tieteen popularisoijana.

Vuoden kristillinen kirja va-
littiin 17. kerran. Voittaja palkit-
tiin 2 000 euron rahapalkinnol-
la. Kilpailuun ilmoitettiin 51 te-
osta. Kristilliset kustantajat ry:n 
järjestämä kilpailu on avoin kai-
kille kustantajille.

Millä koristellaan pääsiäisai-
kana ortodoksikoti ja ruoka-
pöytä? Piispa Arseni on kir-
joittanut ensimmäisen yhte-

näisen suomenkielisen esityksen pääsi-
äismunan merkityksestä ja sen värik-
käästä historiasta. Hän antaa kirjas-
saan myös seikkaperäisiä ohjeita pää-
siäismunan koristeluun.

Pääsiäismunat kuuluvat itäisessä 
kirkossa itseoikeutetusti Kristuksen 
ylösnousemusjuhlan ruokapöytään ja 
ikoninurkkaan. Pääsiäismunat ovat 
monelle myös harrastus ja intohimoi-
sen keräilyn kohde. Useat kirjassa ku-
vituksessa käytetyt pääsiäismunat ovat 
peräisin yksityiskokoelmista. 

Kirjassa keskitytään pääsiäismuni-
en historiaan ja itäisen ortodoksisen 
kirkon pääsiäismunaperinteeseen. 
Keisari Aleksanteri III antoi vaimol-
leen pääsiäislahjaksi Fabergén munan. 
Tästä kehittyi kuuluisa pääsiäismu-
natraditio. Piispa Arseni avaa pääsiäis-
munan historiallista taustaa sanoin ja 
kuvin, älyllä ja sydämellä. Hän selvit-
tää historiaa tarkasti ja asianmukaisel-
la tietämyksellä.

Kuvituksella on 
kirjassa tärkeä osuus; kauniit pää-
siäismunat kuvittavat erinomaisesti ja 
selkeästi tekstin sisältöä ja tunnelmaa. 
Samalla ne kertovat siitä, miten munia 
on koristeltu kautta aikain eri maissa, 
ja miten tärkeitä pääsiäismunat ovat. 

Kirja on jo itsessään kaunis katsella. 
Se on myös aikamatka, löytöretki orto-
doksisen uskoon, koristelun ja sen mer-
kityksien ihmeelliseen maailmaan. Se 
on myös kutsu tutustumaan pääsiäis-
aamun ilosanoman eteenpäinviemi-
seen, myös tällä tavalla.

Missä löytää lepoa, rauhaa, ti-
laa hengähtää ainaisen kii-
reen keskellä? Keinoja on 
onneksi monenlaisia. Kot-

kan Kymin seurakunnan kappalainen 
Johanna Tanska ja kirkkoherra Juha 
Tanska ovat kirjoittaneet oppaan kei-
nojen hyödyntämiseen. Silitä kissaa 
-kirja sisältää 40 hengellisistä harjoi-
tusta arjessa ja työssä hengästyneille. 

Kirja nojaa kristinuskon rikkaaseen 
mietiskelyyn ja rukouksen perintee-
seen. Koko elinympäristö voi kuiten-
kin olla hengellinen harjoituspaikka. 
Raamatun lukemisen, ehtoollisen ja 
virrenveisuun lisäksi voi vaalia hiljai-
suutta, kääriytyä huopaan tai kääntää 
kasvonsa aurinkoon.  

Tekijät patistavat huomaamaan ar-
jen keitaita: silitä paitaa, silitä toista 
ihmistä, tuijota tuleen, varjele kesken-
eräisyyttä, ole tyhjän päällä tai kään-
nä uusi sivu. Kirjan nimi viittaa ”häi-
ritsevään ajatukseen, joka mielesi sy-
vyyksistä hiljaisuudessa nousee. Se on 
kuin kissa, joka tulee kiehnäämään 
pohjettasi vasten. Huomaa se, silitä si-
tä hetki ja anna sen sitten mennä”. 

Tekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäi-
tä, teksteihin yhdistetyt kuvat antavat 
yhdessä tarpeeksi ajattelemisen aihetta 
ja suuntaviittoja. Tätä kirjaa ei voi ah-
mia kerrallaan, vaan hiljalleen, nau-
tiskellen, kilvoitellen, epäröiden, vas-
taan todeten ja jopa kapinoiden. Tämä 
kirja on tarkoitettu kaikille meille, jot-
ka elämme kärkkyvän levottomuuden 
koskettamina ja painamina.

TEKSTIT: 
JuHA VÄHÄKANGAS

Nämäkin olivat ehdolla vuoden kristilliseksi kirjaksi

Yleisöäänestyksen voittajak-
si valittiin Päivi Rinteen Tästä 
poikki. Toiseksi eniten ääniä sai 
Kuutti Lavosen, Osmo Rauha-
lan ja Pirjo Silverin Tyrvään Py-
hän Olavin kirkko – Sata ja yksi 
kuvaa, ja kolmanneksi eniten Pia 
Perkiön Askel kerrallaan – kestä-
vää kehitystä Nepalissa.

RAuHAN TERVEHDYS

Tanska, Johanna ja Juha: Silitä kissaa. 
Hengellisiä harjoituksia hengästyneille. 
Kirjapaja 2010.

Piispa Arseni: Pääsiäismuna. 
Ylösnousemuksen symboli. 
Maahenki 2010.

Mar k ku O ja la , Su o m e n m e s su t  /  H e l s i n g in  k i r j am e s su t

Esko Valtaoja (kuvassa) ja Juha Pihkala palkittiin vuoden kristillisen kirjan tekijöinä.
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Nuoria vastuuseen
Seurakuntavaltuustojen keski-ikä on 60 vuotta. 

Haastattelimme neljää nuorta, jotka ovat ehdolla seurakuntavaaleissa. 
Kysyimme heiltä, miksi he lähtivät ehdolle ja miten he kehittäisivät kirkkoa? 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnassa ehdol-
la oleva Anni Kurtti 
on 22-vuotias. Naapu-

ri pyysi häntä lähtemään ehdok-
kaaksi koska hän tiesi Annin ole-
van sosiaalinen ja suorasanainen. 
Annilla onkin sanansa sanotta-
vana.

– Mediassa on puhuttu pal-
jon kirkon muuttumisesta sen 
jäsenkadon takia. En kannata 
kirkon muuttamista vapaamieli-
semmäksi yhteiskunnan muka-
na, vaan haluaisin sen pysyvän 
muuttumattomana ja näin tur-
vallisena uskoville, kertoo Anni.

Hän on valmis rohkeasti ja-
kamaan omia ajatuksiaan seu-
rakunnan päätöksenteossa. Hä-
nen mukaansa kirkon tulisi toi-
mia uskon kautta, eikä antaa 
kulttuurin vaikuttaa. Annilla ei 
ole ennakkoluuloja ja hän pures-
kelee asiat oikeudenmukaisuut-
ta etsien. 

Anni Kurtti opiskelee kätilöksi ammattikorkeakoulussa. Hän on ehdolla Kristillisten perusarvojen puolesta -listalla Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnassa.

"Kirkko pysyköön muuttumattomana"

Lukion viimeistä vuotta käyvä Heta Laitila on ehdolla Oulunsalossa Seurakuntaväen listalla.

Ku va t  J aan i  F ö h r

– Luen paljon ja epäoikeu-
denmukaiset asiat saavat karva-
ni nousemaan pystyyn. Vaalin 
oikeudenmukaisuutta eri asioi-
ta pohtiessani ja keskustellessani.

Seurakunta järjestää paljon 
toimintaa. Se on Annin mielestä 
hyvä jo yksinäisiä ihmisiäkin aja-
tellen. Oma usko ja sen harjoit-
taminen on kuitenkin tärkeintä. 

– Musiikkipuoli kiinnostaa 
ja seurakunnan tapahtumia tu-
lee seurattua lehdistä. Olen nai-
misissa ja lapseni ovat kastettuja. 
Onhan sekin seurakunnan toi-
minnassa mukana olemista, nau-
rahtaa Anni. 

Hän toivoo, että kirkkoval-
tuustossa olisi mahdollisimman 
paljon eri-ikäisiä ja kaikissa elä-
mäntilanteissa olevia, perheelli-
siä ja lapsettomia. 

– Valtuustoon on pyrkimässä 
myös muutama tuttuni, siksi oli-
si vielä helpompaa olla mukana, 
kertoo Anni.
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Haukiputaalainen Henri 
Kylen, 22, on ehdolla seu-
rakuntavaaleissa jo toista 
kertaa.

Neljä vuotta valtuustossa vai-
kuttanut Henri tietää, että kirk-
kovaltuustossa päätetään muun 
muassa seurakunnan budjet-
ti seuraavalle vuodelle, eli kuin-
ka paljon rahaa annetaan eri toi-
mintoihin. 

Kokouksissa ideoidaan ja ke-
hitetään myös seurakunnan toi-
mintaa. Esimerkiksi Haukipu-
taan seurakunnalle kehiteltiin 
alakkonäämua.fi-sivusto. 

Verkostoituminen on tärkeää, 
jotta saa ihmisiltä ideoita ja ke-
hittämistoiveita. 

– Nuorena valtuustossa olemi-
nen on haastavaa, koska nuoria 
valtuutettuja ei yleensä pidetä yh-
tä luotettavina osaajina kuin van-
hempia. Ensin täytyy saada luot-
tamus omassa valtuustoryhmäs-
sä ja sitten yrittää saada ääntä 
kuuluviin valtuustossa. 

– Oma taktiikkani on käyt-
tää puheenvuoroja vain silloin, 
kun minulla on tietämystä asias-
ta ja ansaita luottamusta olemal-
la hiljaa asioista, joista en tiedä. 
Talousasioiden opetteluun meni 
aikaa, Henri myöntää.

Lähipiiri, jolta saa henkistä 
tukea ja apua vaalityötä koske-
vissa asioissa, on tärkeä ehdok-
kaalle. Henrin mukaan ehdok-
kaaksi lähtiessä on oltava tiedos-
sa vastaukset kysymyksiin: Miksi 
lähden? Mitä asioita haluan ajaa? 
Mikä riepoo? Täytyy olla asioita, 
joihin haluaa vaikuttaa.

Nuoren on luontevaa vaikut-
taa valtuustossa esimerkiksi nuo-
risotyöhön, jumalanpalveluselä-
män nuorentamiseen ja nuorten 
perheiden elämään liittyviin pää-
töksiin. Henri haluaisi seuraa-

Karjasillan seurakunnassa 
ehdolla oleva Joonas Uu-
sitalo, 18, kertoo olevan-
sa humanisti. Joonaksel-

la on vahvoja mielipiteitä nuor-
ten äänestämisestä, luonnon suo-
jelemisesta ja köyhyydestä. 

– Ihmisellä on valtaa muokata 
luontoa, mutta myös vastuu suo-
jella sitä jo kristinuskon mukaan. 
Haluaisin painottaa kierrätystä, 
jätteiden vähentämistä ja luomu-
tuotteiden ostamista myös seura-
kunnan toiminnassa. Köyhien yli 
ei saa kävellä. Seurakunnassa voi-
taisiin lisätä nälkäpäiväkeräyksiä 
ja lähimmäisen auttamista, avau-
tuu Joonas.

Joonas on ollut paljon muka-
na seurakunnan isos- ja bändi-
toiminnassa. Hänellä on jo ai-
kaisemmin ollut halua vaikuttaa. 

– Toimivat seurakuntalai-
set -valitsijayhdistyksellä oli tar-
ve saada nuoria ehdokkaita ja 

se tuntui kuuntelevan yleisesti 
kaikkien mielipidettä, joten läh-
din heidän listalleen. Tutut nuo-
risotyönohjaajat ovat tukeneet 
myös ehdokkuusaikana.

Joonas uskoo äänestysikärajan 
laskemisen 16:een vaikuttavan 
nuorten pääsemiseen valtuustoi-
hin. Ystävät ovat varmimpia ää-
nestäjiä. 

– Kirkkoa tulisi viedä pois tiu-
kasta Raamatun luvusta. Ei ole 
perustelua sanoa vain, että Raa-
matussa lukee niin, kun puhu-
taan esimerkiksi tasa-arvoasiois-
ta. Raamatun mukaan ohimo-
hiuksiakaan ei saisi leikata ja esi-
aviollista seksiä harrastaneet nai-
set tulisi kivittää, kärjistää Joo-
nas.

Joonas kertoo, että hänellä on 
joustavat mielipiteet ja että hän 
tarkastelee asioita eri kanteilta 
eikä tyrmää kenenkään mielipi-
dettä. 

– Keskustelen paljon ihmisten 
kanssa. Tärkeää olisi, että eri ta-
voin ajattelevat ihmiset pystyisi-
vät ymmärtämään toisensa kan-
nat. 

Joonas uskoo saavansa val-
tuustossa tietynlaisen aseman. 

– Nuorena ihmisenä olisin to-
dennäköisesti ainoana tietämäs-
sä nuorten asioista vanhojen jou-
kossa. Asioihin on helpompi pu-
reutua, kun ne ovat lähempänä 
omaa ikää, väläyttää Joonas.

TEKSTIT: ANNuKKA KIVARI

Kirjoittaja on mukana oululaisessa 
nuorten Salonki-toimituksessa. 
Toimituksen nettisivut ovat 
osoitteessa www.nettinappi.fi/
monimediatoimitus

Oululainen Joonas Uusitalo opiskelee lukiossa viimeistä vuotta. Hän on ehdolla 
Toimivien seurakuntalaisten listalla Karjasillan seurakunnassa.

Haukiputaalainen Henri Kylen opiskelee ammattikorkeassa kirkon 
nuorisotyönohjaajaksi. Hän on ehdolla SDP:n listalla.

"Köyhien yli ei saa kävellä"

"Ensin on ansaittava luottamus"

Oulunsalon nuorin ehdokas Heta Laitila, 19, in-
nostui lähtemään ehdokkaaksi isostoiminnan 
kautta. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja kan-
nusti nuoria ottamaan ehdokkuudella kantaa 

seurakuntaelämään. 
–  Ehdokkaaksi lähtemisestä puhuttiin ensimmäisen 

kerran viime kesänä ollessani riparilla isosena. Seurakun-
taan vaikuttaminen kuulosti mielenkiintoiselta. Yksi ys-
tävänikin oli lähdössä ehdokkaaksi, mutta perui viime 
hetkillä, kertoo Heta.

Seurakunta vaikuttaa moniin asioihin ja voi tarjota 
monenlaista. 

– Kannattaa itse vaikuttaa siihen, mitä se tarjoaa ja ää-
nestää vaaleissa, hehkuttaa Heta. 

Ehdokkaaksi lähtemiseen kaverit reagoivat monesti: 
"Oikeesti?" 

– Äiti sanoi heti, että tosi hyvä homma. Kaverit ihmet-
televät, mutta aikovat kaikki äänestää. Negatiivista palau-
tetta ei ole tullut, hymyilee Heta.

Heta kuvailee itseään reippaaksi ja iloisella asenteel-
la kulkevaksi. Hän ei pelkää tuoda nuoria mielipiteitään 
esille. Vahvuuksinaan hän pitää osallistumistaan seura-
kunnan nuorten toimintaan ja kielitaitoa, jota hänelle 
karttui vaihto-oppilaana Amerikassa. 

– Seurakunta on minulle entuudestaan tuttu isostoi-
minnan ja seurakunnan leirien myötä, joten siitä on hyvä 
lähteä. Seurakunnan tulisi olla lähellä ihmistä ja äänestä-
minen tuo sitä lähemmäksi, painottaa Heta.

"Äänestäminen 
tuo seurakuntaa
lähemmäksi"

valla valtuustokaudella herätellä 
nuorten näkökulmaa seurakun-
nan eri toimialojen työhön, ku-
ten diakoniaan ja lähetystyöhön. 

– Nuorten tulisi äänestää vaa-
leissa, koska seurakuntavaltuus-
tojen tulisi olla ikärakenteellises-
ti kattavia. Vanhemmat ihmiset 
voivat tietää nuorten tilantees-
ta, mutta tulevaisuuteen katso-

minen nuoren näkökulmasta on 
heille hankalaa. Nuorten velvol-
lisuus on ottaa vastuuta omasta 
tulevaisuudesta, painottaa Henri.  

– Olen nuorin ehdokas, mut-
ta en kokemattomin. Toivon, et-
tä ensi vuonna en seiso enää yk-
sin ainoana nuorena valtuustos-
sa tai paikallani seisoo viisi muu-
ta nuorta.
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KUULUTUS 

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 
2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä 
kirkkovaltuustoon. 

Vaalit aloitetaan Haukiputaan kirkossa jumalanpal-
veluksen jälkeen sunnuntaina 14.11.2010 kello 11.30.
Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 
täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää missä ta-
hansa seurakunnan äänestyspaikassa.

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:
1.Sunnuntaina 14.11.2010 kello 11.30–20.00 kirkko,
2. Maanantaina 15.11.2010 kello 9.00–18.00 kirkko

Haukipudas 1.10.2010 

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta:

Puheenjohtaja
Jaakko Kaltakari

KUULUTUS 

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 14.11.2010 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alusta al-
kavaksi nelivuotiskaudeksi 11 jäsentä kirkkovaltuus-
toon. 

Vaalit aloitetaan Hailuodon kirkossa klo 10 alkavan 
jumalanpalveluksen jälkeen 14.11.2010 ja äänestys 
päättyy klo 20.00, jolloin ovet suljetaan. Kaikki kir-
kon sisällä olevat saavat äänestää. 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 
täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää.

Hailuoto 1.10.2010 

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja
Paavo Sipola

KUULUTUS  

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 
2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.

Vaalit aloitetaan Kempeleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnun-
taina 14.11.2010 kello 11.30.

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänes-
tää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:

1. Sunnuntaina 14.11.2010 kello 11.30–20.00 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko;
2. maanantaina 15.11.2010 kello 9.00–13.00 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko;
3. maanantaina 15.11.2010 kello 14.00–18.00 
Kokkokankaan seurakuntakeskus.

Kempele 1.10.2010 

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta

Puheenjohtaja
Taavi Jarva

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Limingan seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

Vaalit aloitetaan Limingan kirkossa 14.11.2010 juma-
lanpalveluksen jälkeen kello 11.30. 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Limingan kirkko Kirkkotie 
14.11.2010 kello 11.30–20.00
Palvelutalo Niittypirtti Niittypirtintie  
15.11.2010 kello 9.00–9.45
Limingan Vuodeosasto Tupoksentie  
15.11.2010 kello 10.00–10.45
Limingan Lukio Linnukkatie 5 
15.11.2010 kello 11.00–12.20
Ala-Temmeksen vanhainkoti Jyväskyläntie 55 
15.11.2010 kello 12.45–13.30
Toimintakeskus Vanamo Kauppakaari 1, Tupos 
15.11.2010 kello 14.00–17.00
Limingan seurakuntatalo Pappilantie  
15.11.2010 kello 17.15–18.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa 
myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.li-
minganseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi -si-
vuilta 

Limingassa 1.10.2010

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja 
Ilkka Tornberg

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.
Vaalit aloitetaan Lumijoen kirkossa 14.11.2010 juma-
lanpalveluksen jälkeen kello 11.00. 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Lumijoen kirkko 14.11.2010 kello 11–12
Lumijoen seurakuntatalo 14.11.2010 kello 13–20
Palvelutalo Lumilyhty 15.11. kello 9–11
Lumijoen kirjasto Hiidenkivi 15.11. kello 12–18

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa 
myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta lumijoki.
seurakunta.net  ja www.seurakuntavaalit.fi -sivuilta 

Lumijoella 1.10.2010

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja 
Seppo Pietilä

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

Vaalit aloitetaan Muhoksen kirkossa 14.11.2010 juma-
lanpalveluksen jälkeen kello 11.15.

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 
täyttävä seurakunnan jäsen, saa äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:

• Muhoksen kirkko, os. Kirkkotie 3, 
91500 Muhos, 14.11.2010 kello 11.15–15.00
• Mäntyrannan koulu, os. Mäntyrannankuja 5, 
91500 Muhos, 14.11.2010 kello 16.00–17.00
• Päivärinteen seurakuntasali, os. Koulutie 2, 
91410 Jokirinne, 14.11.2010 kello 18.00–20.00
• Kylmälänkylän kappeli, os. Kylmälänkyläntie 3295, 
91500  Muhos, 15.11.2010 kello 9.00–10.00
• Laitasaaren rukoushuone, os. Rantatie 190, 
91500 Muhos, 15.11.2010 kello 11.00–13.00
• Seurakuntatalo, os. Kirkkotie 32, 
91500 Muhos, 15.11.2010 kello 14.00–18.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa 
myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.mu-
hoksenseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi -si-
vuilta.

Muhos 1.10.2010

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Jouni Heikkinen
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KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan 14.– 
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 
2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.  

Vaalit aloitetaan Kestilän seurakuntakodissa 
14.11.2010 jumalanpalveluksen jälkeen kello 11.00. 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänes-
tää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat: 

Kestilän seurakuntakoti, Kestilänraitti 4, 92700 
Kestilä, 14.11.2010 kello 11.00–15.00
Rantsilan kirkko, Rantsilanraitti 10, 92600 Rantsi-
la, 14.11.2010 klo 16.00–20.00
Pulkkilan kirkko, Pulkkilantie 27, 92600 Pulkkila, 
15.11.2010 klo 9.00–11.30
Piippolan kirkko, Keskustie 3, 92620 Piippola, 
15.11.2010 klo 12.30–14.30 
Pyhännän kirkko, Kirkkotie 14, 92930 Pyhäntä, 
15.11.2010 klo 15.30–18.00 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.siikalatvanseurakunta.fi ja www.seurakun-
tavaalit.fi -sivuilta.

Siikalatva 1.10.2010

Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta

Puheenjohtaja 
Erkki Kauranen

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Karjasillan, 
Tuiran, Oulujoen ja Yli-Iin seurakunnissa toimitetaan 
14.–15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
Oulun ev.-lut. seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuus-
toon ja seurakuntien seurakuntaneuvostoihin vuoden 
2011 alusta alkavaksi kaudeksi. Seurakuntien yhdisty-
misestä johtuen Oulujoen seurakunta järjestää vaalit 
sekä Oulujoen että Yli-Iin seurakunnissa.
 
Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kuhunkin seurakun-
taneuvostoon valitaan jäseniä seuraavasti: Tuomio-
kirkkoseurakunnasta valtuustoon 8 ja neuvostoon 14, 
Karjasillan seurakunnasta valtuustoon 15 ja neuvos-
toon 16, Tuiran seurakunnasta valtuustoon 17 ja neu-
vostoon 16, Oulujoen seurakunnasta valtuustoon 11 
ja neuvostoon 16 jäsentä.

Äänioikeus on sillä, joka on merkitty kyseisen seura-
kunnan läsnä olevaksi jäseneksi 15.8.2010, ja joka on 
täyttänyt 16 vuotta viimeistään 14.11.2010. 

Vaalit aloitetaan Oulun tuomiokirkossa, Karjasillan, 
Tuiran, Oulujoen, Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoissa 
jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 14.11.2010. 
Äänestys jatkuu näissä kirkoissa sunnuntaina klo 
20.00 asti sekä maanantaina 15.11. tuomiokirkossa, 
Karjasillan, Tuiran, Oulujoen ja Yli-Iin kirkoissa se-
kä Ylikiimingin seurakuntakodissa (Harjutie 5) klo 
9.00–18.00. 

Oulussa lokakuun 1. päivänä 2010

Vaalilautakuntien puheenjohtajat

Tuomiokirkkoseurakunta Sirpa Heinonen 
Karjasillan seurakunta Petri Satomaa  
Tuiran seurakunta Pekka Lahdenperä
Oulujoen seurakunta Jouni Riipinen

Lisätietoa vaaleista www.seurakuntavaalit.fi. 

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Oulunsalon seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 
2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä. 

Vaalit aloitetaan Oulunsalon kirkossa 14.11.2010 ju-
malanpalveluksen jälkeen kello 11.30. 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänes-
tää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa. 

Äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat: 

Oulunsalon kirkko, osoite Uhrikirkonkuja 8,  
14.11.2010 kello 11.30–19.00
Salonpään koulu,  osoite Keskipiirintie 9,  
15.11.2010 kello 11.00–17.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.oulunsalonseurakunta.fi ja www.seurakun-
tavaalit.fi -sivuilta.

Oulunsalo 1.10.2010

Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta

Tapio Kortesluoma
puheenjohtaja

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkko-
valtuustoon.

Vaalit aloitetaan Tyrnävän kirkossa 14.11.2010 klo 
10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen.

Äänioikeutettu, 15.8.2010 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänes-
tää missä tahansa seurakunnan äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:

Tyrnävän kirkko, Kirkkotie 1, 14.11.2010 kello 
11.00–16.00
Murron koulu, Simontaival 6–8, 14.11.2010 kello 
17.00–20.00
Temmeksen seurakuntatalo, Petäjäsuvannontie 2, 
15.11.2010 kello 10.00–13.00
Tyrnävän seurakuntatalo, Mankilantie 1, 15.11.2010 
klo 14.00–18.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.tyrnavanseurakunta.fi ja www.seurakunta-
vaalit.fi -sivuilta.

Tyrnävä 1.10.2010

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta

Puheenjohtaja 
Timo Liikanen

Kappas,
vuodeosastollakin voi 

äänestää...
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Lorauksen mittaa 
ja paljon muutakin 
kyseltiin Kempeleessä, 
kun opiskelijat 
testasivat Reilun kaupan 
ruokakirjaa. 

Kyseltävää on paljon, kun 
kempeleläiset kokkiopis-
kelijat – tai virallisem-
min Oulun seudun am-

mattioppilaitoksen Kempeleen 
yksikön kolmannen vuosikurs-
sin palveluvastaaviksi erikoistu-
vat catering-alan opiskelijat – tu-
tustuvat tehtäviinsä.

Opettaja Tarja Jaatinen on 
juuri jakanut jokaiselle opiske-
lijalle monisteen, jossa on joko 
ruoka- tai leivontaohje. Ohjee-
seen tutustutaan huolellisesti en-
nen tositoimiin ryhtymistä.

Alkamassa on Reilun kaupan 
ruokaa ja elämää -kirjan testaus.

Kirjaan on koottu ruokaoh-
jeita, joiden valmistuksessa voi-
daan käyttää Reilun kaupan raa-
ka-aineita. Yllättävän monenlai-
sia tuotteita Reilun kaupan tun-

nuksen alta pitäisikin ohjeiden 
mukaan löytyä. Ja yllättävän pal-
jon kuluu aikaa, kun testiin valit-
tujen 14 eri ohjeen aineksia met-
sästää sekä kempeleläisistä ruo-
kakaupoista että kaupungin mar-
keteista, tietää Tarja Jaatinen.

Osa raaka-aineista aiheutti 
Jaatisen mukaan pieniä haasteita 
kauppojen henkilöstöllekin. Hän 
kertoo, että oli pyytänyt kaupas-
sa nuorta myyjää kertomaan, 
mistä halva löytyy. ”Tarkoitatko 
salvaa?” oli myyjä kysynyt. 

Seuraavaksi nuorukainen oli 
kääntynyt ulkomaalaistaustaisen 
työtoverinsa puoleen ja kysynyt 
halvan sijaintia tältä. ”Halvako?” 
oli kollega ihmetellyt ja jatkanut: 
”En ole koskaan kuullut sellais-
ta sanaa. Tosin on monia muita-
kin sanoja, joita en ole kuullut.” 
Lopulta halva oli kuitenkin löy-
tynyt.

Lähes kaikki muukin tarvitta-
va löytyi, tosin osa ohjeista pää-
tettiin toteuttaa korvaavilla Rei-
lun kaupan aineksilla ja osaan 
käytettiin niiden tavallisia vas-
tineita.

Monen sortin 
evästä
Tekeillä on monenlaista syötä-
vää: paria salaattia, kahta leipää, 
muutamaa sorttia lämmintä ruo-
kaa, neljää jälkiruokaa ja vielä 
kuumaa kaakaotakin.

Vilske ja vilinä keittiöllä on 
melkoinen, kun opiskelijat hake-
vat tarvittavia aineksia, kyselevät 
ohjeiden yksityiskohtia ja koliste-
levat esiin patoja ja pannuja.

Nopeasti kaikki ovat työntou-
hussa. Yksi pilkkoo sipulia, toi-
nen mittaa jauhoja sämpylätaiki-
naan, kolmas sulattelee suklaata 
vesihauteessa. 

Meteliä on paljon, mutta sii-
hen tottuu, kertoo ryhmässä 
ohjaajana toimiva Anne Vim-
pari. Ensimmäisen vuoden 
opiskelijat ovat kuulemma pal-
jon äänekkäämpiä, kun kysyt-
tävää on siinä vaiheessa niin 
paljon. Opiskelijat ovat itsekin 
samaa mieltä.

– Nyt kolmannella vuosikurs-
silla pitää jo olla aika omatoimi-
nen, arvioi banaanibroileria val-
mistava Annika Hilliaho.

Yleensä opiskelijat toimivat 
pareittain, mutta tällä kertaa 
kokeiltavaa haluttiin ottaa niin 
paljon, että jokainen työskente-
lee yksin. Ainakin periaatteessa. 
Harjaantumatonkin tarkkaili-
ja huomaa nopeasti, että opiske-
lijat ovat hyvin auttavaisia. Kun 
omat hommat on saatu vaihee-
seen, jossa tekemiseen tulee tau-
koa, näyttää jokainen siirtyvän 
ilman eri kehotusta auttamaan 
toisia.

Avuliaita 
opiskelijoita
Välillä hellan ääressä on ruuh-
kaa. Kattilassa keittyvät riisi ja 
perunakuutiot, yhdellä pannul-
la kypsyy mole poblano, Meksi-
kosta Pueblan alueelta peräisin 
oleva kastike, toisella kuullote-
taan sipulia ja kolmannelle pan-
nulle kaadetaan parsakaalta kyp-
symään.

Mausteiset, houkuttelevat 
tuoksut täyttävät ilman. Uunin 
luota tupsahtaa ilmaan curryn ja 
juustokuminan tuoksu, jossain 
tuoksuu tuore ananas, toisaalla 
appelsiini.

Ohi kulkiessa on pakko py-
sähtyä: Voiko riisi tuoksua noin 
huumaavalta? Voi, vakuuttavat 
kanelia, kardemummaa ja ap-
pelsiinia riisiin sekoittavat Atte 
Teräs ja Joni Mäkiranta. Hei-
dän riisinsä paitsi tuoksuu hy-
vältä, näyttääkin siltä. Hetkeä 
aiemmin meinasi ulkopuolis-
ta tarkkailijaa tosin huolestut-
taa hieman nuorukaisia kuun-
nellessa.

– Tässä käsketään laittaa lora-
us auringonkukkaöljyä. Paljon-
ko on loraus? 

– Ei varmaankaan paljoa, po-
jat pohtivat ryhtyessään ruskista-
maan riisiä.

Samankaltaista pohdintaa 
kuuluu tyttöjen ja chilipurkin 
suunnalta.

– Paljonko laitan, jos on ”chi-
liä maun mukaan”? kysyy Sonja 
Henriksson.

– Älä nyt ainakaan paljoa, 
kuuluu vastaus.

Paljonko on
loraus? 

Kehuja 
kirjalle
Sekä opiskelijat että heidän opet-
tajansa ja ohjaajansa kehuvat 
keittokirjaa. Kuvat ovat pait-
si kauniita myös hyvin havain-
nollistavia. Niistä näkee, mihin 
suuntaan ruuanlaiton tai leivon-
nan pitäisi olla menossa.

Kirjan tekstikoko on suuri. 
Niin suuri, että se meinaa vähän 
epäilyttää. Kempeleläiset kuiten-
kin kehuvat, että reilun kokoinen 
teksti on kätevä ja helpottaa oh-
jeiden tutkimista. Ohjeet ovat 
muutenkin selkeitä. Yksi opiske-
lijoista pitää niitä jopa vähän lii-
an helppoina.

Kolmas kiitoksen aihe ovat 
kirjaan ujutetut Reilun kaupan 
tuotteiden kuvaukset. Ne madal-

Sonja Henriksson, 
Minttu Rahkola, 
Miia Lindroos ja An-
nika Hilliaho hääri-
vät hellan ääressä, 
takana ohjaaja An-
ne Vimpari käyn-
nistää tiskikonet-
ta. Kannen kuvassa 
Petra Saksio viimeis-
telee jälkiruokaa.
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tavat ostokynnystä, arvioidaan.
Yhden pienen virheenkin 

tarkkasilmäiset opiskelijat keitto-
kirjasta löytävät. Sivun 238 hal-
va-appelsiinitäytekakussa lukee 
vain ”1½ leivinjauhetta”. Mitta-
yksikkö on unohtunut ohjeesta. 
Onneksi kyse on tutusta ainees-
ta: pienellä miettimisellä selvi-
ää, että kyse täytyy olla teelusi-
kallisesta.

Ruokien valmistumista odo-
tellessa ryhtyy osa opiskelijois-
ta jo siivoilemaan paikkoja. Yk-
si suihkuttaa letkulla vettä työ-
pöydälle, toinen ruiskauttaa pe-
suainetta sekaan ja harjaa pöy-
tää. Kolmas ottaa lastan ja kui-
vaa sen. Tehokkaan näköistä toi-
mintaa. Toimittajalla jää suu au-
ki hämmästyksestä ja valokuvaa-
jakin huokaa, että voisipa noin 
siivota kotonakin. Hän olisi ai-
na vapaaehtoisena pyyhkimässä 
pöytää.

Kun ruuat yksi kerrallaan val-
mistuvat, asetetaan ne tarjolle ra-
vintolasaliin. Kun viimeinenkin 
herkku – piparminttukaakao – 
on valmis, siirtyvät kaikki pöy-
tiin maistelemaan ruokia.

Eniten kehuja saavat riisi-pe-
runapallerot. Myös banaanib-

roileri ja suklaa-jugurttikakku 
maistuvat. Tumma, suorastaan 
suklaisen näköinen mole pobla-
no rypistyttää monta otsaa. 

– Sekavan makuista, arvioi 
Kalle Harjajärvi kastiketta.

Maku on niin erikoinen, et-
tä se suorastaan haastaa kokei-
lemaan kastikkeen tekoa koto-
na. Mahtaako siitä tulla aina yh-
tä epätavallisen makuista?

Kaiken kaikkiaan opiskelijat 
ovat tyytyväisiä ruokiinsa.

Joku tosin purnaa pöytään 
valmiiksi katetun jälkiruuan, 
suklaamoussen, pienuutta, mut-
ta tyyntyy kuullessaan, että sen 
lisäksi on tarjolla vielä kahta kak-
kua ja kaakaotakin. 

SATu LAPINLAMPI

Riisi-perunapallerot
16 palleroa

Reilun kaupan ainekset:
250 g Reilun kaupan riisiä
Reilun kaupan mustapippuria

Muut ainekset:
5 dl kylmää vettä
250 g perunoita, kuorittuna ja kuutioituna
1 kasvisliemikuutio
1 rkl persiljaa, hienonnettuna
2 valkosipulinkynttä, murskattuna
4 rkl parmesaania, raastettuna
vehnäjauhoja
1 muna
runsaasti öljyä (siemenistä) paistamiseen

Mittaa isoon kattilaan vesi ja lisää perunat. Kuumenna kiehumispisteeseen, 
mausta suolalla ja lisää riisi. Keitä perunoita ja riisiä noin 15–20 minuuttia. 
Kaada vesi pois, survo kevyesti ja anna jäähtyä.
Yhdistä kaikki ainekset paistoöljyä lukuun ottamatta. Lisää seokseen 
hyppysellinen jauhoja, jätä loput leivitykseen. Sekoita.
Nostele seoksesta ruokalusikalla palleroita, pyörittele jauhoissa ja litistä 
niistä pyöreitä palleroita. Jauhota vielä kertaalleen. Paista pallerot runsaassa 
öljyssä kullankeltaisiksi. (Palleroiden tulee kellua: jos ne vajoavat, öljy ei ole 
riittävän kuumaa.) Nosta pallerot talouspaperille valumaan.

Reilun kaupan ruokaa ja elämää. 
Katja Kangasniemi. Perhemediat.
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Kerran jokaisen
vuode on tyhjä

Kuolemasta olisi tärkeää 
puhua lähimpien kans-
sa, niiden, joita asia lii-
kuttaa. Välttelemme liian 

usein ikävistä asioista puhumista 
ja hyppäämme muihin asioihin, 
sanoo Minna, jonka tytär kuoli 
kolme vuotta sitten rintasyöpään. 

Suru on edelleen suuri, sa-
moin huoli tyttären perheestä, 
etenkin kahdesta lapsesta. 

Minna, 69, oli mukana tyttä-
ren perheen arjessa sairausvuo-
sien ajan. 

– Tytär ei kertonut, miltä hä-
nestä tuntui tai mitä hän ajatteli 
kuoleman lähestyessä. Hän hoiti 
sairauttaan hyvin ja oli urhea. Äi-
tinä hän eli täysillä lapsilleen lop-
puun asti.

Tällä hetkellä tytär elää Min-
nan mielessä hyvissä muistoissa. 

Kuolemaa ei haluta ajatella – ainakaan omaa. 
Mitä ajattelevat omasta kuolemastaan saattohoitolääkäri, 

sairaalapappi ja tyttärensä menettänyt nainen?

Saattohoitolääkäri Juha Hänninen 
hoitaa työkseen ihmisiä kuolemaan. 
Hän meni töihin Terho-kotiin 17 
vuotta sitten, koska kuolevien olon 

helpottaminen tuntui palkitsevalta. Myös 
syvempien asioiden poh-
diskelu kiinnosti yhteis-
kuntatieteilijä-lääkäriä.

Vaikka Hännisen po-
tilaita kuolee joka päivä, 
häntä ei ahdista. 

– Tiedän pitkästä koke-
muksesta, mikä potilaita 
auttaa ja osaan hoitaa hei-
tä. Siksi koen työni saatte-
luna, joka helpottaa kuole-
man kohtaamista. 

Hänninen myöntää, et-
tei kuolemisen ainutker-
tainen hetki ole koskaan 
helppo. Siihen sisältyy ah-
distusta ja surua. 

– Lääkärinä minun on 
kuitenkin oltava amma-
tillinen. Annan osaamiseni potilaiden 
ja omaisten käyttöön, kerron tilanteesta 
ja ennakoin tulevaa. En myöskään säiky, 
vaikka potilas kertoisi mitä hyvänsä. Mi-
nun tehtäväni on auttaa, ei murehtia tai 
pelätä.

Kuolema on Hännisen mukaan aina ar-
vokas ja tärkeä paitsi omaisille ja läheisille 
myös hänelle lääkärinä. 

– Siihen en halua rutinoitua. 
Juha Hännisen ammattitaitoa ja herk-

kyyttä pitävät yllä jatkuva pohdiskelu ja 
keskustelu sekä kouluttautuminen. Myös 
kansainvälinen saattohoitolääkäreiden yh-

Lääkärille kuolema
on aina arvokas

Sureva neuvoo puhumaan vaikeista asioista 

teisö on tärkeä tuki, koska kaikilla on sama 
riittämättömyyden tunne potilaiden kuo-
leman ja vaivojen edessä.

Lääkärin ihmisyys tulee esiin, kun Juha 
Hänninen kertoo huolestuvansa helposti 

omista pikkuvaivoista. 
Terho-kodin potilai-
denkin sairaudet ovat 
alkaneet pienestä. 

– Siinä mielessä 
työni on lisännyt kuo-
leman pelkoa. Toisaalta 
olen rauhoittunut elä-
mään, kun kerran elän. 
Haluan, että elämä on 
myös mukavaa enkä 
halua lykätä asioita.

Hänninen toivoo 
omalta kuolemaltaan, 
että ihmissuhteet säi-
lyisivät niin hyvinä, et-
tä läheiset olisivat vie-
rellä. Lisäksi hän toi-
voo vierelleen ammat-

tilaisia, jotka osaavat hoitaa vaivoja. Siinä 
on vielä toivomista, koska kovin harva lää-
käri pätevöityy saattohoitoon. 

– Kuolevien hoito ei välttämättä kiin-
nosta, jos kuolemaa ei ajattele omakohtai-
sesti, Hänninen arvelee. Jollekin tämä työ 
sopii jo nuorena ja elämänkokemus antaa 
siihen oman lisänsä.

Hyvä saattohoito tukee kuolevaa sekä 
fyysisesti että psyykkisesti. Se ottaa huo-
mioon myös eloonjääneet ja heidän surun-
sa. Hännisen mukaan ihmisen ei tarvitse 
pelätä kuolemaa, kun hän saa riittävän hy-
vää hoitoa.

Juha Hänninen
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Sairaalapappi Juha Kyllösen uhkaku-
va on, ettei mikään hänessä värähdä 
kuoleman äärellä. 

– Minusta on tärkeää, että pappi-
na ja miehenä koen ja tunnen. Jos suorit-
taisin työtä kylmästi vir-
kamiehen roolissa, olisin 
pystyyn kuivettunut ja ro-
bottimainen.

Kyllönen haluaa olla ai-
dosti läsnä kaaoksen kes-
kellä ja sietää kuoleman 
aikaan saamia vihan, kiu-
kun ja avuttomuuden tun-
teita. 

– Tehtäväni on kuun-
nella, ottaa vastaan ja ja-
kaa tunteet. Sairaalapap-
pi on potilaan ja omais-
ten silmissä usein Juma-
lan edustaja, jolle pure-
taan epäreiluutta ja epä-
toivoa. Kun ihminen saa huutaa pahaa olo-
aan, tulee tilaa myös Jumalan hyvyydelle.

Tuntevanakin pappi on ammattilainen, 
joka ei vastaa vihanpurkaukseen tai epä-
toivoon samalla mitalla eikä muserru tus-
kaan. Hän panee omat tunteensa syrjään 
ja antaa niiden tulla myöhemmin, omas-
sa rauhallisessa työhuoneessa, kollegoiden 
seurassa tai työnohjauksessa. 

– Kuolema koskettaa kaikkein kipeim-
min, jos lähtijä on omaa ikäpolveani tai jos 
hänen perhetilanteensa muistuttaa omaa-
ni tai kuolemaan saatetaan lasta. Menetyk-
sen varjo lakaisee tätä työtä ja elämän ra-
jallisuus on kirkastunut kuuden sairaala-
pappivuoteni aikana. Myös minä olen sa-
man kuoleman lain alainen.

Rajallisuuden tajuaminen on Kyllösen 
mukaan myös voimavara. Elämä on tässä 
ja nyt, on tartuttava nykyhetkeen ja iloit-
tava siitä, mitä on saanut. 

– En pelkää kuolemaa, sillä olen nähnyt, 
että raadollisen ja raskaan sairastamisen 
ja riisumisen jälkeen lähtö voi olla lempeä 
nukahtaminen. 

Sairaalapappi 
sietää avuttomuutta

Sureva neuvoo puhumaan vaikeista asioista 
– Tuntuu, ettei hän ole kuol-

lutkaan, niin eläviä muistot ovat. 
Tyttären kuoleman yhteydes-

sä Minnan mieleen nousivat lap-
suudenmuistot, kun hän oli mu-
kana äidin pestessä iäkkään naa-
purin ruumista. Kuolemaan suh-
tauduttiin siihen aikaan luonnol-
lisesti. Minna-tyttönen seura-
si vierestä myös samassa talossa 
asuneen serkkutytön kuolemaa. 

Kun häntä lähdettiin viemään 
ruumishuoneelle, alakouluikäi-
nen jäi yksin kotiin ja valtava yk-
sinäisyyden tunne valtasi hänet. 

Minna on käynyt omaishoita-
jien ja seurakunnan sururyhmis-
sä. Hän on löytänyt myös syöpä-
puhelimen, palvelevan puheli-
men ja naisten linjan.  

– Ajan kuluessa suru vaime-
nee, mutta vieläkin ihmettelen ja 

olen vihainen siitä, ettei sairaut-
ta löydetty aikaisemmin. Sitä on 
vaikea hyväksyä. Minua huojen-
taa suuresti, jos löydän empaatti-
sesti kuuntelevan ihmisen.

Puhumisen rinnalle Minna on 
löytänyt keinoksi kirjoittamisen. 
Paperi ei väsy ottamaan vastaan 
hänen tarinaansa.

Omaan kuolemaansa Minna 
suhtautuu, kuten äiti neuvoi. 

– Äiti oli uskovainen ihminen. 
Hän opetti, että pitää elää kuin 
eläisi ikuisesti, mutta olla valmis 
kuolemaan huomenna. Kuole-
ma vetää minua jollakin tavalla 
puoleensa, ehkä ihmisessä asu-
van kuoleman kaipuun vuoksi. 

– Kuuntelen aamu- ja iltahar-
taudet, koska niissä puhutaan ih-
misläheisesti, Minna toteaa. Olen 
käynyt myös Toivon illoissa, kos-

ka sen nimi lupaa jotain. Ihmiset 
uskaltavatkin puhua siellä omista 
vaikeista kokemuksistaan. 

Minnan mukaan surussa on 
ollut monta vaihetta, mutta joka 
päivä pitää saada uutta uskoa ja 
rohkaisua. 

– Kuoleman jälkeen on jäänyt 
valtava tyhjyys. Siitä huolimatta 
on mentävä eteenpäin.

Juha Kyllönen kertoo saatelleensa myös 
omia rakkaitaan, mikä on pehmentänyt 
kuoleman kokemusta, vähentänyt pelkoa 
ja mystisyyttä. 

– He ovat Jumalan tallessa.
Sairaalapappi tiedos-

taa työn kuorman kuole-
man läheisyydessä ja ha-
luaa pitää polut auki elä-
män huoneeseen. Hän 
muistuttaa itselleen, et-
tä kaikkien ihmisten elä-
mä ei ole kriisissä. Hän 
huolehtii itsestään kuun-
telemalla klassista mu-
siikkia, lenkkeilemäl-
lä ja elämällä oman per-
heen arkea. 

– Minulle on tärkeä 
saada olla välistä yksin 
ja paikallani. On pidet-
tävä huolta itsestä, jotta 

jaksaa pitää huolta myös toisista. 
Kyllönen haluaa karistaa kuoleman viit-

taa, joka ammattikunnalla perinteisesti on 
harteillaan. Saattaapa joku potilas kysyä 
puoliksi leikillään: Olenko minä kuole-
massa, kun sinut on lähetetty tänne? 

Työ on monenlaisten asioiden jakamista 
potilaiden ja omaisten kanssa. Pitkän mat-
kan takaa tullut uskaltaa ehkä kertoa pa-
pille sellaista, mitä kotikylän tutulle pa-
pille ei pysty kertomaan. Salassapitoon voi 
luottaa ja asiat jäävät sairaalaan. 

Papin kanssa myös iloitaan, esimerkik-
si silloin, kun pelätty leikkaus onnistuu. 

– Tuttu potilas soittaa, että tule tän-
ne rukoilemaan kiitosrukous. Joskus taas 
saan olla mukana löytämässä, mitä hyvää 
on vaikeassa sairaudessa jäänyt jäljelle.

Kuolema värittää sairaalapapin työtä, 
mutta sävyä vaalentavat monet toiveik-
kaat hetket ja mahdollisuus elää perhei-
den mukana. 

– Tämä työ on kutsumukseni, Juha Kyl-
lönen toteaa.

TEKSTIT: MIRJA HEIKKILÄ

Juha Kyllönen
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Monesta hengellisen työn te-
kijästä säteilee levollinen ilo. 
Niin myös kristillisen kirja-
kaupan Biblian omistajas-

ta Erkki Jokisalosta. Hän omistaa ou-
lulaisen putiikin yhdessä vaimonsa Sa-
rin ja kolmannen henkilön kanssa. Erk-
ki Jokisalo, 36, kertoo varmuudella, et-
tä Jumala johdatti heidät ostamaan Bib-
lian kolme vuotta sitten. 

– Näin Rauhan Ter-
vehdyksestä, että Biblia 
oli myynnissä. Heitin vit-
sinä, että voisimme ostaa 
sen. Vitsistä tulikin totta, 
Jokisalo kertoo.

Jokisalo on farmasian 
tohtori ja hänen vaimon-
sakin työskenteli farma-
seuttina. Pari vuotta en-
nen Biblian ostamista he 
olivat mukana kristilli-
sessä kustannustoimin-
nassa. Biblian myötä apteekkityöt jäi-
vät pois. 

– Ensin teimme työtä mielen ja ruu-
miin terveyden parissa, nyt keskitymme 
hengen terveyteen.

Rahan takia alaa ei olisi kannattanut 
vaihtaa. Jokisalo haluaa kuitenkin ra-
kentaa koko elämänsä uskon varaan.

– Osalla ihmisistä usko on oma elä-
mänsektorinsa siinä missä moraali tai 
liiketoimintakin. Minulle usko on elä-
vää todellisuutta.

Kiperiä 
kysymyksiä kassalla
Oulun verotoimiston viereen muutta-
neessa Bibliassa ei ole liikaa tilaa. Cd-le-

vyt, kirjat, nuotit ja koriste-esineet vuo-
raavat seinät ja hyllyt. Taustalla soi osit-
tain oululaisen Kaemon kristillinen reg-
gae. Jokisalo viihtyy putiikissaan.

– Kaupankäynti ei ole tässä työssä 
päällimmäisenä. Haluamme kohdata 
ihmisiä ja tilanteen mukaan puhua hen-
gellisistä asioista. Hyvä kristillinen ma-
teriaali on siinä apuna, Jokisalo kertoo.

Jokisalo on ollut run-
saat kymmenen vuotta us-
kossa. Siinä ajassa hän on 
ehtinyt puntaroida paljon 
hengellisiä kysymyksiä.

– Äärimmäisen harvoin 
asiakkaiden kanssa tulee 
aiheeksi joku niin vaikea 
teologinen ongelma, että 
siitä ei pystyisi keskustele-
maan. Joskus myös muut 
asiakkaat ottavat osaa kes-
kusteluun, Jokisalo kertoo.

Tällä kertaa Bibliaan 
kävelee harmaantunut rouva nuoru-
kaisen kanssa. He kyselevät gospelyhtye 
Exitin uusinta levyä. Jotain muutakin 
tarttuu mukaan. Asiakkaiden poistues-
sa Jokisalon vaimo Sari huikkaa heille 
siunausta. 

Sanomasta 
tingitään
Jokisalon mukaan kristillisessä kirjalli-
suudessa näkyy hälytysmerkkejä.

– Aiemmin saattoi luottaa tiettyihin 
kustantamoihin, että niiltä tulee auto-
maattisesti hyviä kirjoja. Nyt mukana 
on monenlaista. Valitettavasti monessa 
kirjassa tingitään ydinsanomasta. 

Jokisalo pyrkii siihen, että Biblian va-

likoima vahvistaa hengellisyyttä. Ihmi-
nen kun kaipaa syitä uskolleen. 

– Ei kirjojen lukeminen kuitenkaan 
seurakuntayhteyttä korvaa, Jokisalo 
huomauttaa.

Kirjoista tärkein on tietysti itse Biblia. 
Niitä Bibliasta löytyy monenkokoisina 
ja -kielisinä. Jokisalo itse lukee Raamat-
tua joka aamu vähintään puolen tunnin 
ajan. 

– Silloin olen paljon virkeämpi kuin 
työpäivän jälkeen. Ilman Raamatun lu-
kua tulee puutostila.

Verkkokauppa 
rinnalla
Suomessa on reilu parikymmentä Bib-
lian kaltaista putiikkia. Verkkokaupat 
vetävät osan asiakkaista pois. Biblialla-
kin on oma verkkokauppansa, mutta se 
ei vedä vertoja tiskin takaa myymiselle. 

– Verkkomyynti on kasvotonta, siinä 
ei tule ihmisten kohtaamista. Kirjoihin 
ei myöskään voi tutustua samalla tavalla 
kuin paikan päällä, Jokisalo arvioi.

Mies ei tunnu vähästä huolestuvan. 
Kristillisiä kirjakauppoja on Suomessa 
yhtä kauan kuin kristillisyyttäkin.

– Me teemme tätä työtä niin kauan 
kuin Jumala haluaa. Paras on olla siellä, 
mihin Jumala johdattaa. Niin asiat lok-
sahtelevat sopivasti kohdilleen, Jokisa-
lo uskoo.

Tuota johdatusta Jokisalo vaimoineen 
kuulostelee aina aamuisin. Kun päivä al-
kaa rukouksella, siitä ei voi tulla täysin 
huono päivä. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Farmasian tohtorista  
tuli kirjakauppias

Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelähetykset Py-
häinpäivänä 6.11. kello 9.55–11.15. Klo 10 
messu Oulujoen kirkosta. Messun toimit-
taa Jouni Riipinen ja häntä avustaa Jukka 
Joensuu. Musiikista vastaavat kanttori San-
na Leppäniemi sekä Oulujoen kirkkokuoro.
Sunnuntaina 7.11. kello 9.55–12.00. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Harri Fagerholm ja häntä avus-
taa Päivi Jussila. Kanttorina on Marjo Ir-
jala. Klo 11.30 radiopyhäkoulussa puhuu 
lastenohjaaja Kirsi Isola, aiheena pyhäin-
päivä. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan seurakuntavaaleista. 
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Sal-
mi kävi äänestämässä heti ensimmäisenä 
ennakkoäänestyspäivänä. Häntä haastat-
telee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 10.11. klo 15.40 Uskomaton Mies. Isäryh-
mää ensimmäistä lastaan odottaville vetä-
nyt Juha-Matti Pyykkönen puhuu isyydestä.
To 11.11 klo 15.40 Viisi teesiä kirkosta, eli 
millainen on unelmieni kirkko. Ajatuk-
siaan kertoo pastori ja Oulun seurakun-
tayhtymän yhteisten seurakuntapalvelu-
jen vt. johtaja Ari Savuoja.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Pyhäinpäivänä 6.11. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Ylivieskan kirkosta.
Su 7.11. klo 9.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Kirsi Isola, aiheena on 
pyhäinpäivä.
Su 7.11. klo 10 radiojumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.
Ma 8.11. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Oulun, 
Raahen ja Kalajokilaakson alueen
seurakuntien yhteisessä ohjelmassa kuul-
laan Oulun hiippakunnan piispan Samuel 
Salmen ajatuksia seurakuntavaaleista. 
Ke 10.11. klo 17.05 Suurella Sydämel-
lä -ohjelmassa vieraina oululaiset Saila 
Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä, jotka 
ovat vuosia toimineet vapaaehtoisina seu-
rakunnan parisuhdetyössä. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Pyhäinpäivänä 6.11. klo 20 W. A. Mo-
zartin Requiem Oulun tuomiokirkossa. 
Teoksen esittävät Oulun katedraalikuo-
ro, Oulunsalo Ensemble, Henna-Mari Si-
vula (sopraano), Sirkka Rautakoski (alt-
to), Niall Chorell (tenori) ja Ari Rauta-
koski (basso). Teoksen johtaa Raimo Paa-
so. Ohjelma 15/10 euroa.
Su 7.11. klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kossa. Messun toimittaa Jyrki Vaaramo 
ja häntä avustaa Anna-Mari Heikkinen. 
Musiikista vastaavat urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Raimo Paaso sekä Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat.

Nettiradio www.evl.fi/srk/kempele
Pyhäinpäivänä 6.11. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkosta. 
Pyhäinpäivänä 6.11. klo 18 iltakirkko 
kirkosta. 
Su 7.11. klo 10 messu Pyhän Kolminai-
suuden kirkosta. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio
Palaute: radiostudio.oulu@evl.fi

Erkki Jokisalo tekee työtä silmät luotuina Jeesukseen. 

 Ty t t i  Pää k kö n e n

Paras on 
olla siellä, 
mihin Jumala 
johdattaa. 
Niin asiat 
loksahtelevat 
sopivasti 
kohdilleen.
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Pyhien yhteys viittaa siihen, että muistelun kohteena ovat ”sekä kaikki kristikunnan 
marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet”. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa 
vain kuolleisiin, sillä jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen 

näkymättömästä pyhien yhteydestä, aivan kuin näkyvänä seurakuntana toinen alttariym-
pyrän puolikas – taivaallisen näkymättömän lisäksi. Pyhäinpäivän perinteinen evanke-
liumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

Pyhäinpäivän UT:n lukukappaleena on Ilmestyskirjassa oleva kuvaus suuresta kan-
sanjoukosta taivaassa.

Pyhäinpäivää seuraava sunnuntai on järjestyksessään 24. sunnuntai helluntaista. Ai-
heena on Kahden valtakunnan kansalaisena. Tästä pyhäpäivästä evankeliumikirjassa to-
detaan näin:

”Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yh-
teiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ih-
miselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy ti-
lanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä 
evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Ju-
malan sanaan sidotun omantunnon ääntä.”

Evankeliumitekstinä on kysymys veron maksamisesta keisarille ja UT:n lukukappalee-
na Filippiläiskirjeen kohta. Siinä Paavali painottaa jopa itkeneensä niiden ihmisten puo-
lesta, jotka elävät Kristuksen ristin vihollisina. Vaihtoehtoisessa lukukappaleessa (Apt.) 
Pietari ja Johannes kyselevät neuvoston edessä, ”Onko Jumalan edessä oikein totella en-
nemmin teitä kuin Jumalaa?” Vastaukseksi tähän apostolit päästetään menemään vapaasti 
pois pidättäjiensä ulottuvilta. Näin kristinuskon voittokulku jatkuu apostolien työn kaut-
ta. Useassa Apostolien tekojen kohdassa vangitseminen ja vapautuminen ovat teemoina 
näyttävästi esillä. Se ei tietenkään ole sattumaa.

PEKKA TuOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 75:2–8, 10–11
Ensimmäinen lukukappale 
1. Aik. 29:10 – 12 tai Jer. 27:4–7  
Toinen lukukappale 
Fil. 3:17–4:1 tai Ap. t. 4:18–21 
Evankeliumi 
Matt. 22:15–22 

Rakas Jumala.

Kiitos, että olet kanssamme

kaikissa elämämme vaiheissa.

Huolehdit meistä, kun olemme aivan pieniä.

Kannat meitä, kun kasvamme.

Kiitos, että myös tämän elämän päättyessä

pidät meistä huolta 

ja kutsut meidät taivaan kotiin.

Lohduta meitä, kun on surun aika.

Anna meidän aavistaa jo täällä 

jotakin taivaan kirkkaudesta.

Auta meitä luottamaan Jeesukseen 

kaikkina päivinämme.

Kuule meitä hänen rakkautensa tähden.

Pyhiä ja pahoja!
Ihminen on elämän pituisella matkalla. Jokainen matka jättää jälkensä. Pois-
menneiden rakkaittemme jäljet ovat jääneet syvälle sydämen maaperään. Jäl-
jet ovat kaikkialla nähtävissä. Haudoille syttyvät kynttilät viestittävät kai-
pausta, ikävää sekä vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Vielä äsken hän kulki 
vierellämme, nyt hän on poissa. Muistot ja kaipaus eivät katoa. Eikä niiden 
tarvitsekaan. Ne ovat rakkauden kieltä.

Pyhäinpäivänä liikutaan rajavyöhykkeellä, elämän ja kuoleman, ajan ja 
ikuisuuden välisellä rajalla. Tuolla rajalla asiat näyttävät niin toisenlaisilta. 
Enää ei merkitse ihmisten sanomiset, suuret saavutukset tai maallinen mam-
mona. Suurinta tuskaa ei sittenkään tuota luopuminen vaan menneisyys, joka 
huutaa armahdusta ja sovintoa. Tuolla rajalla suuret asiat ovat yksinkertaisia. 
Omin voimin ei selvitä. Elämän tilinpäätöksen näyttäessä miinusta tarvitaan 
vahvempia, ristinnaulojen lävistämiä käsiä, jotka jaksavat kantaa perille asti.

Pyhäinpäivän maisemaan sopii loisto ja kimallus yhtä vähän kuin Hallo-
ween-krääsä. Jeesuksen onniteltavana ovat ne, jotka eivät ajassa ole saaneet 
ihmiskiitosta ja mainetta. Jumalan suuret ovat itsessään pieniä, hiljaisia ja 
hengellisesti köyhiä. Heillä on suuri Vapahtaja.

Jumalan ihmiset ovat armahdettuja syntisiä eivätkä salonkikelpoisia kat-
seenvangitsijoita. Nykyajan pyhät ovat kuitenkin niitä, jotka tekevät uskomi-
sen toisille helpommaksi, ei vaikeammaksi.

Voisiko kuolemasta ajatella että se on niin kuin isä kantaisi kyläreis-
sulla kesken leikkinsä nukahtaneen lapsen kotiin lämpöiseen sänkyyn. Lapsi 
muistaa olleensa kylässä, mutta herääkin kodissa rakkaittensa keskellä.

Pyhäinpäivän mielenmaisemaan piirtyy perille päässeiden joukko. 
Se kannustaa meitä kilvoittelemaan. Perille pääsy on armoa eikä ansiota. 
Pyhien ja pahojen maailmassa ei ihmisellä, eikä kuolemalla olekaan viimeistä 
sanaansa sanottavana. Onneksi.

JOuNI LEHIKOINEN
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra

w w w.sxc . hu
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Gospelmessu pe 5.11. klo 21 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Po-
sio, avustajina Katariina Pit-
känen, Juha Vähäkangas ja 
Katja Ylitalo. Esa Rättyä yh-
tyeineen ja Sarastus-kuoro. 
Messu on osa Oulugospel-
tapahtumaa.
Ordinaatiomessu la 6.11. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi, saarna Niilo Pesonen, 
liturgia Pekka Rehumäki, 
avustaa Matti Pikkarainen, 
Urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Raimo Paaso ja So-
fia Magdalena -yhtye. www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 7.11. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Urku-
ri Maija Tynkkynen ja kant-
tori Raimo Paaso sekä Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat. www.
virtuaalikirkko.fi. 
Viittomakielinen messu su 
7.11. klo 12 piispantalon Tal-
likappelissa.
Messu su 7.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Maija Tynkkynen.
Messu su 7.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 4.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Juha Soranta. Teehetki.
Messu 6.11. klo 10 Kastellin 
kirkossa.Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Pyhäinpäivän messu la 
6.11. klo 18 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustajina Erja Jär-
vi, Juha Sarkkinen ja Mer-
vi Keskinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Muistamme edel-
lisen pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneita Karjasillan 
seurakunnan jäseniä. Hei-
dän nimensä luetaan mes-
sussa. 
Messu su 7.11. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustajana Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Messu su 7.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Erja 
Järvi, Juha Sarkkinen ja Han-
na Tokola, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 7.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit.
Messu su 7.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Ju-
ha Sarkkinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 7.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Viikkomessu to 11.11. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Teehetki.

Iltakirkko pyhäinpäivänä 
la 6.11. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Martti Heinonen, 
urut Kaisa Säkkinen, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro, johtaa Else Piilonen. Ti-
laisuudessa muistetaan ni-
meltä mainiten edellisen py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita seurakuntamme jä-
seniä.
Sanajumalanpalvelus su 
7.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Kaisa Säkkinen. 

Kempele
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 6.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Ei-
ja Savolainen. Sydänyhdis-
tyksen laulumiehet avusta-
vat. Veteraanien kirkkopy-
hä. Seppeleen lasku sanka-
rihaudalle.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
6.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Eija Savolainen. Sytytäm-
me muistokynttilän jokaisel-
le poisnukkuneelle seura-
kuntalaiselle.
Messu su 7.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Seija Helomaa, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu Pyhäinpäivänä 6.11. 
klo 10 Rantakylän kappelis-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Mukana kirkkokuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
6.11. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Vainajien 
muistoilta. Kynttilöiden sy-
tytys, hartauspuhe, pyhäin-
päivän virsiä, Tähdet-kuoro 
ja huilumusiikkia.
Perhekirkko su 7.11. klo 15 
Vanamossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Muka-
na päiväkerholaisia. 

Lumijoki
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 6.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avus-
taa. Muistetaan viime py-
häinpäivän jälkeen poisnuk-
kuneita. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.11. klo 10 Lumilyhdys-
sä. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Pyhäinpäivän iltamessu la 
6.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, puhe Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. Kirkkokuo-
ro sekä Petri Aho, klarinet-
ti avustavat.
Messu su 7.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllö-
nen, saarnaa Kari Palomaa, 
kanttorina Ossi Kajava.
Messu su 7.11. klo 12 Kylmä-
länkylän kappelissa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.
Vauvakirkko ti 9.11. klo 
9.30 kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava, mukana lastenoh-
jaajat. 
 
Oulunsalo
Messu 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Sari Wallin. Vuo-
den aikana kuolleiden muis-
taminen.
Messu 7.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, kant-
torina Tuomo Kangas. 

Siikalatva
KESTILä
Pyhäinpäivän iltamessu  
6.11. klo 19 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä, avustaa kirkkokuo-
ro. Luetaan vuoden aikana 
poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen.

PIIPPOLA
Pyhäinpäivän messu la 
6.11. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Luetaan vuoden aikana 
poisnukkuneiden nimet ja 
sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen. 
Messu su 7.11. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Siikalatvan yrit-
täjien kirkkopyhä. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Unto Määttä. Kirkkokah-
vit ja ohjelmaa seurakunta-
kodissa. 

PULKKILA
Pyhäinpäivän messu  6.11. 
klo 13 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
kirkkokuoro. Luetaan vuo-
den aikana poisnukkuneiden 
nimet ja sytytetään kynttilät 
heidän muistolleen.

PyhäNTä
Pyhäinpäivän iltamessu  
6.11. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Arttu Kamu-
la. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa kirkkokuoro. 
Messussa luetaan vuoden 
aikana poisnukkuneiden ni-
met ja sytytetään kynttilät 
heidän muistolleen.

RANTSILA
Pyhäinpäivän iltamessu  
6.11. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa lapsikuoro Stellat. 
Jumalanpalveluksessa lue-
taan vuoden aikana pois-
nukkuneiden nimet ja sy-
tytetään kynttilät heidän 
muistolleen.
Sanajumalanpalvelus su 
7.11. klo 10 Mankilan ruko-
ushuoneella. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelu la 6.11. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Muistamme vuoden aika-
na poisnukkuneita tyrnä-
väläisiä.
Sanajumalanpalvelus su 
7.11. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Pyhäinpäivän sanajuma-
lanpalvelus la 6.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Muis-
tamme vuoden aikana pois-
nukkuneita temmesläisiä.

Yli-Ii
Pyhäinpäivän messu 6.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Pitkälä, kanttorina An-
ja Hyyryläinen, kirkkokuoro 
avustaa.
Messu su 7.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juhani Pitkä-
lä, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

Tuiran seurakunta
Messu la 6.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustavat Pette-
ri Tuulos, Riitta Louhelainen 
ja Pekka Jarkko, kanttorina 
Marjo Irjala. Nuorten bändi. 
Messu on osa Oulugospel-ta-
pahtumaa.
Vaeltajan messu la 6.11. klo 
10 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Lauluryhmä. Yhteislauluina 
negrospirituaaleja.
Messu la 6.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu la 6.11. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Stiven Naatus, kant-
torina Tommi Hekkala. Kirk-
kokahvit.
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 6.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, puhe Pasi Ku-
rikka, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Sekakuoro Tui-
ke, johtaa Elisa Silver.
Messu su 7.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Marjo Irjala. 
Radiointi Radio Dei.
Messu su 7.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Tommi Hekkala. Nais-
kuoron kvartetti. 
Messu su 7.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu su 7.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Stiven Naatus, saarnaa 
Niilo Rauhala, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit, Kari Päk-
kilän seurapuhe.
Iltamessu su 7.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 10.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Tommi Hekkala.  

Oulujoen seurakunta
Messu la 6.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, musiikista vas-
taa Oulujoen kirkkokuoro. 
Radiointi radio Dei.
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 6.11. klo 18 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, puhe Riit-
ta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, musiikki Gau-
diate-kuoro. Jumalanpalve-
luksessa luetaan vuoden ai-
kana kuolleiden nimet kello-
jen soidesssa.
Messu su 7.11. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 7.11. klo 12 Hintan 

seurakuntatalossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

yLIKIIMINKI
Iltajumalanpalvelus la 6.11. 
klo 18 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 7.11. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Leo Rahko. 

Hailuoto
Pyhäinpäivän sanajumalan-
palvelus la 6.11. klo 10. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro avustaa. Juma-
lanpalveluksessa muistetaan 
edellisen pyhäinpäivän jäl-
keen kuolleita hailuotolaisia.
Messu su 7.11. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas 
Gospelmessu pe 5.11. klo 18 
kirkossa.
Messu la 6.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Kaisa Säkkinen.

Jeesus sanoi hänelle: 
"Minä olen ylösnousemus 
ja elämä; joka uskoo 
minuun, se elää, vaikka 
olisi kuollut. 

Joh. 11:25
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
4.11. ja 11.11. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen. 
hartaus to 4.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Raamattupiiri to 4.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 4.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Sana elää pe 5.11. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Pyhäinpäivän hartaus la 
6.11. klo 15, Intiön siunaus-
kappeli. Jouni Riipinen.
Pyhäinpäivän vesper la 6.11. 
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, urkuri Maija Tynkky-
nen, kanttori Henna-Mari Si-
vula ja Tuomiokirkko-kuoro.
Opettajien raamattupiiri 
ma 8.11. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Matalan kynnyksen ilta ti 
9.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 9.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Pentti Kopperoinen 
ja Oiva Savela.
hartaus ke 10.11. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo.
hartaus ke 10.11. klo 14, Au-
rinkokoti. Tiina Kinnunen, 
pyhä ehtoollinen.
hartaus ke 10.11. klo 15, Se-
nioritalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 10.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 10.11. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Markku Hulkko.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 10.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
hartaus to 11.11. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
hartaus to 11.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 4.11. ja 
11.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 5.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 7.11. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 9.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko.  Alfa-kurs-
si on mahdollisuus kenelle 
tahansa tutustua kristinus-
koon mukavalla ja rennolla 
tavalla. Kurssi koostuu kym-
menestä viikoittaisesta ta-
paamisesta. Lisätietoa www.
elossa.fi tai Ari Kauppila p. 
040 481 8888 ja Kimmo Kiek-
si p. 050 310 5001.
Pappilan raamattupiiri ke 
10.11. klo 11, Kastellin kir-
kon pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.11. klo 18, Karjasillan 

kirkko. 
Raamattupiiri to 11.11. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 11.11. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.11. ja 
11.11. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 9.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 9.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
10.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
Raamattu- ja rukousilta to 
11.11. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Seurat su 7.11. klo 17, Oulu-
joen kirkko. 
Seurat ke 10.11. klo 19, Oulu-
joen kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
W. A. Mozartin Requiem la 
6.11. klo 20, Oulun tuomio-
kirkko. Teoksen esittävät 
Oulun katedraalikuoro, Ou-
lunsalo Ensemble, Henna-
Mari Sivula sorpaano, Sirkka 
Rautakoski altto, Niall Cho-
rell tenori ja Ari Rautakoski 
basso. Teoksen johtaa Raimo 
Paaso. Ohjelma 15 / 10 euroa. 
www.virtuaalikirkko.fi.
yhteislauluilta ke 10.11. klo 
18, Oulun diakonissalaitok-
sen kirkkosali. Teemana kai-
paus.

Karjasillan seurakunta
Leipää musiikista -yhteis-
lauluilta pe 5.11. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Mu-
siikkia pyhäinpäivän aatto-
na. Ilkka Järviö, baritoni, Ju-
ha Soranta, urut. Ohjelma 5 
€. Ohjelman tuotto Kirkon 
Ulkomaanavulle. 
Tämän runon tahtoisin 
kuulla – Toivotuimmat hen-
gelliset runot su 7.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Runotapah-
tumassa toiverunoja esittä-
vät Maija Karppinen, Pirjo 
Kauppinen, Terttu Välikan-
gas, Hilja Alasuvanto, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Pirkko 
Böhm-Sallamo ja Juha Vähä-
kangas. Mukana myös Kas-
tellin kirkkokuoro johtaja-
naan Ilkka Järviö. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Runoqvarkki, vartti Sinik-
ka Svärdin lyriikkaa Siiven 
suojissa ti 9.11. klo 12–12.15, 
Siipi. Runoja lukee pastori 
Juha Vähäkangas.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri meille kaikille, 
lukevaisille ke 17.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Keskuste-
lua pitävät yllä Doris Lessing: 
Eloonjääneen muistelmat ja 
William Golding: Kärpästen 

herra. Vieraaana on Minna 
Pelkonen Oulun Suomalai-
sesta kirjakaupasta esittele-
mässä uutuuskirjoja, vinkke-
jä juhlaan ja arkeen.

Tuiran seurakunta
Pyhäinpäiväaaton konsert-
ti pe 5.11. klo 20, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 euroa. Lue juttu 
s.27. 
Musiikkia kaipauksesta ja 
toivosta to 18.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
ystävän kammari ti 9.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ateria 2 €. Lue 
juttu s.24.
Juttutupa ma 8.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Juttutupa ma 8.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Yhteislaulua, mukana dia-
koniopiskelija Minna Pudas 
ja diakoni Paula Kyllönen.
Vapaaehtoisten lauluryh-
mä ma 8.11. klo 15, Lassinta-
lo. Vapaaehtoisten lauluryh-
mä vierailee Lassintalon hoi-
vaosastoilla. Mukana Paula 
Kyllönen. 
Vapaaehtoisten lauluryh-
mä ti 9.11. klo 14, Mäntyko-
ti. Vapaaehtoisten lauluryh-
mä vierailee tunnin ajan lau-
lamassa ja keskustelemassa. 
Mukana Paula Kyllönen.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 9.11. klo 
17, Pyhän Luukkaan kappeli.
Pateniemi-herukka alueen 
diakoniapiiri to 11.11. klo 
13, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa.
 
Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEhITySVAMMAISET
Keskustelukerho ti 9.11. klo 
17, Heinäpään seurakunta-
talo. 

Nuorten aikuisten illat ke 
10.11. klo 17–19, Elohuone. 
Käsitellään kehitysvammai-
sille nuorille aikuisille ajan-
kohtaisia asioita, vietetään 
aikaa ja tehdään asioita yh-
dessä. Huomaa uusi paikka 
ja aika.

KUULOVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 4.11. klo 
16, palvelukeskus Runola. 
Viittomakielinen messu su 
7.11. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Aabrahamin poppoo, kuu-
lovammaisten päiväpiiri ti 
9.11. klo 13.30, Öbergin ta-
lo. Kanttori Taina Voutilai-
nen mukana laulattamassa.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 11.11. klo 13, Cari-
tas-kodin kirjastossa, 1. ker-
ros. Opasystävä vastassa pi-
halla. Ennen piirin alkua on 
mahdollisuus ruokailla ravin-
tola Caritaksessa. Seniorilou-
nas yli 65-vuotiaille 6 €, muil-
le 7,40 €.
Lapsiperheiden joulujuh-
la su 28.11. klo 15–18, Hie-
tasaaren leirikeskus. llmoit-
tautumiset ja ruokavaliot 
18.11. mennessä anne.kan-

gas@eduouka.fi tai p. 040 
517 2801.

PäIhDETyö
Naistenryhmä pe 5.11. klo 
13, Diakoniakeskus. Huomaa 
uusi paikka.
Tavoiteryhmä ma 8.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. Huo-
maa uusi paikka.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Kotitekoisia leivon-
naisia, hilloja ja mehuja, kä-
sitöitä, arpoja yms. Kahvilas-
sa emännöivät Oulun palve-
lualan opiston opiskelijat. 
Tuotto lähetystyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
To 4.11. klo 13 laulutuokion 
vetää Henna-Mari Sivula. To 
11.11. klo 13 laulutuokion ve-
tää Sanna Leppäniemi. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä. Lah-
joituksia otetaan vastaan p. 
044 316 1720.  
Lähetystovi pe 5.11. klo 12, 

Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kehityshankkeita Bang-
ladeshissa. Paula Rosbacka 
kertoo Oulun seurakuntien 
lähetystyöstä.
Siiven suunnittelutuokio 
ma 8.11. klo 12, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Keskus-
telemme ja kehitämme Sii-
ven toimintaa. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 4.11. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. Päi-
vi Jussila.
Lähetyspiiri to 11.11. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
9.11. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 8.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 8.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 

Prepari yhdistää 
kuudesluokkalaiset 

seurakuntaan

Tuiran seurakunnassa on jo vuo-
desta 2000 lähtien järjestetty 
esirippikoulu- eli preparitoi-
mintaa 12–13-vuotiaille nuo-

rille. Toiminta alkoi pilottihankkee-
na Herukan, Pateniemen ja Rajaky-
län alueilla ja jatkuu edelleen kyseisel-
lä Pateniemen suuralueella.

Sunnuntaina 21. marraskuuta kello 
12 Pateniemen kirkossa vietetään pre-
paritoiminnan 10-vuotisjuhlaa per-
hemessun ja juhlakahvien merkeissä. 
Tilaisuus on kaikille avoin ja mukaan 
kutsutaan etenkin entisiä preparilai-
sia perheineen.

Kymmenen vuoden kuluessa prepa-
ri on tullut tutuksi Pateniemen suur-
alueen perheille ja monissa perheis-
sä kaikki lapset ovat käyneet sen vuo-
rollaan. Herukassa toiminta tavoittaa 
noin puolet ikäluokasta. 

– Jo toiminnan alusta alkaen oli 
selvää, että preparille on tarvetta, sillä 

12–13-vuotiaat kuuluvat ikäryhmänä 
väliinputoajiin seurakunnan toimin-
nassa. He ovat jo ohittaneet kerhoiän 
ja toisaalta rippikouluunkin on vielä 
aikaa, kertoo nuorisotyönohjaaja Pek-
ka Jarkko.

Preparissa lapsi saa olla vielä lapsi. 
Hän saa laulaa, leikkiä ja pitää hauskaa 
ikätovereidensa kanssa. 

– Turvallisessa ympäristössä hänen 
on helpompaa myös käsitellä itsenäis-
tymiseen, ihmissuhteisiin ja elämän-
katsomukseen liittyviä kysymyksiä, 
Jarkko toteaa.

Rajakylän seurakuntakodilla ja Pa-
teniemen kirkolla vietettävien Kotipe-
sä-iltojen lisäksi prepari tarjoaa elä-
myksiä toimintapäivien ja leirien muo-
dossa. Vanhemmat voivat halutessaan 
osallistua infoiltoihin, joissa kerrotaan 
tuoreimmat prepari-kuulumiset.

RAuHAN TERVEHDYS

4.–11.11.2010enot Oulussa 

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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4.–11.11.2010enot Oulussa 

ma 8.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lasten-
tapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 7.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 8.11. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan 10 lasta, 
1.–3.-luokkalaista. 

Tuiran seurakunta 

Vauva-aamu ma 15.11. klo 
10–12, Pateniemen kirkko ja 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ko-
koonnumme samaan aikaan 
Pyhän Luukkaan kappelilla 
ja Pateniemen kirkolla ker-
ran kuussa. 15.11. teemana 
vauvahieronta. Ilmoittaumi-
set Pyhän Luukkaan kappe-
lin ryhmään Teija Kokolle p. 
050 5347 477 ja Pateniemen 
kirkon ryhmään Anu Hannu-
lalle p. 044 3161 718. 
Pyhäkoulu la 6.11. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

yLIKIIMINKI.
Koko perheen joulunodo-
tusilta ti 16.11. klo 18, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Seu-
rakunnan lapsikuoron esiin-
tyminen, jouluista yhteislau-

lua, askartelua, piparinpais-
toa ja muuta touhua. 

Varhaisnuoret
Kerhotiedot löytyvät osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tiernakoulu ke ke 13.10. klo 
16–17.30 Myllyojan seura-
kuntakodissa. Ks. erillinen il-
moitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 10.11. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessäolon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. 

Nuoret aikuiset
Cross Cafe – nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvi-
la pe 5.11. ja la 6.11. klo 19–
0.30 Elohuone. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Aalef-ilta su 7.11. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Teemal-
la Rakkaus on lahja Jumalan. 
Alustus Ilkka Mäkinen. 
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 11.11. klo 18, Vanha 
pappila, Rovastinsali, Ase-
makatu 6. Voit laulaa, soit-
taa tai kuunnella. 

OPISKELIJAJäRJESTöT
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 4.11. klo 19, Merja Erkki-
lällä, Pakkahuoneenkatu 8 
as 10, Keskusta. 
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 5.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntako-
ti. Kimmo Heinilä puhuu ai-
heesta Nyt tahtoisin miettiä 
taivasta. 
Opkon ilta la 6.11. klo 19, 
Öbergin talo. Virikkeitä ru-
koukseen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 8.11. 
klo 18.30, Kansanlähetyk-
sen Lähetyskoti. Vilho Har-
vala: Ilmestysmaja esikuva-
na Jeesuksesta (Joh. 14:6)

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta ja keskusteluker-
ho to 4.11. ja 11.11. klo 10.30, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 4.11. ja 
11.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 8.11. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
ja mahdollisuus 4 euron hin-
taiseen ruokailuun.
hopealankakerho ma 8.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 10.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 8.11. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
Seurakuntakerho ti 9.11. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kammari. 
Eläkeläisten kerho to 4.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 
08 5314 616. Numeroon voit 
soittaa kun olet yksin tai kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai pyytää koti-
käyntiä.
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 
11.11. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Ehtoollisen 
vietto, mukana pastori Pa-
si Kurikka ja diakoniopiske-
lija Minna Pudas.
Eläkeläistenkerho to 11.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo, Ystävän kamari.
Eläkeläisten kerho ma 8.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 8.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 

klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo, Ystävänkamari.
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

yLIKIIMINKI
Porinakerho ma 8.11. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 

Leirit ja retket
Adventin vaellusleiri Posi-
olle 3.–6.12., Lapiosalmen 
leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.

Tuiran seurakunta
Joulun perheleiri 10.–12.12 
Rokuan leirikeskus. Liiku-
taan luonnossa, leikitään 
ja askarrellaan jouluisia asi-
oita sekä hiljennytään suu-
ren juhlan edellä. Mukana 
pastori Stiven Naatus sekä 
lastenohjaajat Seija Kurvi-
nen ja Sirkka-Liisa Lindvall. 
Hinta 44 euroa aikuisilta 
ja 4–18-v. 30 euroa (sisara-
lennus 25 %). Hinta sisältää 
matkat, ruuan ja majoituk-
sen. Ilmoittautumiset 5.12. 
mennessa, www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. 

Oulujoen seurakunta 
Joulun salaisuus -adventti-
leiri 26.–28.11., Rokuan lei-
rikeskus. 1.–6.-lk tytöille ja 
pojille. Leirin hinta 30 € sis. 
matkat, majoituksen, ruo-
kailut, tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille sekä ohjelman. 
Sisaralennus 25 %. Ilmoit-
tautuneille lähetetään leiri-
kirje. Lisätietoja Sirpa Karja-
laiselta p. 040 718 6925, Sa-
ri Meriläiseltä p. 040 5583 
294 ja Tuija Pelto-aholta 
044 3161 451. Ilmoittatumi-
set 12.11. mennessä p. 3161 
340 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo.

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

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 
10.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Työttömien 
ruokailut jatkuvat 

keskustassa 

Oulun keskustassa jatketaan Oulun ev.-lut. 
seurakuntien ja Ytyän järjestämää työt-
tömien ruokailua jälleen 3. marraskuuta 
lähtien. Ruokaa saa keskiviikkoisin kello 

11–13 Öbergin talon alakerrassa osoitteessa Kirk-
kokatu 5.

Diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järvi kertoo, 
että parhaimmillaan syöjiä on ollut 30–40 hen-
kilöä per kerta. Joka aterialla on ollut vähintään 
parikymmentä kävijää. Ytyä toimittaa ruoan pai-
kalle ja jos ruokaa jää yli, jaetaan se pois. Alkoho-
lin vaikutuksen alaisena syömään ei voi mennä.  

Myös Tuiran seurakunta järjestää työttömien 
ruokailua Rajakylän seurakuntakodilla torstaisin 
kello 12. 

Molemmissa paikoissa ruoka maksaa 2 euroa 
ja sen saa näyttämällä tositteen, että on työtön. 
Myös eläkeläiset ovat tervetulleita syömään. Ruu-
an laittavat vapaaehtoistyöntekijät.

RAuHAN TERVEHDYS

A r k i s to  /  I l p o  O k ko n e n

Konsertti
Oulun tuomiokirkossa 
la 13.11. klo 16

cembalo ja urut 

Ohjelma 5 e Pakistanin tulva-
uhrien hyväksi Suomen 
Lähetysseuran kautta.

40-vuotistaiteilijajuhlakonsertti 

Tämän runon 
tahtoisin kuulla! 

Toivotuimmat hengelliset runot 
Kastellin kirkolla 7.11. klo 18 

Adventinvaellusleiri
Hei sinä nuori aikuinen ja opiskelija!  

Lähde mukaan vaellusleirille Posiolle,  
Lapiosalmen Eräkeskukseen 3.–6.12.2010.

Voit olla innokas vaeltaja, hiihtäjä, tunturissa liikkuja tai sitten rento 
nautiskelija ja luonnossa leipäilevä – tämä reissu on juuri sinulle. 

Lapiosalmen Eräkeskus tarjoaa luonnonläheiset puitteet rauhalliseen 
olemiseen tai aktiiviseen tekemiseen. Lapin upeat maisemat, kaamos 

sekä yhteiset päivälliset, iltaohjelmat ja yömessut valmistavat  
adventtiin ja juhlistavat itsenäisyyspäivää. Leirin hinta on 75 euroa 

(sis. matkat ja majoituksen täysihoidolla).  
Ilm. 12.11. mennessä kimmo.kieksi@evl.fi. Lue lisää elossa.fi
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Tule mukaan 
tiernakouluun!

keskiviikkoisin 
klo 16–17.30 Myllyojan seurakuntakodilla 

Tiernakoulussa pääset opettelemaan 
tiernapoikaesitystä, laulamaan ja 

näyttelemään yhdessä toisten kanssa. 
Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille 

tiernapoikaperinteestä kiinnostuneille 
kouluikäisille tytöille ja pojille. Mukaan 

voi tulla yksin tai valmiin ryhmän kanssa. 
Opetus on maksutonta.

Muut menot
Gospelmessu pe 5.11. klo 
21–22.30, Oulun tuomio-
kirkko. 
Postimerkkinäyttely 23.11. 
saakka Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Avoinna maanantai- 
sekä tiistai-iltaisin klo 18–20 
sekä sunnuntaisin klo 11–13. 
Muina aikoina ryhmille sopi-
muksen mukaan.
Seurakuntailta ti 9.11. klo 18, 
Irma Lämsällä Arkalassa. Tu-
le tustumaan seurakunnan 
toimintaan ja työntekijöihin 
kahvikupposen äärellä. 
Miesten saunailta ke 10.11. 
klo 17, Öbergin talo. 
Martinpäivän lyhtyjuhla 
ke 10.11. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Diakoniamyyjäiset la 13.11. 
klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Alkuhartaus klo 
9.45. Hernekeittolounas 4 
€, torttukahvien kanssa 6 €. 
Myytävänä myös käsitöitä, 
leivonnaisia ja arpoja.  

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
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Oulugospel 5.–7.11.2010
Perjantaina 5.11. 
Klo 18: Nolla ja Pro Fide,Valve-salissa. Liput 9 / 11 e.
 
Klo 22: J.Jyrä, Cross Caféssa (Isokatu 11). Vapaaeht. maksu 2 e. 
Konsertti alkaa tuomiokirkon klo 21 messun jälkeen.
•  •  •
Lauantaina 6.11.
Klo 12: Insela ja Lumina Polaris, kaupunginteatterilla. Liput 9 / 11 e. 

Klo 14: Pieni suuri seikkailu. Koko perheen konsertti Keskustan seura-
kuntakodilla. Vapaa pääsy.

Klo 19: Jaakko Löytyn ja Pekka Simojoen juhlakonsertti kaupungin-
teatterilla. Lippuja rajoitetusti ovelta 20 / 12 e. 

Klo 19: Mika Nuorva, Café Saarassa. Liput ovelta 5 e.

Klo 21: CRB, Cross Caféssa (Isokatu 11). Vapaaeht. maksu 2 e.

Klo 22: Iltaveisut (Siionin virsien yhteislaulua, mukana Mika Nuorva) 
tuomiokirkon kryptassa.

Klo 22: KappeLive -konsertti: Mustarastas Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Vapaa pääsy.
•  •  •
Sunnuntaina 7.11.
Klo 12: Amani, Teppo Nuorva ja Jouko Mäki-Lohiluoma kaupungin-
teatterilla. Liput 9 / 11 e.

Klo 18: “Tämän runon tahtoisin kuulla”. Toivotuimmat hengelliset 
runot -tapahtuma Kastellin kirkossa. 

www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel
Järjestää Oulun ev.-lut. seurakunnat. 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Seppeleiden 
myynti 4.–5.11.. 

Talkoovoimin tehtyjä 
seppeleitä myydään 

torstaina 4.11. 
Lähetyssopessa 

klo 10–14, 
Kaukovainion 

kappelin aulassa 
klo 15–18 ja 

perjantaina 5.11. 
Siivessä klo 10–14. 

Seppeleen hinta alkaen 
10 €. Koko tuotto 

tilitetään Karjasillan 
seurakunnan 

nimikkolähetystyölle. 

Seppeletilauksia ottaa 
vastaan Karjasillan 

seurakunnan 
lähetyssihteeri 

Paula Rosbacka, 
p. 040 5752 714.

Pyhäinpäivän 
vuoksi 

ennakkoäänestys 
pääkirjastolla 

(Kaarlenväylä 3)
päättyy pe 5.11. 

jo klo 17.
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Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

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

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

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

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

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

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

4.–11.11.2010enot Oulussa 

Elämän polku

TaivasKlubi-illat
5.11. J. Jyrä ja 6.11. CRB 

26.11. Gospel Covertajat  
10.12. reJoiCe (levynjulkkari)   

17.12. Joulun Festumit (eri esiintyjiä)
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  

Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.
Kahvila avoinna myös 15.10., 12.11. ja 19.11.

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

Kastetut
Tuomiokirkko: Neea Maria 
Ilvesluoto, Alvar Miska Mat-
tias Koponen, Leevi Hjalmar 
Mustajärvi, Moona Martta 
Annikki Talvitie.
Karjasilta: Tuomas Kalle 
Juhani Dahlgren, Enia Ali-
na Gehör, Iida Fanny Emi-
lia Glad, Eemi Aleksi Hiltu-
nen, Eevi Helinä Kajula, Ee-
vi Aino Elisabeth Kallunki, 
Rasmus Eemi Tapani Kallun-
ki, Eliel Oskari Karsikas, Rii-
na Anniina Kettukangas, Mi-
ra Helena Kristo, Venla Lilian 
Kumpulainen, Lara Eleanoo-
ra Kytöaho, Akseli Aslak Ei-
nari Miettunen, Juuli Maria 
Nissilä, Robert-Matias Imma-
nuel Ranta, Hugo Taisto To-
bias Seppänen, Aatos Vilja-
mi Ylikoski. 
Tuira: Silja Enni Kaarina Hil-
tula, Arttu Johannes Jyrä-
lä, Linus Johannes Kajander, 
Kia Milla Amalia Kerovaara, 
Lotte Sylvia Keskikallio, Ke-
ro Olavi Kutuniva, Riku Pat-
rik Cristian Luttinen, Aino 
Maria Susanna Nivakoski, Ee-
li Kasper Joonatan Paakko-
nen, Nelli Maija Pajala, Kiia 
Anniina Poikonen, Iiro Sakari 
Sallinen, Saga Siru Selina Sal-
mela, Onni Veeti Julius Saro-
me, Vilma Sofia Urpilainen, 
Urho Olavi Uusitalo.

Oulujoki: Arttu Matias Heik-
kilä, Valtteri Nikolas Hevos-
maa, Elsa Rosanna Elisabeth 
Niinimäki, Mio Kristian Vie-
rimaa.

Vihityt
Karjasilta: Pekka Juhani Ge-
hör ja Anita Hannele Väänä-
nen.
Tuira: Keijo Juhani Pakonen 
ja Suvi Tuulia Roine, Pekka 
Juhani Juopperi ja Jenni Emi-
lia Oinas.
Oulujoki: Tuomas Kustaa Ke-
tola ja Johanna Katriina Piip-
po.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Toini Maria 
Laine s. Törmänen 86.
Karjasilta: Veikko Mika-
el Ammunet 87, Terttu Salli 
Malo s. Vierula 91, Sirkka Lii-
sa Paananen s. Tiri 80, Hilkka 
Maria Sorvali s. Seluska 73, 
Veikko Kalervo Veijola 88.
Tuira: Onni Einari Huovi-
nen 68, Risto Heikki Kouru-
nen 81, Kaino Aarte Moila-
nen 82, Tauno Ludvig Salmi 
83, Laila Linnea Väyrynen s. 
Haataja 77. 
Oulujoki: Timo Ilmari Lai-
nio 63. 

1.–3.-lk. tyttöjen ja poikien 
monitoimikerho 

maanantaina 8.11. klo 18 
Pateniemen kirkossa 

Tule mukaan askartelemaan ja puuhaamaan maa-
nantaisin yhdessä kerhonohjaajien ja kerholaisten 
kanssa. Lisätiedot Sanna Tervo p. 040 7451 469.

Musiikkia kaipauksesta ja toivosta 

torstaina 18.11. klo 18–20 
Tuiran kirkossa

Musiikkia kaipauksesta ja toivosta. Tilaisuuden mu-
siikista vastaavat kanttorit Lauri-Kalle Kallunki ja 
Tommi Hekkala. Tilaisuuden jälkeen on mahdolli-
suus jäädä keskustelemaan seurakuntasaliin dia-
koniatyöntekijöiden kanssa. 

Martinpäivän lyhtyjuhla 

keskiviikkona 10.11. klo 18 
Huonesuon seurakuntakodissa

Martinpäivä on lähimmäisenrakkauden ja avunan-
tamisen päivä. Ota mukaan lyhty ja tule tutustu-
maan Martinpäivän perinteeseen Huonesuon seu-
rakuntakodin pihalle.

V- P V i k lu n d



27   Nro 36      4.–11.11.2010

eurakunnissa tapahtuu

Musiikilla pyhäinpäivän 
tunnelmaan

Tulevana viikonloppuna 
kaikuvan Oulugospelin 
lisäksi seurakunnat 
järjestävät monenlaisia 
musiikkitapahtumia. 
Luvassa on siis 
musiikinystävälle todellinen 
superviikonloppu.

Muhoksella laskeudu-
taan pimeneviin iltoihin 
Tunnelmamusiikkia-
konsertilla jo pyhäin-

päivän aatonaattona, torstaina 4. 
marraskuuta. Kello 19 kirkossa al-
kavassa konsertissa kuullaan uruis-
sa Lauri-Kalle Kallunkia, viulussa 
Antti Kauppilaa ja solisteina An-
ne-Mari Ranta-Pylkköstä ja Os-
si Kajavaa. Sama nelikko esiintyy 
seuraavana iltana myös Oulussa.

Perjantaina 
kirkoissa soi
Haukiputaalla järjestetään gospel-
messu perjantaina 5. marraskuuta 
kello 18 kirkossa. 

Tyrnävällä kokoonnutaan sa-

mana iltana yhteen pyhäinpäivän 
kirkkolauluiltaan kello 19 alkaen. 

Oulussa tarjolla on perjantai-
na kaksi konserttia ja gospelmes-
su. Leipää musiikista -konsertti-
sarja jatkuu kello 19 Pyhän Andre-
aan kirkossa Kaakkurissa. Esiinty-
jinä ovat baritoni Ilkka Järviö ja 
kanttori Juha Soranta. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Mikäli haluaa tu-
kea Kirkon Ulkomaanavun toimin-
taa, voi ostaa 5 euron hintaisen oh-
jelman. 

Jos ei ehdi ensimmäiseen perjan-
tai-illan konserttiin, kello 20 alkaa 
pyhäinpäivänaaton konsertti Py-
hän Tuomaan kirkossa. Puolivä-
linkankaalla esiintyjinä ovat Os-
si Kajava (baritoni ja piano), Lau-
ri-Kalle Kallunki (baritoni, pia-
no ja urut), Antti Kauppila (viulu) 
ja Anne-Mari Ranta-Pylkkönen 
(sopraano). Ohjelma koostuu py-
häinpäiväaiheisista yksinlauluista 
ja duetoista sekä soitinmusiikista. 
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjel-
ma maksaa 5 euroa.

Ilosanoman tunnelmissa voi jat-
kaa Oulugospeliin liittyvässä gos-
pelmessussa kello 21 alkaen tuo-

miokirkossa. Esiintymässä ovat 
Esa Rättyä yhtyeineen sekä Saras-
tus-kuoro.

Oulunsalon kirkossa järjeste-
tään Pyhäinpäivän iltamusiikki -ti-
laisuus perjantaina kello 20 alkaen. 
Kolmen kuoron voimin esitetään 
Buxtehuden kantaatti: Jeesus puo-
lees käännyn. Musiikin lisäksi illas-
sa kuullaan Pertti Lahtisen puhe.

Lauantaina kaikuu 
tuomiokirkossa
Pyhäinpäivänä Oulun tuomiokir-
kossa esitetään W. A. Mozartin Re-
quiem alkaen kello 20. Sielunmes-
sun esittävät Oulun katedraalikuo-
ro, Oulunsalo Ensemble, sopraa-
no Henna-Mari Sivula, altto Sirk-
ka Rautakoski, tenori Niall Cho-
rell ja basso Ari Rautakoski. Teok-
sen johtaa Raimo Paaso. 

Ohjelma maksaa 15 euroa. Opis-
kelijoille, varusmiehille ja eläkeläi-
sille hinta on 10 euroa. Ohjelmia 
voi ostaa kirkon ovelta tuntia en-
nen konsertin alkua. Ohjelman os-
taneilla on etuoikeus istumapai-
koille. Konsertin voi katsoa suora-
na internetistä osoitteesta www.vir-

tuaalikirkko.fi.
Tuomiokirkon kryptaan kokoon-

nutaan iltaveisuille kello 22 alkaen. 
Mukana ovat Paula Rosbacka ja Mi-
ka Nuorva. 

Sunnuntaina 
hartautta ja sota-aikaa
Siikalatvalla sävelhartaus kaikuu 
sunnuntaina 7. marraskuuta kello 
19 alkaen Pulkkilan kirkossa. Oh-
jelmassa on pyhäinpäivän virsi-
en lisäksi urku-, viulu- ja jopa kä-
kikellomusiikkia. Yksinlaulua ja 
kvartettilaulua esittävät Eeva Ho-
lappa, Veijo Kinnunen, Arja Lei-
nonen ja Unto Määttä.

Hailuodossa taasen kokoonnu-
taan sunnuntaina laulamaan yh-
dessä sota-ajan lauluja. Kello 13 Ai-
to Helmi -salissa alkavan lauluhet-
ken jälkeen on tarjolla kahvit.

Jos tällä viikolla ei konsertteihin 
ehdi, esimerkiksi ensi tiistaina 9. 
marraskuuta kello 19 kuullaan Py-
hännän kirkossa iltamusiikkia, jo-
ta esittävät Oulun ammattikorkea-
koulun kirkkomusiikinopiskelijat.

ELSI SALOVAARA  

S a t u L a p in lam p i
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 

Ennakkoäänestys 
virastossa ma-pe 
1.–5.11. klo 9–18.

yhteystiedot: 
Virasto 387 172
kirkkoherra 
045 2369 094
talouspäällikkö  
045 6306 082
kerhohuone 387 512 
kirkko 387 336 
srk-talo 387 396
suntio 045 6306 081 

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

 

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon sakastissa.



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

ryhmä C aloittaa viikolla 44. 
Ryhmä C kokoontuu joka toi-
nen tiistai klo 12.30, seuraava 
kerhokerta ti 16.11. klo 12.30.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa.
Matalakynnys su 7.11. klo 16 
Korsuhovilla. Mukana Martti 
Vainikka Oulusta.
hartaushetki ke 10.11. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Kuoron harjoitukset ke 
10.11. klo 18.30 srk-talossa.
Lasten kirkkopyhäkoulua ei 
ole su 7.11., koska sanajuma-
lanpalvelus pidetään Lumi-
lyhdyssä.
Diakonia: Suuret kiitokset 
kaikille Operaatio Joulun 
lapsi 2010 -keräykseen osal-
listuneille! Paketit lähtevät 
matkaan Oulun kautta vii-
kolla 45. 

Naisten askarteluilta ma 
22.11. klo 18 srk-talossa. As-
kartelemme lasihelmistä 
kauniita lumihiutaleita, Mar-
jolla malli nähtävillä. Kolmen 
euron hinta sisältää neljä lu-
mihiutaletta. Ilmoittaudu 
Marjolle viimeistään 18.11. 
p. 045 6381 973.
Partio: Metsähanhet to 4.11. 
klo 18 Naskun laavulla. 
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokat pe 5.11. klo 19, 5–6 lk 
Lääköllä ja 7–8 lk E&A Viini-
kalla. Pyhäkoulut su 7.11. klo 
12, I Lääkkö II S&K Hirvasnie-
mi III Takkula ja klo 17 seurat 
ry:llä. Päiväkerho ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–
19 ry:llä.
Kuollut: Antti Juhani Saa-
ri 59.

Päiväkerhot: Viikosta 44 al-
kaen 4-vuotiaiden ryhmät 
toimivat yhtenä ryhmänä 
keskiviikkoisin klo 10–12. 
Muut ryhmät jatkavat nor-
maalisti.
Kokkikerho: Ryhmät A ja B 
vuoroviikoin. Ryhmä A to 
4.11. klo 14. Uusi kokkikerho-

Sota-ajan lauluja
yhteislaulutilaisuus 

Aito Helmi –salissa
sunnuntaina 7.11. klo 13. 

Kahvitarjoilu.

Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys kirkkoherranvi-
rastossa to 4.11. ja pe 5.11. 
klo 9–18 ja K-Supermarket 
Revontorilla to 4.11. klo 13 
–15 sekä pe 5.11. klo 16–18.
Seurakuntakerho to 4.11. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 4.11. klo 13 Martinniemen 
srk-kodissa, mukana Marja-
Leena Pirkola Martoista. 
Perhekerhoja ei ole to 4.11. 
Kellon srk-kodissa eikä pe 
5.11. Vakkurilassa.  
Rukouspiiri to 4.11. ja to 
11.11. klo 18 Puttaan Tuvassa.
Nuortenilta pe 5.11. Vak-
kurilassa gospelmessun jäl-
keen. Nuortenilta on tarkoi-
tettu jo rippikoulun käyneil-
le nuorille. 
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 
Pyhäkoulun opettajana Ul-
la Nyyssönen, p. 0400 766 

603. Pyhäkoulu on tarkoi-
tettu lapsille. Pienet lapset 
ovat tervetulleita saattajan 
kanssa.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
9.11. klo 13 Puttaan Tuvassa. 
Kokoontuu joka toinen tiis-
tai vuorotellen lähetyspiirin 
kanssa.
Raamattupiiri ke 10.11. klo 
18 Puttaan Tuvassa (Joh. 8.).
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 11.11. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. 
Kirkkovaltuuston ko-
kous to 11.11. klo 18.30 
Wirkkulassa. Kokouksen 
asialuettelo nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla. Kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja nähtä-
vänä kirkkoherranvirastos-
sa 16.11.–16.12. 
Arjen äidit -ryhmä aloit-
taa ma 29.11. klo 9.30 Mar-
tinniemen srk-kodissa, Re-
polantie 2. Kokoontumiset 

maanantaisin 29.11., 13.12., 
17.1., 31.1., 14.2. ja 28.2. klo 
9.30–11. Ryhmän vetäjä-
nä diakoniatyöntekijä Laila 
Rantakokko. Ryhmän aikana 
lapsille omaa ohjelmaa las-
tenohjaajien johdolla. Ryh-
mä tarjoaa mahdollisuuden 
jakaa arkisia kuulumisia ja 
elävän elämän tapahtumia 
toisten äitien kanssa. Jae-
tut kokemukset huojentavat 
huolta ja antavat voimaa ar-
keen. Ilm. pe 12.11. mennes-
sä Laila Rantakokolle p. 040 
8668 319 tai laila.rantakok-
ko@evl.fi.
Retki haaparantaan ti 
23.11. Lähtö kirkon edestä 
klo 9. Käymme mm. Ikeas-
sa ja syömme lounaan jossa-
kin sopivassa paikassa. Oma-
vastuuhinta retkestä on 15 
€. Ilm. 16.11. mennessä Heli 
Puuperälle p. 040 5898 362. 
Järj. Haukiputaan Yhdes-
sä -yhdistys ja Haukiputaan 
seurakunta.
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa (alakou-
luikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho). Askartelua, leik-
kiä, Raamattuun ja lähetys-
työhön tutustumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. Tule kah-
vittelemaan, seurustele-
maan, tekemään käsitöitä. 
Voit lukea ja lainata lehtiä ja 
kirjoja. Tuvan kävelijät tors-
taisin klo 12, tule mukaan 
lenkkeilemään.

Rauhanyhdistys: haukipu-
das: raamattuluokka pe 5.11. 
klo 18.30 ry:llä, seurat la 6.11. 
klo 17 ry:llä, yhteispyhäkou-
lu ja ruokailu su 7.11. klo 12 
ry:llä, SRK:n julkaisujen esit-
tely ja seurat su 7.11. klo 13.30 
ry:llä, lauluseurat ke 10.11. 
klo 18.30 Leena ja Sulo Räi-
nällä. Kello: Pyhäinpäiväseu-

rat la 6.11. klo 18 ry:llä, seu-
rat su 7.11. klo 13 ry:llä, eh-
toollinen su 7.11. klo 18 Kel-
lon srk-kodissa, päiväkerho 
ma 8.11. klo 17.30 ry:llä. Joki-
kylä: Julkaisuilta ja seurat su 
7.11. klo 16 ry:llä, päiväkerhot 
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 
17.30 ry:llä, sisarpiiri to 11.11. 
klo 18.30 ry:llä.

Kastetut: Helka Annikki 
Kurtti, Teemu Petteri Takki-
nen, Anni Emilia Manninen, 
Otso Elmeri Vahtola, Aman-
da Vanessa Virkkula, Sil-
ja Astrid Viola Kaarre, Ron-
ja Maaria Hanhisuanto, Aa-
ro Petteri Karhu.
Kuolleet: Tapani Vihtori Uu-
sinoka 78.

Miesten uinti- ja saunailta 
to 4.11. klo 19–21 Vesi-Jatulin tilaussaunassa. 
Kokoonnumme aulaan klo 18.55. 
Iltamme päättyy Raamatun sanan ääressä. 
Tied. Martti Heinonen p. 040 5812 546.

Urkumaraton 
perjantaina 12.11. klo 20–23 seurakuntakeskuksessa

Urkureina Else Piilonen, Elias Niemelä, Aino Juntunen, 
Risto Ainali sekä Christian Ahslkog. 

Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy, 
vapaaehtoinen maksu 

ohjelmasta 
ja kahvista 

musiikkityölle.

A r k i s to ,  J aan i  F ö h r
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Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 4.11. klo 14.30.
Kirkkokuoron syyskokous ja 
harjoitus to 4.11. klo 18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 5.11. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 7.11. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2.
Eläkeliitto ti 9.11. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 10.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 11.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.
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to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa, ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ti ja 
pe klo 9.30–11 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Kerhoja 
ei ole 4.–5.11.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 10.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Mu-
kana runoilija Eeva Heilala.
Seurakuntapiiri to 11.11. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Ohjelmassa on yhteislauluja 
kanttorin johdolla.
Kirkkokuoroa ei ole ke 
10.11. 
Miesten piiri to 11.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Oma hetki – omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 11.11. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Tarvittaes-
sa kuljetus Kirkonkylän srk-
kodilta klo 12.15.
Varhaisnuorten kuorot 8–14 

-vuotiaille torstaisin klo 15.30–
16.30 kirkossa ja perjantaisin 
klo 15–16 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

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

la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti, ks. tarkemmat tie-
dot kotisivuilta.
Nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys pe klo 16–19 Zep-
pelinissä. Oulugospel la 6.11.
Rippikoulu: Rippikouluinfo 
ke 10.11. Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Tulevat rippi-
koululaiset ovat saaneet kir-
jeen kotiin.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kodinilta, rippikou-
luun menevät to 4.11. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluo-
kat pe 5.11. klo 18, pienem-
mät: Hintsala L, Roinilan-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 4.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 5.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 7.11. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Ry:n seurat su 7.11. klo 18 kir-
kossa.
herännäisseurat su 7.11. klo 
18.30 Lauri ja Maija-Liisa Sii-
ralla, Liisankuja 11 B. Mukana 
Juha Maalismaa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 7.11. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Gos-
pelia ja ajatuksia elämästä. 
Lapsille pyhäkoulu. Iltateetä 
nyyttikestiperiaatteella. 
Seurakunnan draamaryhmä 
etsii näyttelijöitä ja muita te-
kijöitä joulunäytelmäprojek-
tiin. Harjoitukset 25.11. klo 
15, 8.12. klo 11–14 ja 14.12. 
klo 9–15. Esitykset to 16.12. 
ja pe 17.12. Ilmoittaudu 12.11. 
mennessä Saijalle p. 040 7790 
375 tai saija.kivela@evl.fi ja 
tule mukaan toteuttamaan 
projektia.
Perhekerhot: ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen. Ke ja 

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Konsertti la 13.11. klo 18  
Pyhän Kolminaisuuden  
Kirkossa Kempeleessä 

* Käsiohjelma 5e  
 

Tuotto 
Suomen Lähetysseuran  

Tasaus-keräykseen  
ruokaturvan parantamiseksi  
Senegalissa ja Mauritaniassa 

Jakaranda ja Amani Voiko muutama tunti kutomista jopa  
pelastaa pienen ihmisen elämän?  

Kyllä voi. 
NUTTUKERHO alkaa  

ma 1.11. klo 18  
kirkonkylän srk-talon salissa  

Tule kutomaan nuttuja etiopialaiseen 
”äitiyspakkaukseen” tai tekemään käsitöitä  

lähetystyön myyjäisiin. Ota omat puikot mukaan  
(lankana Nalle ja 7 veljestä). 

LÄHETYKSEN 
ISÄNPÄIVÄLOUNAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aikuiset 8,5€ ja lapset (4-12v.) 4€ 

alle 4v. ilmaiseksi 

 

Tervetuloa ! 

Menú 

Uunilohi tai hirvenlihamureke  

Perunat ja kastike 

Lanttulaatikko 

Punajuuri-omenasalaatti 

Vihreä salaatti 

Puolukkasurvos 

Kiisseli 

Täytekakkukahvit/tee/mehu 

Sunnuntaina 14.11.  

klo:11-14  seurakuntatalolla  

Seurakuntakerho ke 10.11. 
klo 12 seurakuntatalossa. 
Mukana Sinikka Ilmonen, 
hartaus Eeva Halmesmäki.
Tupoksen Olohuone ke 
10.11. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa, joulukorttien 
tekoa. Mukana Nita, Eero ja 
Kyllikki.
Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
10.11. klo 18 srk-talossa. 
Tähdet  to 11.11. klo 16 srk-
talossa. 
hartaus to 11.11. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat  pe 12.11. klo 18.30 srk-
talossa.
Kirkon Ulkomaanavun ta-
pahtuma la 13.11. klo 11–15 
kauppakeskus Zeppelinissä. 
Aihe Näkymättömät näky-
viksi.
Diakoniatoimistojen ajan-
varaus keskustelulle vas-
taanotolla tai kotikäynnillä: 
Tupos/Vanamo Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227 

tai Nita Nahkala, p. 044 7521 
240. Kirkonkylä/seurakunta-
talo Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226.
Rippikoulutyö: Retki Oulu-
gospeliin loppiais- ja talvi-
ryhmille pe 5.11. Lähtö srk-
talolta klo 17  ja Tupokses-
ta Salen pihasta klo 17.15. 
Ole ajoissa paikalla! Mukaan 
merkintäkortti.
Nuoret:  Nuortenilta to 4.11. 
klo 18–20 NuorisoNurkas-
sa. Nuorten lähetysvintti ke 
10.11. klo 17–18.30 Lähetys-
vintillä. Nuortenilta to 11.11. 
klo 18–20 NuorisoNurkassa.
Lähetys: Aikuisten lähetys-
vintti ma 8.11. klo 12–14 Lä-
hetysvintillä. Saitko satoa yli 
oman tarpeen? Tahtoisitko 
lahjoittaa osan siitä lähetys-
työlle? Otamme kiitollisuu-
della vastaan marjoja ja vi-
hanneksia ym. syksyn satoa. 
Lisätietoja Kirsiltä p. 044 
7521 225.
Partio: Mafecafe ke 3.11. par-

tiotoimistossa klo 17–18.30.  
Tarkoitettu kaikille Mafekin-
giläisille ja sen käyneille. Sa-
moajailta to 4.11. klo 18–20.  
Tarkemmat tiedot Tapsalta 
ja Reetalta. Make päivystää 
pe 5.11. partiotoimistossa klo 
15–17. Naalit  su 7.11 kirkko-
palvelussa. Make neuvotte-
lupäivillä 8.–11.11. Vaeltajail-
ta ke 10.11. klo 18–20.  Tie-
dustelut Anssille. Make päi-
vystää pe 12.11. partiotoimis-
tossa klo 15–17. Karhunkaato 
10 pe-la 12.–13.11. Risulam-
mella tarpojille, samoajille 
ja vaeltajille. Tarkemmat tie-
dot retkikirjeessä ja netissä.  
Retkikirje jaossa Kotikololla. 
Maastoharjoituksessa suori-
tetaan vanhemman ikäluo-
kan uusi maastoharjoitus-
merkki. Ilmoittautuminen 
viimeistään to 11.11. heikki-
mattila@hotmail.com. Pih-
lajanmarjat su 14.11. Kirkko-
palvelussa. Ahmanaivastus 
10 ti 16.11. Limingan lähei-
syydessä klo 18–20.30.  Tar-
kemmat tiedot tulossa.  Ve-
täjinä pjo:t Jani Luukinen ja 
Sami Rönkkö.
Rauhanyhdistys: Virsilau-
luilta pe 5.11. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Pyhäinpäiväseurat 
la 6.11. klo 18. ry:llä. Isotseu-
rat su 7.11. klo 12 ry:llä ja il-
takirkko klo 18 Limingan kir-
kossa.
Kastetut:  Peetu Tapio Junni-
la, Eemeli Olavi Zefanias Ta-
vasti.

Perhekerhot 
tiistaina 9.11. 
klo 9.30–11 
Kotikololla ja 
keskiviikkona 10.11. 
klo 9.30–11 
Vanamossa. 
Molemmissa 
mukana 
Ari Natunen 
ja kitara.

 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 
1.–5.11.2010    
Kirkkoherranvirasto, Tiilitie 1, 1.–5.11. klo 9–18 
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, 3.11. klo 15–18 
Kauppakeskus Zeppelin, 4.11. klo 12–18 ja 5.11. klo
12–16 

Varsinainen äänestys 14.–15.11.2010
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Piriläntie 190, 
14.11. klo 11.30–20 ja 15.11. klo 9–13 
Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12, 
15.11. klo 14–18 

tie 8. Isommat: toimintailta 
ry:llä. Pyhäinpäiväseurat la 
6.11. klo 13 ry:llä, klo 18 alus-
tus aiheesta Jumalan siunaus 
perheissä. Pyhäinpäiväseu-
rat jatkuvat ry:llä su 7.11. klo 
13 ja klo 18 ehtoollinen Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Veli-ilta ti 9.11. klo 18 Ar-
to Tahkolan mökillä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 4.11. klo 18.30 
Kempeleen ry:llä. Pyhäinpäi-

vän lauluilta pe 5.11. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Pyhäin-
päiväseurat la 6.11. klo 13 ja 
18 Kempeleen ry:llä. Seurat 
su 7.11. klo 13 ry:llä, klo 18 il-
tamessu Pyhän kolminaisuu-
den kirkossa (Kempeleen ry).
Kastetut: Kerttu Sara Susan-
na Kipinä, Jaro Patric Haara-
nen, Julia Josefiina Seilonen.
Vihityt: Olavi Antero Hyvä-
rinen ja Tyyne Hilma Sofia 
Mertaniemi.
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.11.2010

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

ke 14–17
pe 10–13

VAUVAKIRKKO 
ti 9.11. klo 9.30 kirkossa.

Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttori Ossi Kajava, 
lastenohjaajat Anja, Anne, Emma ja Sirpa.

Kirkkohetken jälkeen isänpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalossa.

 

Pyhäinpäivän 
 iltamusiikki

5.11. klo 20 Oulunsalon kirkossa

Puhe Pertti Lahtinen
Buxtehuden kantaatti Jeesus puolees käännyn 

Kuorolauluja
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro

Projektikuoro
Lapsikuoro

soolot Kaisamarja Stöckel
viulu Sinikka Ala-Leppilampi

Johtaa Tuomo Kangas

Pyhäinpäivän 
iltamessu 
la 6.11. klo 18 kirkossa. 

Messun yhteydessä 
muistetaan viime 
pyhäinpäivän jälkeen 
poisnukkuneita 
seurakuntalaisia ja kaikkia 
Muhokselle haudattuja 
muistokynttilöin.

Perheretki 
Kalajoelle Sanifaniin 
keskiviikkona 17.11.

Hinnat: 25 € / aikuinen, 15 € / lapsi 4–12-v. ja alle 
4 v. ilmaiseksi. Hinta sisältää matkat, ruoat ja 
uimisen.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 10.11. mennessä 
Kirsi 040 7720 373 tai Hannele 044 7453 850.

Onko sinun arkistoissasi Oulunsalon 
seurakuntaan liittyviä kuvia 
vuosien varrelta? 
Kokoamme juhlanäyttelyyn kuvakollaasia, johon 
toivotaan kuvia mahdollisimman monipuolisesti 
eri tapahtumista ja paikoista. Kuvat voi 
lähettää joko digitaalisena Vuokko Kankaalle 
(vuokko.kangas@oulu.fi) tai tuoda paperisina 
kirkkoherranvirastoon.

hartaus ja ehtoollinen to 
4.11. klo 14 Vire-kodissa. Si-
mo Pekka Pekkala.
Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 7.11. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
hartaus ti 9.11. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa. Pek-
ka Kyllönen. 
Aikuisten raamattupiiri ti 
9.11. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa. Simo Pekka 
Pekkala.
Siioninvirsiseurat ti 9.11. 
klo 19 Hilkka Konnulla, Aho-
tie 6. Matti Nuorala, Jouko 
Lauriala, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus ti 9.11. klo 19 
Rokualla. Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke 10.11. 
klo 11.30 srk-talossa. Simo Pek-
ka Pekkala, Ossi Kajava, Jenni 
Rahko ja päiväkuoro isänpäi-
vän tunnelmissa. Arvonta.
Niittypirtin kerho ke 10.11. 
klo 13.30. Simo Pekka Pekka-
la, Jenni Rahko.

Rukouspiiri ke 10.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa.
Marja Leena Savolainen.
hartaus ja ehtoollinen to 
11.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa. Jouni Heikkinen.
Ehtoolliskirkko to 11.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa. Pekka Kyllönen, Os-
si Kajava.
Lähetysilta to 11.11. klo 19 
Marjatta Seppäsellä, Leske-
läntie 16. Jouni Heikkinen.
Kuorot: ke 10.11. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
Lähetys: Vuoden 2011 lähe-
tyskalentereita myytävänä, 
8 € / kpl. Tied. lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläinen p. 040 
5629 131.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 

Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 7.11. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Maksuton, ei ennakkoilmoit-
tautumista. Vauvakirkko ti 
9.11. klo 9.30 kirkossa, jonka 
jälkeen isänpäivän kakkukah-
vit seurakuntatalossa.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 4.11. klo 11–12.15 
yläkoulussa ja lukiossa. 
Nuortenilta ke 10.11. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pyhäinpäiväseurat la 
6.11. klo 12 ja klo 18 ry:llä. 
Messu su 7.11. klo 10 Muhok-
sen kirkossa ja klo 14 seurat 
ry:llä. Päiväkerhot ma 8.11. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat pe 5.11. 
klo 19 ry:llä. Phäkoulut su 
7.11. klo 12: Hyrkki Manni-
nen, Tarmontie 7, Laitasaa-
ri Ihme, Takatalontie, Huovi-
la Korkala, Ylämetsäntie 5. 
Seurat klo 17 ry:llä. 
Kastettu: Eevi Maiju Aliisa 
Juka.
Kuollut: Hulda Eveliina 
Utoslahti s. Korva 91, Hilk-
ka Annikki Räisänen s. Väi-
sänen 69.

Seurakuntakerhoa ei ole 
to 4.11.
Pyhäkoulu su 7.11. klo 12 Sa-
lonpäässä ja Repussa.
herännäisseurat su 7.11. 
klo 18.30 Maija-Liisa ja Lau-
ri Siiralla, Liisankuja 11 B, 
Kempele.
Omaishoitajien ryhmä ma 
8.11. klo 12. Toimitalolla.
Perhekerho ke klo 9.30–11 
Repussa.

Perhekerho ke klo 9–10.30 
Salonpäässä.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke klo 
9-10.30 Toimitalolla.
KyläKamarin lauluhetki 
ke 10.11. klo 12 Pappilassa.
hartaus ke 10.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerho to 11.11. 
klo 11 seurakuntatalossa, 
Riitta Markus-Wikstedt.
hartaus to 11.11. klo 11.30 
Teppolassa. Tapio Kortes-
luoma.
Isänpäivälounas su 14.11. 
klo 11–14 seurakuntatalolla 
lähetystyön hyväksi.
Salonpään ry:  Seurat su 
14.11. klo 16 ry:llä. Jari Lau-
nonen, Pentti Kinnunen. 
Kirkonkylän ry: Pyhäinpäi-
väseurat la 6.11. klo 13 ry:llä, 
Valde Palola, Pekka Nurme-
la, seurat ja Herran Pyhä Eh-
tollinen klo 17 kirkossa, Pek-
ka Nurmela, Valde Palola. 
Pyhäinpäiväseurat su 7.11. 

klo 13 ry:llä, Pekka Nurme-
la, Valde Palola,  pyhäinpäi-
väseurat klo 17 ry:llä, Valde 
Palola, Pekka Nurmela. Raa-
mattu tutuksi -ilta ma 8.11. 
klo 18:30 ry:llä, Joh 10:1–
21, Matti Lääkkö. Lauluseu-
roja i 9.11. klo 18.30 kodeis-
sa, Karhuoja; Pekka Tahkola. 
Varttuneiden kerho ke 10.11 
klo 12  ry:llä. Myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokai-
lu pe 17.9. klo 17, myyjäiset 
klo 18:30, nuortenilta ”Lä-
himmäisen rakkaus” klo 20 

ry:llä, Esa Kurkela.
Kastettu: Evelia Ebba Euni-
ka Malinen, Selma Siprii-
na Vähäsöyrinki, Aino Elli-
noora Ollila, Saara Orvok-
ki Hintsala, Otso Juhani Ed-
vin Itkonen.
Kanttori Taru Pisto vir-
kavapaalla 1.11.2010–
30.4.2011. Sijainen Sari Wal-
lin. Hänet tavoittaa nume-
rosta 044 7453 849.
Kuollut; Rauha Tellervo Nis-
ka e Paaso 92v
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Ehtoollishartaus pe 5.11. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat su 7.11. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Aa-
tos Mehtälä. Ry:llä julkaisu-
tilaisuus. 
Sävelhartaus su 7.11. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. 
Seurakuntakerho ke 10.11.
klo 12 srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to 10.11. klo 
13.30 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 12.11. klo 
19 ry:llä.
Pulkkilan ja Piippolan kap-
peleiden rippikoulu la 13.11. 
klo 9–14 Piippolan kirkossa. 
Kerhot: Perhekerho ma 
15.11. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 
Kastettu: Amelia Rebekka 
Rizvani.

PyhäNTä
Lauluseurat pe 5.11. klo 
18.30 Marja-Leena ja Mark-
ku Tuulella. 
Seurat ja julkaisuilta su 
7.11. klo 16 ry:llä.
Ehtoollishartaus ma 8.11. 
klo 13 Nestorissa.
Iltamusiikkia ti 9.11. klo 19 
kirkossa. 
Seurakuntakerho ke 10.11. 
klo 12 srk-talossa. 
Nuortenilta ke 10.11. klo 17 
srk-talon kerhotiloissa.
hartaus to 11.11. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Diakoniapiiri pe 12.11. klo 
11 Anna-Reeta ja Yrjö Ra-

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

PERhETAPAhTUMA
lauantaina 20.11. kello 10–14 
Tyrnävän seurakuntalolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia lapsiperheitä viettämään 
yhteistä päivää Tyrnävän seurakuntatalolle.

Ohjelmassa on seuraavaa:
Klo 10 Alkuinfo ja hartaus
Klo 10.30 Vanhemmille: Luento ja keskustelu, jonka aiheena on 
 Vanhemmuudesta voimaa vai valitusta –
 Lapsista iloa vai ahistusta. 
 Luennoitsija: perheneuvoja, perheterapeutti 
 Pirjo-Minna Lääkkö Kemistä
Klo 10.30 Lapsille omaa ohjelmaa, mm. leikkiä, laulua ja askartelua
Klo 12  Ruokailu, jonka jälkeen vapaata ulkoilua
Klo 13  Trubaduuri Seppo ”Sammakko” Kuusikko laulaa ja laulattaa perheitä
Klo 14  Päätös ja kiitos

Tyrnäväläisille perheille 
tapahtuma on ilmainen.
Vieraspaikkakuntalaiset:
10 euroa / aikuinen,
5 euroa / lapsi

ILMOITTAUTUMINEN 
KIRKKOhERRANVIRASTOON 
NUMEROON 5640 600 
TIISTAIhIN 16.11. 
MENNESSä.

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

Sävelhartaus
su 7.11. klo 19 

Pulkkilan kirkossa

Yksin- ja 
kvartettilaulua
Urku-, viulu- ja 

käsikellomusiikkia
Pyhäinpäivän ajan 

virsiä
Hartaus Reijo Tuomola

Musiikki 
Eeva Holappa, 

Veijo Kinnunen, 
Arja Leinonen ja 

Unto Määttä.

Pyhäinpäivän 
sanajumalanpalvelus 
la 6.11. klo 18 
Tyrnävän kirkossa

Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Muistamme vuoden aikana 
poisnukkuneita tyrnäväläisiä.
Huomaa aika.

Pyhäinpäivän 
sanajumalanpalvelus 
la 6.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa

Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Muistamme vuoden aikana 
poisnukkuneita temmesläisiä.

Nuttujen neulomisilta to 
4.11. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Diakoniailta to 4.11. klo 19 
Tuula ja Leino Saarelalla Pih-
lajanrannalla.
Pyhäinpäivän kirkkolau-
luilta pe 5.11. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri su 7.11. klo 15 Temmeksen 
srk-talossa.
hartaus ke 10.11. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 11.11. 
klo 10.30 Kauttarannassa.

Vapaaehtoisten kokoon-
tuminen to 11.11. klo 15 srk-
talon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta to 4.11. 
klo 18–20 Murron kerhotilas-
sa ja pe 5.11. klo 18–20 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pyhäinpäivän kirkkolauluilta 
pe 5.11. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa, iltapala ja puheen-
vuoro ry:llä. Seurat su 7.11. 
klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 4.11. klo 18.30 
Kempeleen ry:llä. Pyhäin-
päiväseurat 6.–7.11. Kempe-
leen ry:llä, iltamessu su klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Kastettu: Viljami Antti Ee-
vert Väyrynen.
Avioliittoon vihitty: Tuo-
mas Antti Matias Väyrynen 
ja Miia Johanna Luukkonen.
Kuollut: Lauri Johannes Räi-
sänen 78, Onni Toivo Jaakop-
pi Tervo 78.

KESTILä
Nuortenilta to 4.11. klo 17 
kerhokodissa. 
Julkaisuilta to 4.11. klo 19 
Kestilän ry:llä.
Seurat la 6.11. klo 13 Kesti-
län ry:llä, Timo Poikkimäki, 
Hannu Jokitalo.
Ry:n seurat su 7.11. klo 13 
Pihlajistossa.
Seurakuntakerho pe 12.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 12.11. 
klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 12.11. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
11, varkkarikerho ti klo 15, 
perhekerho ke 10.11. klo 10 
kerhokodissa.

PIIPPOLA
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat la 6.11. klo 12 srk-ko-
dissa. 
Seurakuntakerho ti 9.11. 
klo 12 Väinölässä.
Pulkkilan ja Piippolan 
kappeleiden rippikoulu la 
13.11. klo 9–14 kirkossa. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
Kuollut: Jussi Erkki Koske-
la 77.

PULKKILA
Vaalipaneeli to 4.11. klo 14–
15 lukiolla. 
Raamattuluokka 5.11. klo 
19 ry:llä.
Diakoniamyyjäiset to 4.11. 
klo 14–18 srk-kodissa. Ote-
taan lahjoituksia vastaan. 
Myytävänä kahvia ja lei-
vonnaisia. Arpajaiset. Tuot-
to oman kappelin diakonia-
työlle.

hikkalalla Pikkukankaalla 
Tavastkengällä.
Opistomyyjäiset pe 12.11. 
klo 18.30 ry:llä, Alpo Pikka-
rainen. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18 srk-talossa. 
Kerhot: Päiväkerho pe klo 
10 seurakuntatalon kerhoti-
lassa ja ke klo 13 Tavastken-
gän koulussa. Puuhakerho to 
klo 12.15 alakoululla. Varkka-
rikerho to klo 14.30 kerhoti-
lassa. Perhekerho ti 9.11. klo 
10 kerhotilassa. 

RANTSILA
Projektikuoro to 4.11. klo 
18.30 srk-talossa. Laulavat 
aikuiset ja nuoret! Tule lau-
lamaan yhdessä. Meillä on 
kolme omaa harjoitusta ja 
yksi yhteinen harjoitus tor-
stai-iltaisin. Ohjelmassa pari 
joululaulua ja Maasalon Ad-
venttivesper. Esiintyminen 

Iltamusiikkia
ti 9.11. klo 19 

Pyhännän kirkossa

OAMK:n 
kirkkomusiikinopiskelijat
Hartaus Perttu Kyllönen

Järj. Pyhännän 
kappelineuvosto, 
srk:n musiikkityö

la 20.11. klo 19 ja su 28.11. 
klo 19 Rantsilan kirkossa.
Seurat su 7.11. klo 18.30 
ry:llä.
Seurat su 7.11. klo 19 Jari ja 
Anita Ojalla, Vilho Harvala ja 
Hannu Lauriala.
herättäjän seurat ma 8.11. 
klo 18.30 Sisko ja Seppo Jun-
tusella Wilppolassa, Wilppo-
lantie 12.
Rantsilan ry:n miesten il-
ta ti 9.11. klo 19 Leinosen 
Tuomirannassa Mankilassa. 
Syöpäkerho ke 10.11. klo 
12.30 srk-talossa.
Arkipyhäkoulu to 11.11. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Projektikuoro to 11.11. klo 
18.30 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 12.11. klo 
19 ry:llä.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-talossa. 
Lapsikuoro Stellat ke klo 
15 srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
Kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 sekä tyttökerho ma 
klo 13.15 ja klo 15.30 Nup-
pulassa. Varhaisnuorten 
kerhot ti klo 14.30 Manki-
lan koulussa ja ke klo 15.30 
Hovin koulussa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Vihitty: Simo Henrik Nieme-
lä ja Marika Hannele Autio.
Kuollut: Fanni Katariina Kal-
liokoski s. Törmä 97.

SIIKALATVAN 
yRITTäJIEN 
KIRKKOPyhä
su 7.11. Piippolassa
Messu klo 10 
Piippolan kirkossa
Kirkkokahvit 
seurakuntakodissa
- vapaata yhdessäoloa
- yrittäjien puheenvuoro
- hartaus

OMAIShOITAJIEN 
KIRKKOPyhä 

Siikalatvan seurakunnan 
omaishoitajien kirkkopy-
hä su 21.11. Piippolassa.
Jumalanpalvelus klo 10 
Piippolan kirkossa.

Ilmoittautuminen ti 
16.11 mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 020 
7109 860. 
Ilmoittautuminen on 
tärkeää kyyditysten ja 
ruokailun vuoksi.
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Morris Panych: Täti ja minä. 
Teatteri Rio. Ohjaus Mika Nuojua, 

rooleissa Ulla Tapaninen ja
Mika Nuojua.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Kirsi Aho tunnisti näytelmän Täti ja minä teemoja tosielämästä.

A nn i  K innu n e n

Tädin ja siskonpojan kohtaaminen
Siskonpoika saa sekavan 

kirjeen iäkkäältä tädiltään: 
täti vaikuttaa olevan huo-
nossa kunnossa. Siskon-

poika lähtee etäiseksi jäänyttä tä-
tiään katsomaan. Tädistä huoleh-
timinen vain on hiukan kyseen-
alaista. Siskonpojan tavoitteena 
näyttää olevan tädin pois päivil-
tä saaminen.

Esityksen kävi katsomassa ou-
lulainen lähihoitaja Kirsi Aho. 
Vanhustenhuollossa työskente-
levälle Aholle näytelmässä esiin 
tulleet vanhusten yksinäisyys ja 
kaukana asuvat omaiset ovat va-
litettavan tuttuja.

Hoitajan silmin katsottuna 
ensimmäinen näytös ihmetytti. 

– Väliaikaan asti mies miet-
ti, miten saa tapettua tädin, sa-
noo Aho. 

– Tuskin kukaan miettii, mi-
ten toisen saa tapettua. Täti oli 
kuitenkin hyväkuntoinen ja täs-
sä maailmassa mukana. Vaipois-
sa olevan kohdalla olisi voinut 
ajatella, että kunpa hän jo pääsi-
si pois.

Tappamisaikeet eivät Ahoa 
naurattaneet – toisten nauru lä-
hinnä nosti karvat pystyyn.

Näyttelijöiden työskentely ja 
Ulla Tapanisen roolisuoritus 

saavat kiitosta. Tapaninen kuu-
luu Ahon suosikkeihin ja Mika 
Nuojuakin on ennalta tuttu.

Asiat saavat 
uuden käänteen
Väliajan jälkeen toisessa näytök-
sessä tunnelma muuttui ja nau-
rua alkoi Ahostakin irrota. 

– Siskonpojan ja tädin välille 
kehittyi pidemmän päälle toisen-
lainen suhde.

Vanhusten yksinäisyys on tätä 
päivää ja ilmiön Aho näkee vali-
tettavasti työssään. Hän on koh-
dannut vanhuksia, joita lähel-
läkään asuvat omaiset eivät käy 

katsomassa kuin harvoin. Toki 
monta vanhusta omaiset käyvät 
katsomassa ja syöttämässä usei-
takin kertoja päivässä. Näytelmä 
kertoi Ahon mielestä myös siitä, 
mitä vanhukset ovat valmiita te-
kemään saadakseen toisen ihmi-
sen seuraa.

Kuoleman lähestyessä vanhus 
jää usein yksin. Omaiset voivat 
kaikota. 

– Kuolemaa ei uskalleta koh-
data ja se koetaan etäisenä, vaik-
ka se on jokaisella edessä.

Työssään Aho on huomannut, 
että moni vanhus kaipaa koske-
tusta ja sitä, että joku tulisi käy-

mään. He saattavat pyytää hoi-
tajaa halaamaan itseään. Yksi-
näisyys voi ilmetä myös fyysisi-
nä oireina.

Näytelmän loppuratkaisu oli 
Ahosta koskettava. Loppurat-
kaisuun liittyy myös amaryllis. 
Seuraavan päivän kauppareissu 
toi Aholle esityksen hauskalla ta-
valla mieleen. 

– Huomasin kaupassa ama-
rylliksen sipuleita. Mietin, että 
pitääköhän ostaa ja katsoa, ku-
ka sieltä alkaa puhua, hän nau-
rahtaa.

PÄIVI MÄKINEN

K I N O K U L M A

Elokuva The Social Network alkaa 
kohtauksella, jota voi tulkita elo-
kuvan avaimena. Harvardin yli-
opiston opiskelija Mark Zucker-

berg keskustelee tyttöystävänsä Erica 
Albrightin kanssa ravintolassa. Heidän 
puheensa eivät kohtaa toisiaan. Kohta-
us määrittää keskushenkilön ja eloku-
van loppukohtaus vahvistaa teeman.

Keskustelun päätteeksi Erica kertoo 

Netti ihmisten 
yhteyden pelastajana

jättävänsä Markin. Poika ryntää ulos, ja 
kamera seuraa koko matkan juoksevaa 
Markia asuntolaan, jossa hän syöksyy 
tietokoneelle. Samalla kun Mark kirjoit-
taa blogiinsa loukkaavasti Ericasta, hän 
luo ensimmäisen versionsa Facebookista.

Ohjaaja David Fincher näyttää, 
kuinka pitkä matka on Facebookin 
maailmasta ihmisen kohtaamiseen 
kasvoista kasvoihin. 

Mark Zuckerberg on sivullinen ja 
sosiaalisen elämän ulkopuolella. Fin-
cher alleviivaa tätä näyttämällä vuoro-
tellen Markia yksin ideansa kanssa ja 
riehakasta, karkean seksististä eliitti-
yliopiston opiskelijaelämää. 

The Social Network on tosipohjai-
suudestaan huolimatta klassinen luo-
miskertomus. Päähenkilö suhtautuu 
pakkomieleisesti ideaansa ihmisten vä-
lisestä yhteydestä. Kiusaaja tulee tari-
naan rahan mukana. Markin ja Naps-

terin luojan Sean Parkerin keskuste-
lun aikana diskon värivalot muuttavat 
viettelijän kasvot mefistomaiseksi.

David Fincher ja käsikirjoittaja Aa-
ron Sorkin näyttävät ajattelevan, et-
tä suurten ideoitten takana on nai-
nen. Naiset ovat elokuvassa joko seksi-
kumppaneita tai saavuttamattomia ku-

The Social Network (2010). Ohjaus  David Fincher, käsikirjoitus Aaron Sorkin, pääosissa Jesse 
Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake ja Rooney Mara. 

ten Erica Albright. The Social Network 
lähenee silloin ikiaikaista käsitystä nai-
sesta joko madonnana tai huorana. 

Lopussa Markilla on kuva Ericasta 
vain näyttöruudussa.

PENTTI KEJONEN


