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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Sanaa   
lakanoiden väliin

Uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjä-
nä Hiltunen tahtoo hyödyntää sanaa ja 
sakramentteja arjessa.

”Sanaa voi meditoida autossa, bussis-
sa ja illalla lakanoiden välissä. Siitä voi 
jopa jutella toisten kanssa tilanteen tul-
len. Työmatkan meditaatiossa tai hetken 
itsetutkisteluissa voi opetella tuntemaan 
kasteen veteen hukutettua vanhaa kök-
köminää ja koettaa etsiä uutta Kristuksen 
kanssa nousevaa ehjää minää.

Jos sana ja sakramentit eivät ole vain 
kirkkotilan juttu, vaan kannattavat ihmi-
sen arkeakin, luulen visusti, että saattai-
simme hyvinkin kokea välittömästi vai-
kuttavia, ruumiillisia, luita ja ytimiä kos-
kettavia voimaantumisia.”

Kotimaa 44/10

Nahka-Jumala 
hakusessa

Kolumnisti Lea Kranz kaipaa seurakun-
taan enemmän rohkaisua, rukousta ja 
rakkautta.

”Hiljattain eräs Taimi Tarmokas ky-
säisi, miksi nuupotin, ja kun kerroin sä-
ryistäni, hän tokaisi: ”Ota Burana!” Ja 
minun särkyihini ei auta, vaikka söisin 
purkillisen Buranaa. Eniten minua ärsyt-
tävät ne Urho Uskovaiset, jotka lohdutta-
vat kuin höyhenellä sipaisten: ”Kyllä Her-
ra auttaa!” Tiedänhän minä sen, ellei aut-
taisi, en olisi tässä, mutta minä kaipaan 
Jumalaa, jolla on nahka päällä! Kaipaan 
ihmistä, joka edes hetkeksi istuisi vieree-
ni, kietoisi kätensä ympärilleni ja itkisi 
kanssani.”

Ristin Voitto 3.11.2010

Aatoksia

Pakkohoito on 
kuuma peruna

Suomessa on tilastojen mu-
kaan psykiatrisessa laitoshoi-
dossa vuosittain noin 32 000 
potilasta, josta kolmannes eli 

noin 10 000 on vastentahtoisessa hoi-
dossa, eli tahdosta riippumattomas-
sa hoidossa. 

Väestöön suhteutettuna Suomes-
sa on eniten pakkohoitoa Euroopas-
sa. Silti sosiaali- ja terveysministeri-
össä valmistellaan lakia, jossa monen 
muun sinänsä hyvä tavoitteen lisäk-
si ollaan helpottamas-
sa tarkkailulähettei-
den kirjoittamisoike-
utta ei-virkasuhteessa 
oleviin lääkäreihin. 

Tähän saakka tark-
kailulähetteen kirjoit-
tajan on tullut olla vir-
kasuhteessa oleva lää-
käri. Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvon-
tavirasto Valvira on 
katsonut, että pakkotoimissa puutu-
taan ihmisen perusoikeuksiin ja sik-
si toimenpiteen tekijän täytyy olla vi-
ranomainen. 

Hätäratkaisuna pakkohoidon hel-
pottamisen ymmärtää, mutta se vie 
hoitoa väärään suuntaan. Ongelma-
na on pikemminkin se, että ihmiset 
eivät pääse halutessaan hoitoon ja 
menevät niin huonoon kuntoon, et-
tä ainoaksi ratkaisuksi nähdään pak-
kohoito. 

Pakkohoidon lisääminen estää 
avohoidon kehittymisen. Hyvä tar-
koitus on tässäkin asiassa parhaan 
vaihtoehdon pahin vihollinen. Pa-
ras vaihtoehto olisi avohoidon oikea 
kehittäminen.

Psykiatrista hoitoa annetaan 
meillä siis joskus jopa pakolla, mut-

ta joka neljäs mielenterveyspotilas ei 
saa apua fyysisiin vaivoihinsa. Heitä 
ei myöskään oteta vakavasti eikä tut-
kita riittävästi. 

THL:n tutkimuksen 
mukaan mielenterveys-
potilaat kuolevat huo-
mattavasti muita nuo-
rempina: miehet 20 
vuotta aikaisemmin ja 
naiset kymmenen vuot-
ta aikaisemmin kuin 
muu väestö. Yksi syy 
on se, että monet fyysi-
set sairaudet jäävät huo-
maamatta ja hoitamatta. 

Muuta väestöä lyhyempi elin-
ikä ei selity pelkästään itsemurhil-
la tai muilla riskitekijöillä, vaikka 
mielenterveyspotilaat kärsivät mui-
ta useammin yksinäisyydestä, liik-
kuvat vähän, syövät epäterveellises-
ti ja tupakoivat. Kyse on myös siitä, 
ketä hoidetaan. 

Vaikka mielenterveystyö ja hoito 
ovat menneet viime vuosina huimas-
ti eteenpäin, niin aikamme nurjat 
asenteet psykiatrisia potilaita koh-
taan saavat selityksensä osin psyki-
atrian historiasta. Tästä kertoo elo-
kuvateattereissa yhä esitettävä Arto 
Halosen Prinsessa -elokuva.

TIMO PELTOVUORI
Kirjoittaja on Mielenterveyden 
keskusliiton toiminnanjohtaja.

Väestöön 
suhteutettuna 
Suomessa 
on eniten 
pakkohoitoa 
Euroopassa.

Anteeksiantaminen on välttämätöntä, jot-

ta pystyy elämään. Tärkeää on myös osata 

pyytää anteeksi. Ne ovat myös kristinuskos-

ta tuttuja elämänohjeita. Anteeksipyytämisen ja an-

teeksiantamisen taidon pitäisi kuulua jokaisen kan-

salaistaitoihin. 

Ehkä riitojen käsittelyä, omien näkemysten perus-

telua ja toisen tunteiden loukkaamiseen suhtautu-

mista pitäisi opettaa koulussa ihan omana ainee-

naan. Niin hankalia ne ovat meille. 

Monesti kyse voi olla kuitenkin myös siitä, ettei 

osaa pyytää anteeksi, koska ei ymmärrä loukan-

neensa toista. Jos tuntee tulleensa loukatuksi, se 

on sanottava. 

On turha kantaa mukanaan marttyyrimaisesti 

tunnetta siitä, että minua on loukattu, olen kärsi-

nyt vääryyttä. Ei ole oikein kantaa mukanaan riidan-

siementä ja jatkuvaa mielenmurhetta.

Anteeksianto ei voi olla automaattituote, jossa 

anteeksiannon saa, kun sitä vain hakee, olipa oikeas-

ti pahoillaan tai ei. Mutta jokainen, joka pystyy 

aidosti olemaan pahoillaan ja pyytämään anteek-

si toteuttaa ohjetta rakastaa lähimmäistä niin kuin 

itseään. Samoin jokainen, joka antaa anteeksi sitä 

pyytävälle.

Anteeksiannon tärkeys nousee esiin perhejuhlien 

aikaan. Juhlittiinpa sitten isänpäivää tai äitienpäi-

vää, syntymäpäiviä, joulua, häitä tai valmistujaisia, 

tärkeintä on voida juhlia kevyellä sydämellä ja niin 

että kaikki mahtuvat saman katon alle. 

Se, että väistelee riitakumppaniaan eikä osaa 

pyytää tai antaa anteeksi, vie ilon itseltä ja muilta. 

Silloin tekee väärin myös itselleen. 

Pyydä anteeksi Raha auttaa

Uutislähetys pysähdytti. Haitin koleraepidemia 

on levinnyt maan pääkaupunkiin Port-au-Prin-

ceen. Pelkona on, että rankkasateet ja tulvat 

nopeuttavat epidemian ja muiden tautien leviämistä.

Moni suomalainen on jo lahjoittanut rahaa haiti-

laisten auttamiseen. Vaikka rahan antaminen myös 

jatkossa haitilaisten hyväksi tuntuu konemaiselta 

ratkaisulta, asiantuntijoiden mukaan rahaa tarvitaan 

yhä. Koleran torjumisessa puhdas vesi on ensiarvoi-

sen tärkeää. Puhdas vesi maksaa. 

Viimeistään nyt jokaisen suomalaisen, jolla on 

antaa vaikka vain yksi lantti avustustyöhön, on hyvä 

etsiä itselleen järjestö, jonka kautta on turvallista 

auttaa hätää kärsiviä.

Rukous haitilaisten hyväksi ei ole väheksyttä-

vää auttamista. Rukous kertoo siitä, että haitilai-

set eivät ole yksin. 
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I i r i s  K i v imä k i

Homokysymyksen alle 
on varassa hukkua 
muita tärkeitä asioita 
niin kirkossa kuin 
yhteiskunnassa, 
Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustaja 
Katariina Pitkänen toteaa.

Olen huolissani, miten 
paljon yhden aiheen kä-
sittely on vienyt viime 
vuosina kirkon huomio-

ta. Se aika, mikä homokeskus-
teluun on käytetty, on varmas-
ti poissa joistakin toisista täh-
dellisistä asioista. Onko kirkko 
ja myös media kiinnittänyt riit-
tävästi huomiota esimerkiksi sii-
hen, että köyhissä perheissä elävi-
en lasten määrä kasvaa Suomes-
sa koko ajan?

Tätä pohti kirkolliskokous-
edustaja, pastori Katariina Pitkä-
nen tiistaina, päivää ennen kuin 
Turkuun kokoontunut kirkollis-
kokous sai käsiinsä perustevalio-
kunnan mietinnön Parisuhdelain 
seuraukset kirkossa.

– Siksi toivon, että se, mitä kir-
kolliskokous tällä viikolla asiasta 
päättää, vapauttaisi vihdoinkin 
energiaa näkemään muita isoja 
asioita kirkossa ja yhteiskunnassa.

Kirkolliskokouksessa odotettiin 
pistettä homokeskustelulle

Piispainkokous totesi helmi-
kuussa Kirkko ja rekisteröidyt pa-
risuhteet -selvityksessä, että sie-
lunhoidolliseen kohtaamiseen 
voi kuulua rukous parisuhteensa 
rekisteröineiden ”kanssa ja hei-
dän puolestaan”. Piispainkoko-
uksen mukaan kirkolliskokous 
voi halutessaan antaa pastoraa-
listen ohjeiden laatimisen piis-
painkokouksen tehtäväksi.

Ennen Rauhan Tervehdyksen 
painoon menoa kirkolliskokouk-
sessa ei vielä ehditty keskustella 
perustevaliokunnan mietinnöstä. 

Kirkosta eroamiset 
heijastuvat päätökseen
Katariina Pitkänen uskoi alku-
viikosta, että kirkolliskokouksen 
päätöksentekoon heijastuu osal-
taan lokakuussa kirkkoa koetel-
lut eroaalto.

– Kirkosta eroamiset eivät voi 
olla vaikuttamatta siihen. Toi-
saalta emme voi myöskään sen 
perusteella tehdä ratkaisuamme, 
Pitkänen sanoi.

Pitkänen on kertonut aiem-
min julkisuudessa rukoilevansa 
rekisteröidyn parisuhteen puo-
lesta, jos rukoushetkeä häneltä 
pyydetään.

Hän toteaa kuitenkin toimi-
vansa jatkossa niin kuin kirkol-
liskokous asiasta päättää.

– Minä toivoisin, että kirkol-

liskokous päätyy kannattamaan 
muutakin kuin piispankokouk-
sen ehdottamaa vapaamuotoista 
rukoushetkeä rekisteröidyn pari-
suhteen puolesta, mutta ymmär-
rän kirkon olevan enemmän kuin 
yhden ihmisen vakaumus, Pitkä-
nen painotti.

Vaakakupissa 
kirkon yhtenäisyys
Pitkäsen mukaan perustevaliokun-
nan vaikeana tehtävänä on ollut 
muokata ratkaisua, joka mahdollis-
taa kirkon säilymisen yhtenäisenä.

Samalla hän pahoittelee, jos 
pelkästään yksi asia, kirkon suh-
tautuminen samaa sukupuol-
ta olevien parisuhteeseen, repisi 
kirkon hajalle.

– Emmehän me ole eri mieltä 
teologisesti paljon perustavam-
paa laatua olevista asioista, ku-
ten kasteesta ja ehtoollisesta.

Homokysymys on ollut kir-
kolliskokouksessa esillä lähes 
koko 2000-luvun. Oulun hiippa-
kunnan toinen edustaja, hallin-
to-oikeustuomari Pirjo Pyhäjär-
vi kertoi alkuviikosta odottavan-
sa mielenkiinnolla valiokunnan 
mietintöä, mutta ei uskonut sen 
tuovan sinänsä enää mitään uut-
ta kirkon kestoaiheeseen. 

– Kaikki kivet asiassa lienee 
jo käännetty, niin puolesta kuin 
vastaan, Pyhäjärvi huokaisi.

Tulevaisuusselonteko 
vaarassa unohtua
Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi 
kirkolliskokouksen avajaispu-
heenvuorossa odottavansa, että 
kirkko tukee homoseksuaalisia 
ihmisiä ja suhteensa rekisteröi-
neitä nais- ja miespareja.

Pyhäjärven henkilökohtaiseen 
mielipiteeseen arkkipiispan suo-
rasanainen puheenvuoro ei vai-
kuttanut ”erityisesti”, kuten hän 
itse totesi.

– Se oli yksi puheenvuoro 
muiden joukossa, hän luonnehti.

Vaikka media odotti kirkol-
liskokouksessa ainoastaan pa-

risuhdelain mietintökeskuste-
lua, muistutti kirkolliskokous-
edustaja, kirkkoherra Hannu 
Ojalehto muun muassa alkuvii-
kosta esillä olleesta, kirkon en-
simmäisen tulevaisuusselonteon 
tärkeydestä.

Selonteko tarkastelee kirkon 
tulevaisuutta erityisesti jäsenyy-
den näkökulmasta.

Kirkolliskokouksen keskuste-
lussa kannatettiin muun muassa 
eräänlaisen ajatushautomon apua 
luomaan kolmannen vuosituhan-
nen kansankirkon ääriviivoja.

RIITTA HIRVONEN

Kirkolliskokousedustajat kuuntelivat maanantaina tarkasti arkkipiispa Kari Mäkisen avajaispuhetta.

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat Pirjo Pyhäjärvi (vas.), Hannu Ojalehto 
ja Katariina Pitkänen odottivat tiistaina iloisina parisuhdelain mietintökeskustelua.



4    Nro 37     11.–18.11.2010

Palautetta

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 93 000, 13 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Va. päätoimittaja: Elsi Salovaara 044 5626 447
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 5626 449
Toimittaja: Tytti Pääkkönen 044 5626 452
Toimittaja: Rauhan Tervehdys / Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 5297 558

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset 
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: Rovaniemi– Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Mikä kellotapuli edustaa uuden 
ajan kirkkoarkkitehtuuria?
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 15.11. 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 
numerossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastannei-
den kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Pateniemen kirkon votiivilaiva
Kiitos kaikille osallistu-

neille. Yhtään oikeaa vas-
tausta ei kuitenkaan tullut.
Laivan veikattiin seilaavan 
Oulun tuomiokirkossa ja 
Tuiran kirkossa, mutta ku-
van Felix-votiivilaiva on Pa-
teniemen kirkosta. Felix-lai-
va oli 1800-luvulla Pateniemen laivanrakentamon viimeinen 
työ. Pienoismallin on lahjoittanut Pateniemen Lions Club.

MARJO HÄKKINEN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

Isäni, Matti Einari Kärenlam-
pi oli vaatimaton kansanmies. 
Hän teki oman raskaan osuu-
tensa vapaan Suomenmaan 
puolesta. Sotien päätyttyä hän 
kylvi peltoraivioitansa, niitti 
kultavainioitansa ja elätti per-
heensä mitään pyytämättä, mi-
tään ilmaiseksi saamatta. Isän 
kuollessa 80-vuotiaana kukaan 
meistä yhdeksästä lapsesta ei 
ollut hänen luonaan.

Isää pidettiin elämänsä vii-
meiset 10 kuukautta Kestilän 
vanhainkodissa. Hänen oli-
si pitänyt antaa asua omas-
sa kodissaan loppuun asti. Sii-
tä olen katkera ja syytän itseä-
nikin. Viimeisenä kesänä olin 

käymässä lapsuudenkodissani. 
Toimme hänet käymään An-
nalassa. Savusaunan polulle 
oli pudonnut iso lepänkarahka. 
Isä hamusi sen jalat täristen kä-
teensä ja heitti sivuun. ”En lä-
he”, hän sanoi, kun omasta ko-
dista lähdön aika tuli. 

Talvisodan muistojen myö-
tä olen alkanut ymmärtää, mi-
ten rakas on tämä vapaa maa, 
miten uljaasti siniristilippu lie-
huu isänpäivänä ja pian itsenäi-
syyspäivänä. Rakkaiksi ovat tul-
leet rintamaveteraanit kaikkial-
la Suomessa. Isän uhrautuminen 
ei ollut esillä kotona. Hän sanoi 
naureskellen olevansa ohi am-
muttu. Se on ainoa, mitä muis-

tan hänen kertoneen sodasta. 
Sana ”sota” ohitti ymmärrykse-
ni lapsena ja nuorena. Siitä ei pu-
huttu. Nyt haluaisin tietää, mil-
laista juuri oman isäni sota oli. 
Millainen hän oli samat kohtalot 
kokeneiden veljiensä joukossa?

Muistaako joku Kestilän, 
Haapaveden, Pulkkilan, Kärsä-
mäen, Piippolan ja Pyhännän 
veteraaniveljistä isäni? Olisin kii-
tollinen muistoista. Ystävällisesti 
ottakaa yhteyttä: Airi Räisänen, 
Kupittaankatu 178, 20810 Tur-
ku tai 050 522 6658 tai airi.rai-
sanen@elisanet.fi.

AIRI RÄISÄNEN
Turku

Markku Nikun kirjoitus (RT 
4.11.) heijastaa yleistä väärin-
käsitystä tiedemiesten objek-
tiivisuudesta. Professori Tapio 
Puolimatkan kirjan Usko, tie-
de ja evoluutio sanoin: Myyt-
ti ennakkoluulottomasta ja 
pyyteettömästä tieteentekijäs-
tä elää edelleen kulttuurissam-
me, vaikka se on tieteenfiloso-
fiassa ja tieteen historian tutki-
muksessa moneen kertaan ku-
mottu.

Tutkija Mary Schweitzer sa-
noi löydettyään verisoluja Ty-
rannosaurus rexin luista:

Menin kananlihalle, kos-
ka jokainen tietää, etteivät nä-
mä säily 65 miljoonaa vuotta. 
Korjasiko tiede itseään selvi-
en todisteiden edessä? Ei, kos-

ka suuri joukko tiedemiehiä ei 
salli tieteen korjata itseään, jos 
ateistis-naturalistinen maa-
ilmankatsomus kyseenalais-
tetaan: ”Vaikka kaikki näyt-
tö viittaisi älykkääseen suun-
nittelijaan, sellainen olettamus 
poissuljetaan tieteestä, koska se 
ei ole naturalistinen [luonnol-
lisiin syihin perustuva]”.(Na-
ture 401: 423, 1999).

Kopernikus, Galileo, Kep-
ler ja Newton, nuoreen maa-
ilmaan uskovat kristityt, to-
teuttivat tähtitieteessä vallan-
kumouksen välittämättä siitä, 
että tiedeyhteisö oli eri mieltä.

Tiedemaailmassa on nytkin 
monia Kopernikuksen kaltaisia 
tiedemiehiä, jotka ymmärtävät 
tieteellisten tosiasioiden kumo-

avan tiedemiesten enemmistön 
mielipiteen evoluutiosta. Tutus-
tu ihmeessä aiheesta kertoviin 
kirjoihin, esimerkiksi lääkäri 
Pekka Reinikaisen kirjaan Dino-
saurusten arvoitus ja Raamattu.

Myös Jeesus sanoo: ”Mut-
ta luomakunnan alusta Juma-
la on luonut heidät mieheksi ja 
naiseksi” (Mark. 10:6).

Miljoonille vuosille ei jää 
tilaa, sillä silloin ihminen olisi 
ilmaantunut vasta luomakun-
nan lopussa. Jumala on todel-
la siunannut tieteellisten tosi-
asioiden vahvistamaan Hänen 
Sanansa!

ERKKI JOKISALO
farmasian tohtori

Kiiminki

Monissa uskonnollisissa yhte-
yksissä on tullut törmättyä seu-
raavanlaiseen mantraan: nai-
misiin pitää mennä, jotta saa 
siunauksen avioliitolleen. Ny-
kyään kun muodissa ovat kai-
kenkarvaiset suhteet, niin mo-
ni ajattelee, että naimisiin ei 
kannata mennä jottei tarvitse 
erota. 

Isossa Kirjassa tällaisista 
suhteista on omat tulkintan-
sa. Sen mukaan joidenkin ih-
misten on hyvä olla menemättä 
naimisiin, koska ihmiset ovat 
tehneet heistä sellaisia ja jot-
kut ovat olleet syntymästään 
saakka kykenemättömiä avio-
liittoon. Kolmantena kohta-
na Kirja ilmoittaa evankeliu-
mityön olevan esteenä monil-
le liitoille. 

On kuitenkin ihmisiä joiden 
avioliitossa ei näytä olevan siu-
nausta eikä onnea. Kun aviolii-
tosta ei löydy onnea eikä siuna-
usta, aletaan syyllistää sillä, et-
tä on valinnut kiireissään vää-
rän puolison, saatana on alka-
nut riivaamaan toista osapuol-
ta tai että vaimo ei kunnioita 
miestään tarpeeksi. Useimmi-
ten tulkinnat ovat mustaval-
koisia. Suurimmaksi osaksi 
syytetään naista. 

Lisäksi oletetaan, että us-
kovainen puoliso ottaa ilman 
muuta uskovaisen puolison. 
Jos asia on päinvastoin, tilanne 
tuomitaan. Kukaan ei edes kysy, 
kuinka kiintynyt olet ihmiseen 
ja miten teillä muuten menee. 

Ottaen huomioon esimer-
kiksi sen, että useimmat us-

koon tulleet ihmiset saatta-
vat olla entisiä alkoholisteja 
tai muita moniongelmaisia, ei 
pelkkä uskoon tuleminen ole 
mikään autuaaksi tekevä asia. 
Jos ei tällaista tule ajatelleeksi, 
voi joutua höynäytetyksi avio-
liittoon. 

Myös uskovaiset eroavat. 
Eikö olisi parempi tutustua pi-
dempään eikä höngätä heti en-
simmäisellä viikolla naimisiin? 
Papin aamen ei takaa avio-on-
nea. Onhan sanottu, että yksi 
päivä on Jumalalle kuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta kuin yk-
si päivä. Kirjassa ei lue missään 
kuinka kauan tutustumisajan 
pitää olla.

LEENA JÄÄSKELÄ
Oulu

Papin aamen ei takaa avio-onnea

Kopernikuksia tarvitaan

Isänpäivä, itsenäisyyspäivä – isä• Kiitokset Pekka Helinille hyvästä kirjoituksesta Väinö 
Linnan silmät (RT 28.10.). En ikimaailmassa vuosia 
sitten olisi uskonut lukevani näin suoraa ja rehtiä tekstiä 
seurakuntalehdestä. Kirkkohan ei ole ollut köyhien 
puolustaja, vaikka tänä päivänä yrittää sitä esittää. Monelle 
meistä kirkko esittää pokkuroitavaa ja ylhäältä käskyjä 
jakavaa auktoriteettia. Toivottavasti kirkko voi muuttua 
inhimilliseen suuntaan.

• Kiitos kansikuvavalinnasta – kolme tavallista nuorta (RT 
28.10.). Paras vuosiin ja puhuttelee monella tapaa.

• Tytti Pääkkönen on mainiosti sinappina maailmassa (RT 
4.11.). Kiitokset hänelle ytimekkäästä kannanotosta. Itsekin 
kuuntelin Yrjö Ikosta, kun hän saarnasi taannoin Helsingin 
Johanneksen kirkossa. Tytin tavoin pidin saarnaa erittäin 
onnistuneena.

• Voisiko RT ottaa esittelyyn myös matemaattisia kirjoja? 
Valitettavasti niitä ei esitellä lehtien kulttuurisivuilla.

Toimitus vastaa: Toteuttamiskelpoinen idea. 
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Valokuvaaja Norman Ger-
shmanin näyttely St. 
Louisissa Yhdysvallois-
sa kertoo albanialaisis-

ta muslimeista, jotka oman hen-
kensä vaarantaen auttoivat juu-
talaisia toisessa maailmansodas-
sa. Muslimit olivat köyhiä kylä-
läisiä, farmareita ja vuokraviljeli-
jöitä. He olivat vanhurskaita kan-
sakuntien keskuudessa.

Käsite vanhurskaat kansakun-
tien keskuudessa tarkoittaa nii-
tä harvoja, jotka auttoivat juuta-
laisia toisessa maailmansodassa 
historian pimeimpänä hetkenä.

Italia oli vallannut Albani-
an 1939 ja miehitti sitä vuoteen 
1943 saakka, jonka jälkeen maa 
siirtyi Saksan alaisuuteen. Mie-
hitysvuosien aikana Albaniaan 
tulvi juutalaisia naapurimaista.

Kunniakäsitys 
pelasti juutalaiset
Gershman matkusti Albaniaan 
haastattelemaan muslimeja. Hä-
nelle selvisi, etteivät ainoastaan 
muslimit auttaneet juutalaisia 
vaan myös kreikkalais- ja roo-
malaiskatolilaiset olivat osallis-
tuneet suojeluun.

Kaikkia heitä velvoitti vanha 
albanialainen kunniakäsitys be-
sa, joka tarkoittaa lupauksen pi-
tämistä. Kyläläiset olivat valmiita 
kuolemanvaaraan vain sen vuok-
si, että naapuria on autettava.

Gershman päätti tutkia musli-
mien osuutta, sillä muslimit juu-
talaisten auttajina on ilmiö, josta 
moni ei ole kuullut. Hän teki ai-
heesta valokuvanäyttelyn ja kir-
jan. Näyttely kertoo, että musli-
mit pitivät auttamista uskonnol-

lisena velvollisuutenaan.
– Besa on kulttuuri-ilmiö, 

jonka kietoutuu uskoon, Ger-
sham sanoo.

Professori Ahmet Karamus-
tafa Washingtonin yliopistosta 
kertoo, että muslimeille elämän 
säästäminen on universaali arvo. 
Islamin lainopilliset ja uskonnol-
liset oppineet ovat aina pitäneet 
elämän suojelemista yhtenä tär-
keimmistä arvoista.

Puettiin 
farmareiksi
Näyttelyssä on valokuva Lime 
Balla -nimisestä naisesta. Hän 
kertoi Gershamille, että 17 juu-
talaista tuli maan pääkaupun-
gista Tiranasta hänen kyläänsä 
vuonna 1943.

– Me jaoimme heidät kyläläis-

ten kesken. Olimme köyhiä, mut-
ta emme silti ottaneet rahaa, jo-
ta juutalaiset tarjosivat ruuasta 
ja suojasta. Viljelimme kasvik-
sia, joista riitti ravintoa kaikille.

– Puimme heidät 15 kuukau-
den ajan farmareiksi, sellaisiksi 
joilta itsekin näytimme. Paikal-
linen poliisi tiesi kaiken, Lime 
Balla muistelee.

Näyttely on St. Louisissa Ema-
nuelin synagogassa. Synagogan 
rabbi Justin Kerberin mukaan 
julkisuudessa kerrotaan paljon 
juutalaisten ja muslimien vihan-
pidosta.

– Se ei ole koko tarina. Alba-
nian tapaus on esimerkki kunni-
oituksesta, suvaitsevaisuudesta ja 
rakkaudesta.

RELIGION NEWS SERVICE

Kirkkoon 
kuuluu 78,5 %
Suomen väestöstä luterilai-
seen kirkkoon kuului loka-
kuun 2010 lopussa 78,5 pro-
senttia eli 4,2 miljoonaa suo-
malaista. Viime vuoden-
vaihteessa vastaava prosent-
ti oli 79,7. Eniten jäseniä on 
eronnut Helsingin hiippa-
kunnassa.

Väestörekisterikeskuksen 
ennakkotietojen mukaan kir-
kosta erosi lokakuussa 35 300 
henkeä mikä on 0,83 prosent-
tia kirkon jäsenistöstä.

Eniten kirkon jättäneitä oli 
suurissa kaupungeissa. Hiip-
pakuntien välillä eroamis-
prosenteissa on suuria eroja. 
Eniten jäseniä erosi Helsingin 
hiippakunnasta (1,28 %) ja 
vähiten Porvoon hiippakun-
nasta (0,46 %).

Kirkkoon liittyi lokakuus-
sa 1 045 suomalaista.

Apua
ajatus-
hautomosta? 
Kirkon ensimmäisestä tule-
vaisuusselonteosta keskus-
teltiin kirkolliskokoukses-
sa. Keskeisiksi näkökulmiksi 
selonteko määrittelee muun 
muassa nuorten aikuisten 
kohtaamisen ja kirkon talou-
den sopeuttamisen sen varoi-
hin. 

Piispa Seppo Häkkinen 
toivoi selontekoon kirkon pe-
rustehtävän määrittelyä ja 
teologista analyysiä. Kirkon 
identiteetti nousee Jumalan 
sanasta. Keskeistä on suhde 
Raamattuun. Sen tulee saada 
myös kirkon tulevaisuudessa 
ja selonteossa paikkansa.

Piispa Mikko Heikka kan-
natti ajatushautomon apua 
luomaan kolmannen vuosi-
tuhannen kansankirkon ää-
riviivoja.

Pastori Pauliina Kainulai-
nen totesi, että jos kirkko ei 
puhu teologian kielellä, niin 
miten muut tahot ja toimijat 
puhuisivat sillä. Hän koros-
ti, että selvityksissä talouden 
ja kaupan kieltä tulee välttää, 
kuten sanoja tulosvastuu, te-
hokkuus ja asiakas.

Kirkkohallitus antaa kir-
kolliskokoukselle tulevai-
suusselonteon neljän vuoden 
välein.

Maata  kiertelemässä

Muslimit suojelivat vainottuja 
juutalaisia Albaniassa

Seurakuntavaalit ovat 
olleet paljon esillä 
mediassa, mutta 
ehdokkaita ei juuri 
ole näkynyt muualla 
kuin mainoksissa. 
Yhden mahdollisuuden 
kohtaamiseen tarjosi 
Siikalatvan lukio.

 

Seurakunta järjesti ensim-
mäistä kertaa äänioikeut-
taan käyttäville ja muille-
kin kiinnostuneille luki-

ossa vaalipaneelin. Rauhan Ter-
vehdyksen tilaajaseurakunnissa 
se on toistaiseksi ainoa laatuaan. 

Kappalainen Perttu Kyllösen 
vetämässä paneelissa oli muka-
na kaksi paikallista ehdokasta: 
40-vuotiaaksi perheenisäksi esit-
täytynyt Tero Väisänen Kestiläs-
tä ja 55-vuotiaaksi yksinkertai-
seksi mummuksi itsensä kuvan-
nut Leena Nissinen Pyhännäl-
tä. Kolmantena paneelissa istui 
opinahjon rehtori, Oulunsalossa 
ehdolla oleva 39-vuotias Maarit 
Leskelä.

Opiskelijoiden kysymykset kä-
sittelivät tuttuja aihepiirejä. Eh-
dokkailta kysyttiin niinkin van-
haa asiaa kuin kantaa naispap-
peuteen. Kaksi totesi, ettei papin 
sukupuolella ole väliä mutta yk-
si kertoi olevansa naispappeut-
ta vastaan. Tämän hetken suu-

rimmassa mielipiteiden veden-
jakokysymyksessä, eli homopa-
rien siunaamisessa, yksi oli vas-
taan ja kaksi pelkän rukoushet-
ken puolella.

Ehdokkaiden piti myös analy-
soida sitä, miksi niin moni nyky-
ään eroaa kirkosta. 

Leena Nissinen uskoi, että mo-
nella voi olla taustalla kokemus 
siitä, ettei kirkon edustajilta saa 
lohdutusta sitä tarvittaessa.

– Se, että pappi käy vaan suo-
rittamassa tietyt menot, ei riitä.

Kysymykseen, miten seura-
kunta voisi vaikuttaa nuorten elä-
mässä, ehdokkaat heittivät pallon 
takaisin nuorille ja kannustivat 
tekemään aloitteita ja esityksiä. 
Tai vaikka vetämään seurakun-
nan valtuutettuja hihasta. 

– Aktiivisesti toimimalla vai-
kuttaa omaan elämään, tiivisti 
Väisänen.

Vaalien tärkeimmäksi asiaksi 
Maarit Leskelä nosti ylipäätään 
vaikuttamisen.

– Tärkeää on, että jokainen 

vaikuttaa siihen, mihin suuntaan 
kirkko menee. 

Vaalipaneeli tuotti tulosta, 
sillä viime perjantaina lukion 
ennakkoäänestyspaikalla kävi 
melkein kolmasosa koulun op-
pilaista. 

– Uskon, että moni käy äänes-
tämässä myös varsinaisina vaa-
lipäivinä, totesi ennakkoäänes-
tyksessä vaalivirkailijana toimi-
nut Perttu Kyllönen. 

ELSI SALOVAARA

Opiskelijat tenttasivat ehdokkaita

Suomalainen ei hevillä eturiviin istu, mikä tuli todistetuksi Siikalatvan lukion vaalipaneelissakin.

E l s i  S a l ovaa ra
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Su 14.11. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00–. Ma 11.11. Kotiliitto  
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

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

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

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

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 14.11. klo 16.00 Anne-Maaria ja Tarmo 
Ahosella Reposeläntie 79 Kiiminki, ke 17.11. klo 11.00 Marja-Leena ja 
Matti Kemppaisella Törmälänperäntie 12 Tavastkenkä, pe 19.11. klo 18.00 
Aarne ja Liisa Putulalla Paavonmäentie 16 Pudasjärvi.

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
Ylistyksen,	Sanan	ja	Esirukouksen	
Illat	lauantaisin	klo	18.00.	
TERVETULOA!

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu ”Yhdessä enemmän” 
perhe- ja aviopariviikon-

loppu 20.–21.11. Pyhän Andreaan 
kirkolla lauantaina klo 10–18 ja 
sunnuntaina klo 10 –15.30. Aviopa-
rikoulutusta ohjaa perheterapeutti 
Senja Haverinen ja lapsille järjes-
tää ohjelmaa lastenohjaaja Maria 
Vuorma. Koko viikonlopun hinta 
sisältäen ruokailut ja opetuksen  
on aikuiselta 32e ja lapselta 15e,  
tai koko perhe 100e. Ilmoittautumi-
set ja kyselyt 040-968 6681/ 
Maria Vuorma. Aarre-ilta 12.11. 
klo 18.30 Öbergin talon alakerras-
sa 11–14-vuotiaille.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Mäntyrinteen palvelutalossa Temmeksellä
Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille 
turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä.

Turvallista ja kodinomaista 
palveluasumista

Erityisesti muistisairaiden hoidossa olemme saaneet hyviä tuloksia yhdessä tekemi-
sen ja hoitotyön asiantuntemuksella. Tarvittaessa järjestämme geriatrin palvelut.

Myös vuoro-, tilapäis- ja kuntoutumisjaksot sekä yö- ja päivähoito mahdollisia. 
Olipa asiasi suuri tai pieni, räätälöimme sopivat ratkaisut.

Soita 044 5767 001 Vanhustyön vastaava hoitaja Raakel Piri
 044 5767 017 Mäntyrinteen sairaanhoitaja Sari Ylitalo

Lepolan palvelutalossa Tyrnävällä
Kuntouttavaa ja aktiivista palveluasumista, henkilökunta 
paikalla klo 7–21, yöllä yökäynnit ja -päivystys.

Lakeuden Palveluyhdistys ry. tarjoaa

LAKEUDEN 
PALVELUYHDISTYS RY.

La 13.11. klo 10 Raamattutunti, Jumalan-
palvelus ja lastenkirkko. Puhujana pastori 
Juha Mikkonen. Kasvisruokala Etrassa 
avoin lounas la 13.11. klo 12–15 sym-
patiakeräyksen hyväksi, aikuiset 10€, 
lapset 5€, alle 6 v. ilmaiseksi. Tervetuloa 

hyvän ruoan ääreen! ”Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan 
Herran, vaan myös ihmisten edessä.” 2. Kor. 8:21. La 20.11. klo 10 Raamattutunti, 
Jumalanpalvelus ja lastenkirkko. Puhujana Markku Koivisto Oulusta, vankilalähetyk-
sen pv. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 12.11. klo 18 LIFTjr. Pe 12.11. klo 20 LIFT, 
Mikko Saukkonen, Juha Kurki, Alight. Su 14.11. 
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste, Hannu 
Orava, Pasi Markkanen, Holy Wind. Su 14.11. 
klo 17 Church@78, international service, Nicki 
Berry, Andrey Sirotkin. Ma 15.11. klo 18 Sykarin 

kaivolla-ilta naisille. Ma 15.11. klo 19 Israel-ilta, Mirja ja Halvor Ronning Raa-
mattukodilta Israelista. Ke 17.11. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Ritva 
Himanka, Pasi Markkanen. To 18.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. KIRJALLISUUS- JA MUSIIKKIPÄIVÄ, LÄHETYSMYYJÄISET SU 
21.11. Tarkemmin netissä. Tervetuloa!

To 11.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Erkki Peltola ’Itsetunto’. Su 14.11.  
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat Hei-
no Kouva. Ke 17.11. klo 18 Lähetyspiiri 
ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Siionin matkalauluseurat 14.11. 
klo 14 Heinäpään srk-kodilla, 
Jouko Lauriala. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

To 11.11. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, 
Esko Taipale. Pe 12.11. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-
vuotiaille. Su 14.11. klo 11 Isänpäivän perhekirk-

ko, Sini Niemelä, Ulla Tuominen, Maria Vuorma, Elliotsin balettiryhmä, tarjoilu. Klo 18 
Avoin raamattupiiri. Ti 16.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 17.11. klo 18 
Nuortenilta, Sini Niemelä. To 18.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, God`s Bell, 
rukouspalvelu, tarjoilu. La 20.11. klo 14 Varjoista maan – kun masennus kohtaa, 
Irmeli Schüz. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

To 11.11. klo 18, Miestenilta. 
Su 14.11. klo 18, Isänpäivän 
kokous, sisaret. Ma 15.11. klo 18, 
Kotirukouskokous, Blomsterilla 
Lehmikentäntie 16 A 5. To 18.11. 
klo 18, Raamattupiiri. Su 21.11. 
klo 18, Sunnuntain kokous, Risto 
Wotschke. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi

KODINHOITAJA
Tulen auttamaan ruuanlaitossa, 
siivouksessa, asioinnissa sop. 
mukaan. Soittele Eriika Pätsille 
045-340 7677.
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Seurakunnissa 
satsataan seiniin

Seurakunnat käyttävät ihan liikaa rahaa ra-
kennuksiin. On pappiloita, kanttoriloita, 
kirkkoja, seurakuntataloja, kappeleita, va-
rastoja, huoltorakennuksia, lisää seurakun-

tataloja ja vielä enemmän kirkkoja. 
Niiden ylläpito vaatii aikaa, vaivaa ja rahaa. Tot-

ta on myös, että toisinaan niitä on liikaa. Mutta an-
nas olla, jos seurakunta haluaa luopua jostain ra-
kennuksestaan. Se ei olekaan aivan yksinkertaista. 
Yhtäkkiä rakennuksesta, jopa kaupungin rumim-
masta ja vähiten käytetystä kirkosta, tulee rakas ja 
arvokas, ja siitä luopumista vastustetaan. 

Vastaan on myös laki: Kaikki ennen vuotta 1917 
rakennetut kirkolliset rakennukset – siis kirkot, 
kellotapulit, kappelit – kuuluvat rakennussuojelun 
piiriin piha-alueineen. Niistä on pidettävä huol-
ta, huvitti se tai ei. Tai oli seurakunnalla varaa sii-
hen tai ei.

Edes uudempia kirkkoja ei niin vain myydä pois. 
Ensin seurakunnan pitää tehdä asiasta esitys kirk-
kovaltuustolleen, joka hyväksyy tai hylkää ajatuk-
sen. Mikäli valtuusto päätyy esittämään myyntiä, 
pitää päätös alistaa kirkkohallituksen vahvistetta-
vaksi. Jos kirkkohallitus sattuu olemaan samalla 
kannalla, pitää päätös käyttää vielä opetusminis-
teriössä. 

Ei siis auta kirkkoherran ruveta muuttamaan 
kirkkoa kuntosaliksi omin päin, vaikka mieli te-
kisikin.

Asialla on toinenkin puoli: Kirkot ovat komeita 
rakennuksia. Niistä on iloa silmälle ja sielulle. Li-
säksi niissä piilee uskomattomia aarteita: ehtoollis-
astioita, kirkkotekstiilejä, arvokkaita maalauksia, 
vanhoja alttaritauluja ja seinämaalauksia. Osa on 
niin arvokkaita, ettei sitä voi rahassa edes mitata.

Jos seiniin satsaaminen epäilyttää, kannattaa it-
se kunkin tehdä kaksiosainen testi: Ensiksi kannat-
taa käydä vaikkapa Muhoksen kirkossa katsasta-
massa sakastin vanhat maalaukset. Jos sinne saak-
ka ei pääse, voi maalauksia tarkastella seurakun-
nan nettisivujen kautta. Kauhukuvastosta nautti-
van puolestaan kannattaa käydä Haukiputaan kir-
kossa, siellä on helvettiä seinä täynnä.

Toiseksi suosittelen kävelyä Hallituskadun ran-
nan puoleisessa päässä Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulin pihassa. Kurkistus portistakin riit-
tää: piha on yksi Oulun kauneimpia. Kateeksi käy 
niitä onnekkaita, joilla piha on päivittäisen työ-
matkan varrella. Testin voi ajoittaa myös piispan 
adventtivastaanoton aikaan; silloin pääsee ihaste-
lemaan piispantalon seiniä sisältäpäin. 

Vaikka seiniin satsaaminen on kallista, on se 
kaunistakin. Ainakin toisinaan.

SATU LAPINLAMPI

Torstaina 18. marraskuuta 
kello 19 pidetään Oulujoen 
koulun juhlasalissa konsert-
ti. Solistina on Jorma Kärnä 

ja säestäjänä Laura Kumpula.
Ohjelmassa on suomalais-

ta laulumusiikkia, muun muas-
sa Merikantoa ja Kilpistä. Lisäk-

si kuullaan Laura Kumpulan pia-
nosoolo ja kevyempää laulumu-
siikkia.

Konsertin järjestää Oulujoen 
koulun vanhempaintoimikun-
ta. Konsertin tuotto menee ly-
hentämättömänä vanhempain-
toimikunnan rahastoon. Rahas-

Konsertilla välituntivälineitä Oulujoelle
ton toimikunta käyttää oppilai-
den hyväksi esimerkiksi myöntä-
mällä stipendejä ja hankkimalla 
välituntivälineitä.

Konserttiin on vapaa pääsy, 
ohjelma maksaa 5 euroa.

SATU LAPINLAMPI

Oulun seurakuntayhty-
män Diakoniakeskus 
viettää avointen ovien 
päivää uusissa tiloissaan 

Taka-Lyötyssä torstaina 18. mar-
raskuuta kello 14–16. Tilat sijait-
sevat entisessä Postipankin talos-
sa, osoitteessa Taka-Lyötyn katu 
4, toisessa kerroksessa.

Yhteisten seurakuntapalvelu-
jen vt. johtaja pastori Ari Savuo-

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

Diakoniakeskuksessa avoimet ovet
ja siunaa uudet tilat ja niissä teh-
tävän työn kello 14. Tarjolla on 
myös kahvit ja diakoniakeskuk-
sen työntekijät kertovat työstään 
sekä esittelevät työtiloja kiinnos-
tuneille.

Diakoniakeskus on avoinna 
arkisin kello 9–16. Erityisdia-
koniatyöntekijöiden vastaanotol-
le voi tulla ilman ajanvarausta 
tiistaisin ja torstaisin kello 9–11. 

Työntekijän kanssa voi myös eril-
lisen keskusteluajan, tiedustelut 
numerosta 08 3161 321. 

Diakoniakeskuksessa työs-
kentelee muun muassa päihde- ja 
kriminaalityöntekijöitä sekä ke-
hitys-, kuulo- ja näkövammais-
työntekijöitä. 

RAUHAN TERVEHDYS

Laulut, rytmit ja afrotans-
sit tempaavat kuulijat mu-
kaansa, kun Suomen Lähe-
tysseuran musiikkiryhmät 

Jakaranda ja Amani esiintyvät 
lauantaina Kempeleessä. 

Jakarandaan kuuluu pari-
kymmentä laulajaa ja puolen tu-
sinaa soittajaa. Amanissa on täl-
lä hetkellä kymmenkunta laula-
jaa sekä viisihenkinen bändi.

Monet lauluista käsittelevät 
hengellisiä teemoja, mutta myös 
muut jokapäiväisen elämän asi-
at, kuten tyttöystävä, raskas työ, 
polkupyörä tai unelma vapau-
desta kuuluvat myös repertuaa-
riin. Osa lauluista on suomeksi 
sanoitettuja ja uudelleen sovitet-
tuja, mutta musiikki sykkii aitoa 
afrikkalaista sykettä ja vie kuu-
lijansa evankeliumin ydinsano-

man äärelle.
Jakarandan ja Amanin yhteis-

konsertti kuullaan Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa isänpäivän 
aattona 13. marraskuuta alka-
en kello 18. Konserttiin on vapaa 
pääsy, ja käsiohjelman hinta on 
5 euroa. Tuotto lahjoitetaan Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-kerä-
ykseen Senegalissa ja Mauritani-
assa. (RT)

Tuplasti afromusiikkia Kempeleessä

Haukiputaan seurakun-
ta järjestää jo kolmatta 
kertaa syksyisen urkujen 
maratonkonsertin. Illan 

aikana soittavat seurakunnan vs. 
kanttori Else Piilonen, urkujen-
soiton opiskelijat Elias Niemelä 
ja Aino Juntunen sekä urkuri, sä-
veltäjä ja urkujen soiton opettaja 

Risto Ainali Kiimingistä.
Illan päättää kello 23 alkaen 

urkutaiteilija Christian Ahlskog 
tunnin pituisella konsertillaan. 
Ahlskog on ansioitunut urkuri. 
Hän oli muun muassa kevääl-
lä 2005 palkintosijalla Alkmaa-
rin kansainvälisessä Shnitger-ur-
kukilpailussa Hollannissa.  Tällä 

hetkellä hän toimii kirkkomuu-
sikkona Kokkolan ruotsinkieli-
sessä seurakunnassa.

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Maratonin aikana on tarjolla 
myös kahvia. Vapaaehtoiset mak-
sut ohjelmasta ja kahvista ohja-
taan Haukiputaan seurakunnan 
musiikkityölle. (RT)

Urkumusiikkia yötä myöten Puttaalla

Diakoniakeskus palvelee nykyisin Taka-lyötyssä.
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Ryhdy sinäkin faniksi!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien alue-
lähetys sunnuntaina 14.11. 
kello 9.55–12.00. Klo 10 per-
hemessu Oulun tuomiokir-
kosta.  Toimittaa Tiina Kin-
nunen ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Musiikista vas-
taavat urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Henna-Ma-
ri Sivula ja Mieskuoro. Klo 
11.30 radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Au-
li Kipinä, aiheena on isän-
päivä. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa nuo-
ret kertovat, miksi kannat-
taa äänestää seurakuntavaa-
leissa. Aluelähetyksen ohjel-
mat ovat kuultavissa osoit-
teessa
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon. 
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 17.11. klo 15.40 Usko-
maton Mies. Puheenvuoron 
käyttää Oulun Kristillisen
koulun rehtori Petri Ojala.
To 18.11. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta, eli millainen on 
unelmieni kirkko. Oululai-
nen laborantti Jukka Aho-
linna kertoo mietteitään 
omasta ihannekirkostaan.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 14.11. klo 9.45 radiopy-
häkoulussa puhuu lastenoh-
jaaja Auli Kipinä, aiheena on
isänpäivä.
Su 14.11. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Nivalan kirkosta. 
Oulun, Raahen ja Kalajoki-
laakson alueen seurakuntien 
yhteisessä ohjelmassa kuul-
laan Oulun hiippakunnan 
piispan Samuel Salmen aja-
tuksia seurakuntavaaleista. 
Ke 17.11. klo 17.05 Suurella 
Sydämellä -ohjelma, keskus-
telua vapaaehtoistyöstä. Ai-
heena Oulun seurakuntien 
jouluvaelluksen valmistelu.

Suora lähetys osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi
Su 14.11. klo 10 perhemessu 
Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen ja
avustaa Ari-Pekka Metso. 
Musiikista vastaavat urkuri 
Maija Tynkkynen, kanttori
Henna-Mari Sivula ja Mies-
kuoro.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 14.11. klo 10 isänpäivän 
perhemessu Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkosta.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi
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Paikkoja avoinna

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä 
virkatutkinto. Viranhaltijan peruspalkka on 2087,21 €, 
lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista 

palkanosaa, joka on enintään 18% peruspalkasta.

Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan.  

Viran täyttämiseen sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Lisätie-
toja antavat vs.kirkkoherra Kimmo Helomaa puh. 0400-225055,  
diakoniapappi Juha Kukkurainen puh. 040-1547230. Nettisivuil-
ta www.pudasjarvenseurakunta.fi löytyy tietoa seurakunnasta.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 19.11.2010 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta / Kirkkoneuvosto PL 58, 93101 Pudas-
järvi. Ansioluettelon toivomme saavamme  myös sähköpostitse 
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi.  Hakemuksia ei palauteta.

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

Nuutuneita käsityksiä ravistele-
va Kalifornian yliopiston psy-
kologian professorin Alison 
Gopnikin uusi teos Filosofi-

nen vauva ei aristele antaa huutia tra-
ditionaalisille näkemyksille vastasyn-
tyneistä taaperoihin. 

Professorin mukaan vauvat ovat 
”jollain tapaa jopa älykkäämpiä, kek-
seliäämpiä, välittävämpiä ja tiedosta-
vampia kuin aikuiset”. Puheet ovat ko-
vat, mutta näyttöäkin löytyy – filoso-
fisiin sfääreihin kurottuva humanismi 
rakentuu tukevasti empirialle.

Gopnik havainnollistaa vauvan 
ja aikuisen mielen eroja analogial-
laan lyhdystä ja valokeilasta: vauvan 
lyhdyn kaltaisen mielen valo levittyy 
himmeänä laajalle, sillä se on viritet-
ty imemään kokemuspiiristään mah-
dollisimman paljon tietoa. Aikuisen 
mielen taas täytyy oppia ehkäisemään 
ja rajoittamaan tuota valoa kohdista-
malla sen keilan kaltaisena yksittäisiin 
objekteihin, asioiden suorittamiseen ja 
tehokkaasti toimimiseen. Gopnikille 
lapset ovat innovatiivisia tuotekehitte-
lijöitä, kun taas aikuisten mielet valjas-
tuvat paremmin keksintöjen tuottami-
seen ja markkinointiin.

Hänen mukaansa vauvat eivät lois-
ta pelkästään tiedon omaksumisessa 
ja keksimisessä, vaan myös jäljittelys-
sä – jonka jokainen vauvaa kaitsenut 
lienee havainnut. Vauvat havaitsevat 
malleja ja kuvioita liikkeessä, ilmeissä 
ja puheessa. Kohdun uumenesta salaa 
kuunnellen vauvat tunnistavat äidin ja 
muiden läsnä olevien ihmisten äänet, ja 
silmänräpäyksessä vauvat tunnistavat 

Vauvan nahoissa

kasvoista kehen luottaa. Vauvojen ky-
ky tunnistaa kieltä on niin täsmälleen 
viritetty, että vauvat havaitsevat kielen 
rytmin kauan ennen yksittäisten sano-
jen tunnistamista.

Uusien kokemusten kohdalla vau-
vat syventyvät pohdiskelemaan hieno-
säätääkseen maailmankuvaansa. Täs-
tä surullisena esimerkkinä teoksessa 
kuvataan koetta, johon osallistuneet 
taustoiltaan ”turvalliset” ja ”turvatto-
mat” vauvat laitettiin tilanteeseen, jos-
sa heidät erotettiin äidistään: taustal-
taan ”turvallisten” vauvojen silmät vii-
pyivät pidempään välinpitämättömältä 
vaikuttavissa äidissä, kun taas ”turvat-
tomat” vauvat vaikuttivat yllättyneeltä 
äidin palatessa niiden luokse.

Gopnikin mukaan vauvat voivat 
opettaa ihmiskunnalle paljon myös 
epäitsekkäästä toiminnasta muiden 
hyväksi. Eräässä kokeessa vauvat laitet-
tiin seuraamaan miten tutkijat mais-
toivat keksejä ja parsakaalia – edelli-
selle nyrpistellen, jälkimmäistä hy-
myssä suin mussuttaen. Esityksen jäl-

Lukunurkka

keen 18-kuukautiset vauvat saivat vali-
ta kumpaa ruokalajiketta he tarjoaisi-
vat tutkijoille, ja omista mieltymyksis-
tään välittämättä vauvat pyrkivät syöt-
tämään tutkijoille heidän lemppariaan, 
parsakaalia – olivathan nämä ilmais-
seet siihen tyytyväisyytensä kasvojen-
sa eleillä. 

Koe johtaakin ajatukseen, jonka mu-
kaan synnymme toisista välittämisen 
vaiston kanssa, jota opimme maailman 
julmien ja kovien kokemusten ohjaami-
na tai pakottamina kontrolloimaan ja 
torjumaan. Gopnikin teos onkin poh-
javirraltaan humanistinen ja kyynisyy-
destä vapaa ajatuksenherättäjä. 

Mikäli siis olet joskus sattunut poh-
timaan, millaista olisi olla vauva tai 
kuinka taaperoiden havainnot ulko-
puolisesta maailmasta ja itsestä eroa-
vat aikuisen vastaavista, Gopnikin teos 
tarjoaa lukukokemuksen, jonka avul-
la vauvaksi palautuminen mahdollis-
tanee vastauksia pohdintoihisi. 

LAURI TERVONEN

Filosofinen vauva
Alison Gopnik
Terra Cognita, 2010
Suomentanut Kimmo Pietiläinen



9   Nro 37      11.–18.11.2010

Valvomisen sunnuntai sattuu tänä vuonna isänpäivän kanssa samalle päivälle. Kir-
kolliseksi aiheeksi on valikoitunut ytimekäs toteamus: Valvokaa! Kukaan ei pysty 
jatkuvaan valvomiseen, eikä siihen velvoita Evankeliumikirjakaan: ” - - Valvomi-

nen ei kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä vaan turvallista luottamusta siihen, et-
tä Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti 
kristityt odottavat »uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee».”

Päivän evankeliumiksi on valittu 10 morsiusneidon vertaus. Vain viidellä heistä oli lam-
pussa öljyä sulhasen saapuessa. UT:n lukukappaleena on 2. Pietarinkirjeen kohta. Sen al-
kuosa kuuluu näin:

”Älkää, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat 
vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin 
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua ke-
nenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas. 
Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljas-
tuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin 
hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odotta-
vat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa – tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoa-
maan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja 
siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.”

Taitavasti kirjeen kirjoittaja toteaa Herran olevan ”pitkämielinen”. Hän ei siis viivytä 
lupaustaan, vaan odottaa, että pelastettujen määrä tulisi täyteen. Armon aika ei etene in-
himillisten, vaan jumalallisten mittareiden mukaisesti. Tekstistä saa kuvan, että me ihmi-
set voisimme jouduttaa odotetun Jumalan päivän tuloa elämällä pyhää ja hurskasta elä-
mää, jota hallitsee uskon näköala.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 90:1–6, 12–15 
Ensimmäinen lukukappale 
Aam. 4:12–13 
Toinen lukukappale 
2. Piet. 3:8–14, 18
Evankeliumi 
Matt. 25:1–13 

Siis murra kahleet

ja väärä valta!

Suo kukkaan puhjeta oikeuden!

Suo, että kirkko

myös yössä valvoo

sovinnon liekkinä kaikkien. 

Virsi 565:3

Kuin vartijat aamua
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, 
hartaammin kuin vartijat aamua. Ps. 130:6. 

Sota-aikana Yli-Iin kirkon tapuliakin on käytetty ilmavalvonnan tarkkai-
lupisteenä. Valvontaa suorittivat siihen kurssin käyneet lotat. Kun vihol-
listen lentokoneita ilmestyi näkyville, suoritettiin hälytys Ouluun, että 
siellä osattaisiin olla varppeisillaan mahdollisten pommitusten varalta. 
Olen ajatellut silloisia olosuhteita tuolla kirkkomme tornissa. Pimeä yö 
levittäytyi kotiseudun ylle. Ikkunoissa olivat ”Molotohvin verhot” etteivät 
valonpilkahdukset paljastaisi pommittajille ihmisasumuksia.

Näin kirkko valvoi yössä vaikeana aikana. Olemassa olollaan var-
tijoineen itse rakennus levitti turvallista mielialaa kotirintamalla. Soti-
laat puolestaan vartioivat asemiaan samaan aikaan taistelukentillä. On 
sanottu että vaikeana aikana varsinkin talvisodan päivinä koko Suomi 
valvoi ja rukoili.

Tänään me nuoremmat toteamme kiitollisina: Oli hyvä että valvoitte. 
Oli hyvä että kodeissa pidettiin rukouksen piuhat kunnossa. Sillä joka 
aika totta on sana: Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat tur-
haan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija 
valvoo. Ps. 127:1.

Vaikea aika painoi kansaamme ja kirkkoamme Jumalan eteen. His-
toria osoittaa, ettei Kristuksen kirkko ole myrskyssä ensimmäistä kertaa. 
Meitä kutsutaan uudelleen ja uudelleen valvomaan yössä, kyselemään, 
etsimään suuntaa, rukoilemaan. Vartiopaikallaan kannattaa jokaisen val-
voa, koska vain siinä koemme todeksi sanan lupauksen: Apu tulee minulle 
Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan." Ps. 121:1–2.

TOIVO HYYRYLÄINEN
Yli-Iin kirkkoherra

w w w. sxc . hu /  Ru b e n A b as c a l
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Erilaisiin kuvioihin ja symboleihin 
liittyy usein vahvoja tunteita 
ja mielikuvia. Kovin moni 
ei kuitenkaan tunne niiden 
todellisia taustoja. Esittelemme 
viisi symbolia, jotka harvemmin 
mielletään kristillisiksi. 
Jokaista niistä kuitenkin 
on käytetty runsaasti myös 
kristillisessä taiteessa.

Hakaristi
Risti, jonka kärjet taittuvat, on ikivanha 
symboli. Se on ollut käytössä lukuisissa 
eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Usein 

se on ollut onnen vertauskuva. Hakaristiä 
näkee myös vanhassa kristillisessä kuvas-
tossa. Siellä se on yksi monista erilaisista 
tavoista kuvata ristiä.

Hakaristi on Suomelle tärkeä symbo-
li. Meilläkin se on vanhastaan edusta-
nut onnea. Vuonna 1918 hakarististä tu-
li vastaperustetun Suomen ilmavoimien 
symboli. Nykyään hakaristi löytyy ilma-
voimien lipun lisäksi muun muassa jois-
takin puolustusvoimien joukko-osasto-
tunnuksista ja tasavallan presidentin li-
pusta.

Länsimaissa hakarististä tuli pahan 
symboli, kun natsit ottivat sen käyttöön-
sä. Hakaristilippu oli Saksan kansallislip-
pu kymmenen vuoden ajan vuodesta 1935 
vuoteen 1945. Karmaisevan historian ta-

kia hakaristin käyttö natsismin symboli-
na on kielletty Saksassa.

Pentagrammi
Viisisakarainen tähti on ollut käytössä 
sumereilla jo tuhansia vuosia ennen Kris-
tuksen syntymää. Silloin pentagrammia 
käytettiin kirjoitusmerkkinä, joka tarkoit-
ti kulmaa tai reikää.

Kristinuskon piirissä erityisesti keski-
ajalla viisi sakaraa kuvastivat Kristuksen 
viittä haavaa. Se saattoi symboloida myös 
viittä aistia tai terveyttä. Kuningas Arthur 
-tarinoissa pentagrammi on hyvin moni-
tulkintainen: jokaisella viidellä sakaralla 
on viisi eri merkitystä. 

Pahuuden symbolina pentagrammi on 
melko uusi juttu. Tämän ajatuksen kehit-

ti ranskalainen okkultisti Eliphas Lévi 
1800-luvulla. Hänen mukaansa penta-
grammi, jossa on yksi sakara alaspäin, 
edustaa pahuutta, ja toisin päin oleva pen-
tagrammi kuvaa hyvyyttä.

Monet tulkinnat ovat viehättäneet usei-
ta muitakin uskontokuntia. Nykyisin eri-
tyisesti uuspakanat ja wiccalaiset käyttä-
vät ympyrän sisään suljettua viisisakarais-
ta tähteä symbolinaan.

Pietarinristi
Ylösalaisin olevan ristin toinen nimi, pie-
tarinristi, viittaa apostoli Pietariin. Legen-
dan mukaan Pietari määrättiin ristiin-
naulittavaksi. Hän ei kuitenkaan kokenut 
olevansa sen arvoinen, että voisi kuolla sa-
malla tavalla kuin Jeesus oli kuollut. Niin-

Kristinuskon tuntemattomat  symbolit hämmästyttävät

Vuosituhansia vanha onnen symboli esiintyy monien 
järjestöjen tunnuksissa.

Garavaggio maalasi kuuluisan teksen Pietarin 
ristiinaulitsemisesta vuosina 1600 – 1601.Uppsalan yliopiston alueella sijaitsevassa riimikivessä näkyy kelttiläisyydestä tuttu 

triquetra tai trikvetra-symboli.
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Kristinuskon tuntemattomat  symbolit hämmästyttävät
pä hän pyysi, että hänet naulittaisiin ris-
tiin ylösalaisin.

Nykyään yleisemmin tunnettu tulkinta 
on, että ylösalaisin oleva risti on kristinus-
kon symbolin vastakohta, ja siten viittaus 
Saatanaan. Tässä merkityksessä symbolia 
käyttävät esimerkiksi monet black metal 
-bändit ja elokuvien tekijät. Paavin käyt-
tämä pietarinristi onkin aiheuttanut toisi-
naan hämmennystä ja jopa syytöksiä paa-
vin saatanallisuudesta.

Mandorla eli "kirkkovene"
Italian kielen mantelia tarkoittavaa sanaa 
käytetään kuvaamaan päistä terävää soi-
kiota, joka on ollut hyvin yleinen symbo-
li kristillisen taiteen perinteessä. Usein tä-
mä soikio on Jeesuksen tai Neitsyt Marian 

ympärillä, ja siihen voi kuulua myös kes-
kushahmosta ulospäin suuntautuvia sätei-
tä. Tällaisena mandorla on kuvannut py-
hyyttä samaan tapaan kuin pään ympäril-
le piirretyt sädekehätkin.

Keskiajalla mantelinmuoto edusti yh-
tä aikaa vanhaa kristillistä kalasymbolia, 
Jeesuksen haavoja tai Marian synnytyska-
navaa. Marian emättimen kuvaaminen oli 
olennaista, koska sen kautta Jeesus tuli tä-
hän maailmaan. Soikion muoto liittyykin 
usein jonkinlaiseen siirtymiseen tai läpi-
kulkemiseen, kuten Jeesuksen taivaaseen-
astumiseen. Etenkin Keski-Euroopan van-
hoissa kirkoissa näkee runsaasti mantelin-
muotoisia sädekehiä.

Suomessa on viime vuosikymmenten 
aikana totuttu mieltämään hyvin saman-

kaltainen muoto pikkupoikien piirtämä-
nä "kirkkoveneenä" eli naisen sukuelinten 
kuvana. Sellaisena kuvaa pidetään louk-
kaavana ja rivona. Tällainen tulkinta on 
kuitenkin vieras muissa maissa.

Triquetra / trikvetra
Kun laittaa kolme mantelinmuotoista 
soikiota limittäin, saa yksinkertaisen sol-
mun. Tätä symbolia, triquetraa, on käytet-
ty jo kauan erilaisissa uskonnollisissa yh-
teyksissä. Nykyään kuviota näkee useim-
miten uuspakanoiden tai wiccalaisten yh-
teydessä. Kuvioon voi törmätä myös muun 
muassa Siskoni on noita -televisiosarjassa, 
jossa se koristaa loitsukirjan kantta. 

Triquetra mielletään myös kelttiläisyy-
den symboliksi, sillä samantyyppisiä sol-

muja on käytetty runsaasti kelttiläisessä 
taiteessa.

Kristillisessä symboliikassa triquetra 
kuvaa pyhää kolminaisuutta. Kolmen ele-
mentin yhtenäisyyttä voidaan erityisesti 
korostaa ympyrällä, joka kulkee kaikki-
en kolmen lenkin läpi. Triquetran käyt-
tö kristillisenä symbolina on yleistynyt, 
kun kiinnostus kelttiläisyyttä kohtaan on 
kasvanut. Se muistuttaa läheisesti Pyhän 
Patrikin kolmilehtistä apilaa, irlantilais-
ten suojeluspyhimyksen symbolia.

KAISA ANTTILA

Jutun taustalähteenä on 
käytetty Wikipediaa.

Oulun ev.-lut. 
seurakuntien nuorten 

aikuisten elossa.fi 
-tunnuksessa esiintyy 
kristillisestä taiteesta 

tuttu mandorla.

Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon kirkon tornia koristaa Pietarinristi.

Ku va t :  W ik i p e d ia  j a  O u lu n s e u ra ku n t ay h t y mä
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Sylissä suru supistuu
Lapsi ei luonnostaan pelkää vainajia 

ja kuolemaa. Muut ihmiset opettavat 
sen hänelle, uskoo muhoslainen Sirk-
ku Eho, eläkkeellä oleva sairaalapas-

tori ja kouluttaja.
Vanhemmilla on paha tapa peitellä su-

rua lapselta. Ehon mukaan surua saa näyt-
tää, kunhan selittää siihen syyn. Muuten 
lapsi voi kuvitella tehneensä itse jotain pa-
haa.

– Jos lapsen tietoon jää aukkoja, hän 
täyttää ne itse jollain pahemmalla, Eho 
sanoo.

Jos surulle ei anneta tilaa, ihmiselle 
muodostuu tunnelukkoja. Käsittelemätön 
suru lisää piilevää ahdistusta. Itsemurha 
on etenkin aiemmin ollut monen perheen 
ruma tabu.

– Lapsi kyllä aavistaa, että jotain on ta-
pahtunut. Vaikeistakin asioista pitää pys-
tyä keskustelemaan.

Sirkku Eho itse on joutunut hautaa-
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Sylissä suru supistuu
maan kaksi lastaan 1970-luvulla. Nyt hä-
nellä on miehensä Eskon kanssa 3 aikuis-
ta lasta ja 5 lastenlasta, jotka tuovat pal-
jon iloa.

Iankaikkisuus on antanut pariskunnal-
le voimaa selvitä, vaikka elämä ei aina tun-
nu oikeudenmukaiselta.

– Elämme toivossa. Kaikki pitää ottaa 
vastaan, mitä annetaan, Eho sanoo.

Jeesus on Sirkku Ehon Vapahtaja. Jee-
sus kertoi opetuslapsilleen menevänsä tai-
vaaseen valmistamaan heille asuinsijan. 
Hän lupasi myös tulla takaisin ja noutaa 
omansa luokseen, jotta he saisivat olla siel-
lä missä hän on. 

Sirkku Ehosta on kuitenkin valitetta-
vaa, jos uskontoa käytetään keppihevose-
na. 

– Lapselle olisi hyvä opettaa kristinus-
kon perusteita pienestä pitäen. Sitten kun 
joku läheinen kuolee, lapsi muistaa ker-
tomukset taivaasta eivätkä asiat ole aivan 

Näin tuet lasta surussa

- Huomioi lapsen ikä ja kyky ottaa vastaan tosiasioita.
- Huolehdi, että lapsi voi keskustella turvallisten aikuisten kanssa 

(erityisesti, jos kuolema on epätavallinen, kuten onnettomuus tai 
itsemurha).

- Varmista, että lapsi saa surra.
- Salli lapsen kärsiä erosta, jonka kuolema tuo.
- Luo turvalliset puitteet.
- Salli lapsen ilmaista tunteitaan.
- Salli kaikki kysymykset.
- Salli fantasiat.
- Älä estä lasta näkemästä omaa suruasi.
- Lapsen suru on puuskittaista. Älä tee lapselle väkivaltaa 

pakottamalla häntä suremaan tietyllä tavalla. 
- Muista, että lapsi ilmaisee suruaan leikin, toiminnan ja piirustusten 

kautta.
- Vältä selittämästä kuolemaa kiertoilmauksin. Se voi vääristää lapsen 

käsityksiä.
- Muista, että lapsi suree myös muutoksia, jotka aiheutuvat 

kuolemasta.
- Muista, että lapsi ei voi korvata kuollutta äitiä, isää tai sisarusta.
- Muista, että lapsi ei synny täynnä kuoleman pelkoa. Se opitaan, 

lapsen ”suojelu” saa joskus aikaan epärealistisia käsityksiä.
- Auta ihan pieniä lapsia säilyttämään muistikuvia kuolleista 

vanhemmistaan.
- Äkkikuoleman jälkeen lapsi tarvitsee erityisesti tukea ja turvaa.
- Muista, että ”pienilläkin padoilla on korvat”.

Lähde: Lapsen suru, Sirkku Eho (Kirkkopalvelut) 

Päivi Haapakosken 65-vuotias äiti 
kuoli kaksi vuotta sitten. Haapakos-
ki tuli Karjasillan seurakunnan jär-
jestämään päiväkerholaisten suruta-

pahtumaan muistelemaan lastensa kanssa 
mummaa. Sofia on 3-vuotias ja Lauri vuo-
den ja 2 kuukautta vanha.

Oman äidin kuolema oli Haapakoskelle 
kova paikka. Aluksi hän mietti, voiko hän 
itkeä lapsen nähden. 

– Siitä tuli paha mieli Sofiallekin. Olen 
kuitenkin selittänyt, että suru ei ole pa-
ha asia. 

– En ole oikein hyvin osannut selittää 
mitä kuolema tarkoittaa. Olen sanonut, et-
tä mumman kodissa ei ole enää mummaa, 
hän on mennyt taivaan kotiin, Haapakos-
ki kertoo.

Sofia oli mukana hautajaisissa. 
– Kun kävimme hautajaisten jälkeen 

ensimmäistä kertaa uudestaan siunaus-
kappelissa, Sofia kysyi, onko tuo mum- TEKSTI JA KUVAT: TYTTI PÄÄKKÖNEN

Sirkku Eho on kutonut huolensa nuttuun. 

Mumman kuolema 
tuli leikkeihin

man koti. Hän siis muisti hautajaiset, 
vaikka oli silloin alle 2-vuotias.

Kun Päivi Haapakoskella oli musta 
muovipussi, jossa oli kultaiset reunat, So-
fia kysyi, onko siinä mumman hauta. Kas-
si näytti vähän samalta kuin hänen hau-
takivensä.

Mumman kuolema on tullut myös So-
fian leikkeihin siten, että pehmoeläimet 
ovat kuolleet, joskin heränneet myöhem-
min eloon. 

Omaan suruunsa Metsokankaalla asu-
va Haapakoski on saanut lohtua lapsis-
taan. 

– Äitini sanoi tietävänsä aina, että 
saamme toisenkin lapsen, vaikka emme 
tienneet hänen tulostaan ennen äidin kuo-
lemaa. Nyt uskon että kyllä äiti tietää, et-
tä meillä on tämä toinenkin, Haapakoski 
kertoo hymyillen.

Päivi Haapakoski 
opastaa Sofiaa ja 
Lauria kaarnaveneiden 
ihmeelliseen maailmaan 
Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa.

vieraita. 
Eho itse on surrut kutimet käsissään. 

Harmaan eri sävyt ovat tulleet tutuik-
si. Myös vertaistukiryhmät ovat antaneet 
apua ja niitä Ehot ovat olleet itsekin vetä-
mässä.

– Sairaaloihin tarvittaisiin myös ”screa-
ming roomeja”, huutohuoneita, joissa su-
revat voisivat purkaa tuskaansa, Eho puus-
kahtaa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhemessu su 14.11. klo 
10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen 
ja avustaa Ari-Pekka Met-
so. Urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Henna-Mari Sivula 
ja Mieskuoro. Radiointi radio 
Dei. Kirkkokahvit kryptassa. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 14.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 11.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Riitta Piippo. Teehetki.
Messu su 14.11. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avusta-
vat Mari Flink ja Hanna To-
kola, kanttorina Juha Soran-
ta. Körttiopiskelijoiden kuo-
ro. Isänpäiväkahvit. Mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Kansanlaulukirkko su 14.11. 
klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Juhani Vähäkan-
gas, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Ilkka Järviö. 
Mukana Pertti Haipola. Kas-
tellin kirkkokuoro. Isänpäi-
väkahvit. 
Messu su 14.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, avus-
taa Mari Flink, kanttorina 
Juha Soranta. TervasCanto 
-kuoro. Isänpäiväkahvit. 
Perhemessu su 14.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Anu Ojala, avustaa, 
avustaa Atte Kääriäinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Per-
henikkarointi ja lapsikuoro. 
Isänpäiväkahvit.
Perhejumalanpalvelus su 
14.11. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Isänpäiväkahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 18.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 14.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Seurakuntavaali-
en aloitusmessu. 
Messu su 14.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Marjo Irjala. 
Perhemessu su 14.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Sami Riipinen, kantto-
rina Laura Kumpula. Pyhän 
Tuomaan Lapsikuoro. Missi-
onuoret tarjoavat isänpäi-
vän kakkukahvit.
Messu su 14.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 

Haukipudas 
Messu su 14.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Penna-
nen, saarna Jari Flink, kant-
torina Else Piilonen. Seura-
kuntavaalit aloitetaan Hau-
kiputaan kirkossa jumalan-
palveluksen jälkeen noin kel-
lo 11.30. Jumalanpalveluksen 
jälkeen isänpäivälounas seu-
rakuntakeskuksessa lähetys-
työn hyväksi.

Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit.

Kempele
Isänpäivän perhemessu su 
14.11. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, saarna Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Eija Sa-
volainen. 

Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 14.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Iso-
vanhempi-lapsenlapsi-kirk-
kopyhä. Isänpäivälounas ju-
malanpalveluksen jälkeen 
seurakuntatalolla. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen. Pyhäkoulu sakastissa 
saarnan aikana.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu 14.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttorina Sari Wallin.

Siikalatva
KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Leino-
nen. Seurakuntavaalit alka-
vat tällä jumalanpalveluksel-
la. Kirkkokahvit.

PIIPPOLA
Jumalanpalvelukset seu-
rakunnan muissa kirkoissa.

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 13 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 15 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. Seura-
kuntavaalit jatkuvat juma-
lanpalveluksen jälkeen kello 
16 Rantsilan kirkossa. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.
 
Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Seurakuntavaalien 
äänestys alkaa jumalanpal-
veluksen jälkeen.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen.

Riitta Louhelainen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 17.11. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Viikkomessu ke 17.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 14.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Pent-

ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YLIKIIMINKI
Messu su 14.11. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Katja Nauha.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
14.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Eeva Holappa.

Kieli maistelee ruoan, korva koettelee sanat. 
Job. 34:3

Piippolan kirkon saarnastuoli.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 11.11. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 11.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Torstain raamattupiiri to 
11.11. ja 18.11. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.
Hartaus pe 12.11. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Tiina Kinnu-
nen.
Aamupiiri la 13.11. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 14.11. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Kristityn on valvotta-
va elämäänsä – miksi?
Sanan ja rukouksen ilta su 
14.11. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujavieraana 
lähetyssihteeri, pastori Mat-
ti Laurila Kempeleestä. Hen-
kilökohtaista rukouspalvelua 
sekä yhteinen esirukous, jo-
hon voi jättää kirjoitettuja 
rukouspyyntöjä.
Raamattupiiri ke 17.11. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 17.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 17.11. 
klo 18, Vanha pappila. Arvo 
Alaperä.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 17.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Raamattupiiri to 18.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 18.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hartaus to 18.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 11.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 11.11. ja 
18.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 11.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 14.11. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Hugo Hintsa-
la, Jukka Hämälainen.
Alfa-kurssi ti 16.11. klo 18–
20.30, Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
17.11. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 11.11. ja 
18.11. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Raamattupiiri kokoontuu 
torstaisin Sumpussa. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
11.11. klo 18, Tuiran kirkko, 

Sumppu.
Miestenpiiri ti 16.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Päivi Jussila 
alustaa.
Raamattupiiri ti 16.11. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Lähetys -ja raamattupiiri ke 
17.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
Pateniemi-Herukka-alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 17.11. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Lisätie-
toja Heli Mattila p. 040 5747 
145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Kuivasjärven Rauhanyhdis-
tyksen ompeluseurat pe 
12.11. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
 
Oulujoen seurakunta
Seurat su 14.11. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 16.11. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Vir-
siä heräämisestä ja valvomi-
sesta, Esko Laukkanen.
Siionin matkalaulut su 
14.11. klo 14–15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Leipää musiikista -konsert-
ti pe 12.11. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Oamk:n urku-
jensoiton opiskelijat. Ohjel-
ma 5 €. Ohjelmatuotto koko-
naisuudessaan Kirkon Ulko-
maanavulle. 
Kuru-yhtyeen hyvänteke-
väisyyskonsertti la 13.11. 
klo 16–21, Karjasillan kirkko. 
Ohjelmamaksu.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 17.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Keskus-
telua pitävät yllä Doris Les-
singin Eloonjääneen muis-
telmat ja William Goldingin 
Kärpästen herra. Vieraaana 
on Minna Pelkonen Oulun 
Suomalaisesta kirjakaupasta 
esittelemässä uutuuskirjoja, 
vinkkejä juhlaan ja arkeen.

Tuiran seurakunta
Musiikkia kaipauksesta ja 
toivosta to 18.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Musiikista vas-
taavat kanttorit Lauri-Kal-
le Kallunki ja Tommi Hekka-
la. Mahdollisuus jäädä kes-
kustelemaan seurakuntasa-
liin diakoniatyöntekijöiden 
kanssa. 

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.
 

Palvelupiiri ma 15.11. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Diakonia-
ryhmä sinulle, joka haluat 
toimia vapaaehtoisena Kar-
jasilta-Kaukovainio -alueel-
la.
Ystävän kammari ti 16.11. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 16.11. klo 14–15.30, Maik-
kulan kappeli. Kaikenikäis-
ten paikka toimia seurakun-
talaisena eri tehtävissä. 

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 to 
11.11. ja 18.11. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Herkul-
lisen kotiruoka-aterian hin-
ta 2 €. Lisätietoja diakoni Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149. 
Pateniemi-Herukka alueen 
diakoniapiiri to 11.11. klo 
13, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Juttutupa ma 15.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laitisel-
ta p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 15.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja Päivi Moilanen p. 
040 5747 064.

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
Varttuneitten porinapiiri ti 
16.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
pään seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 16.11. 
klo 17–18.30, Heinäpään 
seurakuntatalo. avoin ryh-
mä kaikenikäisille

NÄKÖVAMMAISET
Raamattupiiri to 11.11. klo 
13–14.30, Caritas-kodin kir-
jasto, 1. kerros. Opasystä-
vä vastassa Caritas-kodin pi-
halla pääoven läheisyydessä. 
Ennen piirin alkua on mah-
dollisuus ruokailla ravinto-
la Caritaksessa. Seniorilou-
nas (yli 65-v.) 6 € / hlö, muut 
7,40 € / hlö.
Näköpiiri ti 16.11. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Mukana pas-
tori Juha Vähäkangas Karja-
sillan seurakunnasta. Opas-
ystävä vastassa alkaen klo 
12.30 Isonkadun ulko-ovella.
Lapsiperheiden joulujuh-
la su 28.11. klo 15–18, Hie-
tasaaren leirikeskus. llmoit-
tautumiset ja ruokavaliot 
viimeistään 18.11. anne.kan-
gas@eduouka.fi tai p. 040 
517 2801.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 12.11. klo 

13–15.30, Diakoniakeskus. 
Huomaa uusi paikka.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnai-
sia, kotitekoisia hilloja ja 
mehuja, käsitöitä, arpoja 
yms. Kahvilassa emännöivät 
Oulun palvelualan opiston 
opiskelijat. Tuotto ohjataan 
lähetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta. Laulutuo-
kio to 11.11. klo 13, Sanna 
Leppäniemi. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–
14. Puodista käytettyjä as-
tioita, liinavaatteita, koru-
ja, kirjoja, polkupyöriä se-
kä pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia yms. Pajassa 
tehdään käsitöitä, korjataan 
pyöriä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. 
Lähetystovi pe 12.11. klo 
12, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Radiolähetystyö Poh-
jois-Afrikassa. Raija Nissinen 
kertoo Oulun seurakuntien 
lähetystyöstä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 11.11. ja 
18.11.  klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 18.11. mukana 
Matti Laurila.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
16.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 15.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 15.11. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, Ystävän 
kamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIKIIMINKI
Ompeluseurat ma 15.11. klo 
18, Piispankamari. Teemme 
yhdessä käsitöitä ja meillä 
on mahdollisuus oppia toi-
siltamme.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 14.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 
16.30, Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Lyhtytapahtuma su 28.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Koko perheen tapahtu-
ma, messu, lounas (5 € aikui-
set 2,5 € lapset, alle 2-vuo-
tiaat ilmaiseksi.) ja ohjelmaa 

Kaukovainion kappelissa 
puurotarjoilu torstaisin

11.–18.11.2010enot Oulussa 

Aamupala maistuu parem-
malta, kun on ihmisiä ym-
pärillä. Tottakai ilmainen 
puuro on tervetullut vähä-

varaisille, mutta minua piristää se, 
että puuro tuo ihmisiä yhteen. Tyk-
kään jutella ihmisten kanssa. Näin 
sanoo Oulun Kaukovainiolla asuva 
Eija Sarvala. 

Ensi viikon torstaina 18. marras-
kuuta Sarvalalla on aamupalaseu-
raa Kaukovainion kappelissa. Yk-
sinkertainen puuroaamiainen kate-
taan pöytään ensi viikosta lähtien jo-
ka torstai kello 9–10. 

Aamupuuro on tarkoitettu Kau-
kovainion ja Karjasillan asukkaille. 

Työttömänä oleva Sarvalalle 
Kaukovainion kappeli ostoskeskuk-
sen kupeessa on tuttu paikka. Hän 
houkuttelee muitakin pistäytymään 
puurolle kauppareissulla. 

Puuro 
innostaa yhä
Seurakuntien EU-elintarvikejakelua 
koordinoiva Ulla Pesola Kirkkopal-
veluista arvioi, että aamupuro hou-
kuttaa ihmisiä yhteen nykyisin peräti 
noin sadassa seurakunnassa.

Pesola puhuukin ”puuron uu-
desta tulemisesta”. Seurakunnat ei-
vät vain jaa puuropaketteja EU-ruo-
kakasseissa, vaan seurakuntatalojen 
keittiöissä keitetään puuro valmiiksi 
asti. Diakoniatyöntekijät tietävät, et-
tä nälkää suurempi hätä monilla on 

yksinäisyys. Yhteen tuleminen puu-
ron äärelle houkuttelee. 

Vuosien saatossa seurakuntien ja-
kamien avustuskassien sisältö on 
vaihtunut ja monipuolistunut, mutta 
puuroainekset sieltä löytyvät edelleen.

Pesola kertoo, että puuroa pide-
tään nykyään terveysruokana, jota 
halutaan syödä. 

Lapsiperheiden köyhyyden lisään-
tyessä puuroaineiden kuuluminen 
EU-ruokakassiin korostuu vain en-
tisestään.

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n
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11.–18.11.2010enot Oulussa 

lapsille mm. ongintaa, askar-
telua ja tonttukoulua.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana kerho-
huoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 15.11. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan 10 lasta, 
1–3-luokkalaista.
Karjasillan ja Kaukovaini-
on alueen perhekerhojen 
lastenjuhlat  keskiviikkona 
17.11. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. Vieraana kult-
tuuripesulasta tanssija Hen-
na Hanhineva. 

Tuiran seurakunta 

Vauva-aamu ma 15.11. klo 
10–12, Pateniemen kirkko 
ja Pyhän Luukkaan kappe-
li. Aiheina 15.11. vauvahie-
ronta ja 13.12. vauvat jou-
lun hämärässä. Kumpaankin 
ryhmään otetaan 10 vauvaa 
vanhempineen. 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 13.11. klo 
11.30–12.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. Jokainen 
lapsi tarvitsee paikan, jossa 
pohtia elämän suuria asioita.
Pyhäkoulu su 14.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 14.11. klo 12–
13, Niittyaron seurakuntako-
ti. Anna lapsen kokea pyhä.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 14.11. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

Pyhäkoulu su 14.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

YLIKIIMINKI.
Joulunodotusilta ti 16.11. 
klo 18, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Koko perheen il-
ta, jossa piparintuoksua, 
touhua, ja juoksua. Seura-
kunnan lapsikuoro esiintyy, 
jouluista yhteislaulua, askar-
telua, piparinpaistoa ja muu-
ta touhua koko perheelle. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan wanhojen 
isosten leiri 11.–12.12., Ro-
kuan leirikeskus. Lisätietoja 
Käkkärä 040 5747183, Han-
na 040 5747 147. 
Cafe Andreas pe 12.11. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Lisätietoja Katja Ylitalo, 
katja.ylitalo@evl.fi, p. 040 
831 5932.
Nuortenilta ti 16.11. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Nuoret aikuiset
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 11.11. klo 18, Vanha 
pappila, Rovastinsali.
Cross Cafe pe 12.11. klo 19–
0.30, Elohuone. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvi-
la. Taivasklubi-illat tuovat 
evankeliumin eteen vierai-
levien artistien ja esiintyjien 
voimin. Kahvilan tuotolla tu-
etaan Kirkon Ulkomaanavun  
työtä. www.elossa.fi.
Aalef-ilta su 14.11. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Rak-
kaus on lahja Jumalan, alus-
tus Ilkka Mäkinen. Aalef on 
heprealaisten aakkosten en-
simmäinen kirjain eli iltojen 
aiheena ovat uskon perus-

Seurakunnissa 
juhlitaan 

isänpäivää

Tulevana sunnuntaina 14. marraskuuta vie-
tetään isänpäivää, joka huomioidaan myös 
seurakunnissa.  Oulussa tarjotaan useiden 
jumalanpalvelusten jälkeen kirkkovieraille 

isänpäiväkahvit. Kahvitarjoilu on kello 10 alkavan 
jumalanpalveluksen jälkeen Karjasillan kirkossa 
ja Kastellin kirkossa sekä Oulun tuomiokirkossa. 
Kastellissa jumalanpalvelus toteutetaan kansan-
laulukirkkona, jossa avustavat Kastellin kirkko-
kuoro ja Pertti Haipola.

Kello 12 alkavan messun jälkeen kahvipannu 
on kuumana Kaukovainion kappelissa, Maikku-
lan kappelissa, Pateniemen kirkossa ja Pyhän An-
dreaan kirkossa. Maikkulan, Pateniemen ja Py-
hän Andreaan jumalanpalvelusten toteutuksessa 
on huomioitu erityisesti perheen pikkuväki.

RAUHAN TERVEHDYS

w w w. sxc . hu /  T h e o p in e S e b as t i a n

jutut: Raamattu, rukous, lä-
hetys & yhteys. Järjestäjänä 
myös Suomen lähetysseura. 

OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Opkon ilta la 13.11. klo 19, 
Öbergin talo. Suurin niistä 
on rakkaus, Outi Rajala.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.11. 
klo 18.30, Kansanlähetyk-
sen Lähetyskoti. Kai Nieme-
lä: Armolahjat seurakunnan 
palveluksessa.
Takkailta ti 16.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 18.11. klo 19, Kaisa Mal-
kamäellä ja Juha Smallilla, 
Vanhatullinkatu 6 F 94, Etu-
Lyötty. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskustelu-
kerho to 11.11. ja 18.11. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Raksilan kerho to 11.11. ja 
18.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 15.11. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun, 4 €, klo 11.
Hopealankakerho ma 15.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntaker-
ho senioripäivän lopuksi. 
Kerhossa hiljennytään sekä 
keskustellaan ajankohtaisis-
ta teemoista.
Tarinatupa ke 17.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 11.11.  
ja 18.11. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 15.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 

klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11. p. 08 5314 
616. Numeroon voit soittaa 
kun olet yksin tai kaipaat 
kuuntelijaa, kun haluat pu-
hua sinulle tärkeistä asiois-
ta tai kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Ehtoollisen vietto, mu-
kana pastori Pasi Kurikka ja 
diakoniopiskelija Minna Pu-
das.
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seniorien laulupiiri to 18.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko.  Mu-
kana kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki ja diakoni Paula 
Kyllönen. 
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 18.11. klo 14, Rajaky-
län seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
ja 18.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
ja 18.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kerho ystä-
vänkamarin puolella.
Eläkeläisten kerho to 11.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 15.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 15.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
klo 14, Metsolanhovi. 

YLIKIIMINKI
Seurakuntakerho ti 16.11. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

Konsertti
Oulun tuomiokirkossa 
la 13.11. klo 16

cembalo ja urut 

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

40-vuotistaiteilijajuhlakonsertti 

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

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 parhaimmill

Lähetyssoppi 
torstaina 11.11. klo 10–14
Keskustan seurakuntatalossa. 

Tuoreita leivonnaisia, kotitekoisia hilloja ja mehuja, 
käsitöitä, arpoja yms. Tuotto ohjataan lähetystyölle 
Suomen Lähetysseuran kautta.

Klo 13 laulutuokio, Sanna Leppäniemi

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön 

linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 puhelinnumerossa 
08 5314 616.
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Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Adventin vaellusleiri Posi-
olle 3.–6.12. Ks. ilmoitus.  
Karjasillan ja Tuomiokirk-
koseurakunnan Advent-
tileiri 1.–3.-luokkalaisille 
26.11. Tervetuloa mukaan 
aloittamaan adventinai-
ka ja valmistautumaan jou-
luun! Leirillä askarrellaan, 
näytellään, leikitään, pela-
taan, hiljennytään ja viete-
tään mukavaa leirielämää. 
Leirille otetaan 20 lasta. Lei-
rin hinta on 30 €. Lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen 14.11. 
mennessä: Atte Kääriäinen 
p. 040 5060315, atte.kaariai-
nen@evl.fi tai Mari Tuokkola 
p. 050 5249779, mari.tuokko-
la@evl.fi

Tuiran seurakunta
Joulun perheleiri 10.–12.12. 
Rokuan leirikeskus. Liiku-
taan luonnossa, leikitään ja 
askarrellaan jouluisia asioi-
ta sekä hiljennytään suuren 
juhlan edellä. Mukana pas-
tori Stiven Naatus sekä las-
tenohjaajat Seija Kurvinen 
ja Sirkka-Liisa Lindvall. Hin-
ta 44 € aikuisilta ja 30 € 4–18-
v., sisaralennus 25 %. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 5.12. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. 

Oulujoen seurakunta 
Joulun salaisuus -adventti-
leiri 26.–28.11., Rokuan lei-
rikeskus. 1.–6.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille. Leirin hin-
ta 30 € sis. matkat, majoituk-
sen, ruokailut, tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille sekä ohjelman. 
Sisaralennus 25 %. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. 
Lisätietoja Sirpa Karjalaiselta 
p. 040 718 6925, Sari Meriläi-
seltä p. 040 5583 294 ja Tui-
ja Pelto-aholta 044 3161 451. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
12.11. p. 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. 
Kaatuneitten omaiset ma 
15.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Puutyökerho ma 15.11. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu Siiven 
kellaritiloissa maanantaisin 
ja keskiviikkoisin.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
16.11. klo 10–14, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 16.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntata-
lo. Tule solmeilemaan fran-
supitsiä tiistaisin Myllyojan 
seurakuntatalolle. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
17.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Laulupiiri to 18.11. klo 15, 
Hintan seurakuntatalo. Jou-
lun alla Hintan seurakunta-
talossa toteutetaan joulu-
vaellus johon tarvitaan esi-
lauluryhmää. Jouluvaellus-
laulujen lisäksi laulamme 
myös virsiä ja muita hengelli-
siä lauluja. Laulupiiriin ei tar-
vitse ilmoittautua. Lisätiedot 
kanttori Sanna Leppäniemi 
p. 040 7400 511 tai Anna-
Maija Sälkiö p. 040 5157 601.

Muut menot
Postimerkkinäyttely  23.11. 
saakka, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Avoinna maanantai-
sin ja tiistaisin klo 18–20 ja 
sunnuntaisin klo 11–13.  Mui-
na aikoina ryhmille sopimuk-
sen mukaan.
Diakoniamyyjäiset la 13.11. 
klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Alkuhartaus klo 
9.45. Hernekeittolounas 4 
€, torttukahvien kanssa 6 €. 
Myytävänä myös käsitöitä, 
leivonnaisia ja arpoja. Tuot-
to diakoniatyön tukemiseen.
Matalan kynnyksen ilta ti 
16.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten saunailta ke 17.11. 
klo 17–19, Öbergin talo. 
Raitin remmi to 18.11. klo 
13–15, Maikkulan kappeli.  
Poikkea porisemaan kahvi-
kupposen ääreen.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Maksuton puuroaamiai-
nen, joka sisältää puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä. Kai-
kille avoin yhdessäolon het-
ki. Lue juttu s.15. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. DIAKONIAN AJANVARAUS 

TALOUDELLISEN TUEN HAKEMISTA VARTEN

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus on kaikissa seurakun-
nissa 20.12. klo 9–11. Ensimmäiset ajanvarukset
ensi vuonna maanantaina 11.1. 

Tuiran kirkossa ei 
ole iltamessua 14.11. 

seurakuntavaalien 
vuoksi.

sunnuntaina 28.11. 
klo 12
Pyhän Andreaan 
kirkossa

Koko perheen 
tapahtuma, messu, 
lounas (5 € aikuiset, 
2,5 € lapset, 
alle 2-vuotiaat 
ilmaiseksi) 
ja ongintaa, 
askartelua ja 
tonttukoulu.

Lyhtytapahtuma

Monikulttuurisuusilta 
keskiviikkona 17.11. klo 18 
Koskelan palvelukeskuksessa. 

Musiikkiesityksiä ja puhetta eri kulttuureista sekä 
monikulttuurista iltapalaa tarjolla. Hartauden pitää 
Petteri Tuulos Tuiran seurakunnasta. Lisätietoja 
diakonissa Eeva-Marja Laitinen p. 040 5157 267.
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Nykyiset ja entiset 
preparilaiset huomio!

Oletko ollut 2000-luvulla mukana Tuiran seurakunnan 
järjestämässä preparitoiminnassa? Prepari juhlii 
tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Kutsumme sinut 
juhlimaan kanssamme. 

Juhlamessua vietetään Pateniemen kirkossa 
sunnuntaina 21.11. klo 12. Messun jälkeen nautitaan 
kakkukahvit ja vietetään juhlaa preparimuistojen 
äärellä. Mukana messussa ja juhlassa ovat myös 
tämän vuoden preparilaiset. 

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

Elämän polku

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: Sampo Ju-
hani Isohätälä, Helen Maria 
Jämsä.
Karjasilta: Anton Eevert 
Heikkala, Jaime Kerkko Joa-
kim Kontkanen, Elajas Hugo 
Maximus Kouri, Appe Onni 
Juhani Laava, Veeti Valtteri 
Aukusti Lahtela, Aarni An-
ton Lampela, Amalia Eedit 
Meriläinen, Karoliina Hele-
na Maaria Niemelä, Niko On-
ni Elias Pesälä, Topias Mikko 
Taneli Portaankorva, Anton 
Allan Rajakangas, Neea Pep-
pi Emilia Rintala, Hilkka Mii-
li Adele Sarjanoja, Vili-Veik-
ka Vihtori Väisänen.
Tuira: Leevi Adiel Joensuu, 
Eedit Leila Eliisa Kolmonen, 
Luca Kristian Korkeakangas, 
Nico Valdemar Korkeakan-
gas, Miska Elijah Kuisma, Iida 
Maria Alexandra Oikarainen, 
Topi Juhani Paavola, Otto Ta-
pani Sarkkinen, Venla Mika-
ela Virtanen.
Oulujoki: Hilma Maria Hok-
kanen, Lilja Tuulia Katajamä-
ki, Vikke Juhani Koivukan-
gas, Miina Emilia Kolmonen, 
Tomas Aleksanteri Kylmä-
nen, Elina Marie Mikkonen, 
Oili Sonja Olivia Savilampi, 
Iiris Irmeli Summanen, Jus-
tus Matti Oliver Suotula, Vii-
vi Amalia Tarvainen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Olli-Pekka 
Muhola ja Anne Elina No-
ponen.
Karjasilta: Paavo-Tapio Saa-
rijärvi ja Kirsi Mirjami Ervasti.
Tuira: Timo Tapio Heikkala ja 
Satu Marjaana Larivaara.
Oulujoki: Matias Valdemar 
Luokkanen ja Niina Johanna 
Myllynen.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Kimmo Uo-
levi Turtiainen 82.
Karjasilta: Auli Kyllikki Iso-
viita 75, Veera Kemppainen 
s. Kyyssönen 86, Elma Syl-
viira Lukkarila s. Viitanen 
89, Hannu Olavi Marttinen 
51, Jouko Johannes Niska-
nen 66, Pentti Uolevi Nykä-
nen 69, Margit Petri-Larmi s. 
Petri 88, Saana Sinikka Piip-
ponen 40, Maria Sofia Siurua 
s. Koivukangas 97, Hilja Inke-
ri Valjus s. Klemettilä 95.
Tuira: Heikki Alaluusua 87, 
Ali Anttila 74, Fanni Katarii-
na Kalliokoski s. Törmä 97, 
Aino Maria Koret s. Kukko-
nen 87, Elsa Helena Kujala 
s. Haapala 83, Ritva Onerva 
Runni s. Kankkunen 75, Vie-
no Lydia Viinikka s. Ranta-
kallio 90.

11.–18.11.2010enot Oulussa 

Musiikkia kaipauksesta ja toivosta 
torstaina 18.11. klo 18–20 

Tuiran kirkossa

Musiikkia kaipauksesta ja toivosta. Tilaisuuden 
musiikista vastaavat kanttorit Lauri-Kalle Kallunki 
ja Tommi Hekkala. Tilaisuuden jälkeen on 
mahdollisuus jäädä keskustelemaan seurakuntasaliin 
diakoniatyöntekijöiden kanssa. 

Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

Katastrofista kehitystyöhön
Tavoitteemme on saada aikaan pysyvä muutos, joka syntyy vain yhteistyössä paikal-
listen yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Katastrofien jälkeen tuemme ihmisiä jälleenra-
kennustyössä ja pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teem-
me hankkeissamme työtä näiden molempien puolesta. Haastamme sinua ja kaikkia 
suomalaisia mukaan osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka 
aiheuttavat ja ylläpitävät köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia. 

Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A
00160 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
vie avun tehokkaasti perille

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyöjärjestö, katastrofiavun antaja ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Teemme työtä oikeudenmukaisen maailman ja 
ihmisarvoisen elämän puolesta. Kirkon Ulkomaanapu kuuluu kirkollisten avus-
tusjärjestöjen yhteenliittymään ACT-allianssiin.

Osallistu
TARVITSEMME 
SINUN TUKEASI!
Tavoitteenamme on taata kehitysmaiden 
pienviljelijöille mahdollisuudet tuottoisaan ja 
tehokkaaseen maanviljelyyn.

Kohteenamme on maatalouden kehittämi-
nen ja tuottavuuden kasvu sekä paikallisten 
markkinoiden toimivuuden parantaminen. 
Tuemme erityisesti naisten mahdollisuuksia 
kasvattaa ja myydä tuotteitaan.

Edistämme hyviä toimintamalleja kan-
sainvälisen elintarvikeavun toimittamisessa. 
Hätäavun jälkeen on siirryttävä kestävän kehi-
tyksen tukemiseen ja paikalliselle väestölle on 
annettava aktiivinen rooli.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Sinun tukeasi!
Tee lahjoitus – sillä nälkä on paha pala purtavaksi! 

Lahjoita valitsemasi summa: 
Nordea 157230-500504 IBAN: FI3315723000500504 BIC: NDEAFIHH
Sampo 800018-223340 IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH 
Kirjoita viestikenttään: Tekoja-kampanja

Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.tekojakampanja.fi
KIITOS!

Keräyslupa OKH596A, voimassa 1.1.2009–31.12.2010, koko Suomi,
Keräyslupa 506 K14, voimassa 1.1. – 31.12.2010, Ahvenanmaa
Keräysvarat käytetään vuosien 2010–2011 aikana Kirkon Ulkomaanavun avustustyöhön.

Avustustyön osuus menoista vuonna 2009 

Avustustyö 85,1 %
Tukitoiminnot kotimaassa 11,6 %
Yleishallinto 3,3 %

Tukitoiminnot sisältävät varainhankinnan, 
vaikuttamistyön, viestinnän ja koulutuksen.
Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, 
taloustoimiston sekä yleiskulut.

Nälkä. Paha pala purtavaksi?
Kehitysmaiden väestöstä suurella osalla on puutteellinen ruoka-
turva. Se ei tarkoita vain, että heillä ei ole määrällisesti tarpeeksi 
ruokaa. Ruokaturva on puutteellinen myös, jos ihmisillä ei ole 
tarvittavia resursseja ruuan tuottamiseen tai ostamiseen, ruoka 
ei ole riittävän ravitsevaa tai ruoka jakautuu epätasaisesti ihmis-
ten välillä.

Köyhyys aiheuttaa ruokaturvan puutetta, 
kun ihmiset eivät pääse osallisiksi ruoan 
tuottamiseen tarvittavista voimavarois-
ta, kuten maasta, vedestä, työvälineistä, 
tiedoista ja taidoista.

Kirkon Ulkomaanavun vuosien 2010–2011 Tekoja-kampanja Nälkä. 
Paha pala purtavaksi? pureutuu ruokaturvaan ja siihen vaikutta-
viin kysymyksiin. Käy tutus-
tumassa kampanjasivuihin 
ja lue lisää siitä, mitä Kirkon 
Ulkomaanapu tekee ruokatur-
van parantamiseksi, ja mitä 
sinä voit tehdä!

Nälkä. Paha pala purtavaksi? 
-kampanja osoitteessa
www.tekojakampanja.fi

Satoa puutarhasta
May Rem laskeutuu jyrkkäreunaisen 
kuopan pohjalle, täyttää kaksi parinkym-
menen litran sankoa samealla vedellä 
ja aloittaa kapuamisen takaisin ylös. 
Sadevesialtaassa on kasteluvettä vielä 
muutamiksi viikoiksi, sitten vihannesten 
viljely on tältä kaudelta ohi. 

May Rem on 54-vuotias leski pienestä 
Keamonyn kylästä Kambodzhasta. Hän 
viljelee riisiä yhden hehtaarin pellolla ja 
lisäksi vihanneksia pienellä puutarha-
palstalla. Peltomaan ja kastelun puute on 
suurin ongelma Keamonyn kylässä. 

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut kyläläi-
siä sadevesialtaiden, kanavien ja patojen 
rakentamisessa. Sen avulla peltoalaa ja 
viljelyaikaa on saatu kasvatettua. Peltoa 
on kuitenkin rajallisesti. Siksi kyläläisten 
on kehitettävä myös muita keinoja hank-
kia tuloja.

Vihannestarha on merkinnyt selvää 
parannusta May Remin perheen ruoka-
turvaan.  Lisätuloja hän hankkii myymällä 
kyläläisille itse valmistamiaan leivon-
naisia. Tarvikkeiden ostamiseen hän on 
saanut pienlainan.

”Olisin onnellinen, jos minulla olisi 
enemmän peltoa ja riittävästi ruokaa”, 
May Rem sanoo.

NÄLKÄ. PAHA PALA
PURTAVAKSI?

konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19
13.8. Sanna Smolander, piano. Visa Smolander,   
 viulu. Johanna Kiviharju, huilu.
20.8. Yhteislauluilta, laulattajana Juha Soranta.

Konserteissa ohjelma 5 e ja yhteislauluilloissa 
kolehti. Tuotto kokonaisuudessaan Kirkon Ulko-
maanavulle. Järjestää: Oulun Kamarimuusikot ry 
ja Oulun ev.-lut. seurakunnat

Leipää musiikista 
-konsertti 

perjantaina 12.11. klo 19
 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Oamk:n urkujensoiton opiskelijat. 

Ohjelma 5€. 
Ohjelmatuotto kokonaisuudessaan

 Kirkon Ulkomaanavulle.

Laulupiiri 
torstaina 18.11. klo 15 

Hintan seurakuntatalossa. 

Joulun alla Hintan seurakuntatalossa toteutetaan 
jouluvaellus, johon tarvitaan esilauluryhmää. 

Jouluvaelluslaulujen lisäksi laulamme myös virsiä 
ja muita hengellisiä lauluja. Laulupiiriin ei tarvitse 

ilmoittautua. Lisätiedot: kanttori Sanna Leppäniemi 
p. 040 7400 511 tai Anna-Maija Sälkiö p. 040 5157 601.
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eurakunnissa tapahtuu

Rauhan Tervehdys 
kysyi neljältä 
luottamushenkilöltä, 
millaisiin asioihin he 
kokevat pystyneensä 
vaikuttamaan 
luottamushenkilönä.
Kukaan heistä ei 
ole enää ehdolla 
seurakuntavaaleissa.

Jorma Koivula, kirkkoval-
tuuston varapuheenjohtaja
Lumijoen seurakunta

”Uskon, että lumijokisten kan-
nalta oli onnistunut päätös, kun 
kirkkovaltuusto viitisen vuot-
ta sitten vastusti yhdessä rinta-
massa seurakuntaliitosta Limin-
gan kanssa. Itsenäinen seurakun-
ta on merkinnyt sitä, että olemme 
voineet edelleen päättää Lumijo-

Sitkeä voi vaikuttaa

ella ilman isomman ohjausta esi-
merkiksi oman seurakunnan va-
rojen käytöstä.” 

Minna Ylikärppä, yhteisen 
kirkkovaltuuston ja yhteisen 
kirkkoneuvoston jäsen
Oulun ev.lut. seurakuntayh-
tymä

”Vaikuttamaan pystyy, jos näkee 
asioiden eteen vaivaa: ottaa selvää 
ja perehtyy esityslistalla oleviin 
asioihin. Vaikuttaminen onnis-
tuu yhdessä, porukalla. Vaikut-
taminen edellyttää kärsivällistä 
puhumista, rakentavaa keskuste-
lua muidenkin kuin omaan ryh-
mään kuuluvien kanssa.” 

Asta Pikkarainen, kirkkoval-
tuuston jäsen
Muhoksen seurakunta

”Luottamushenkilöiden yhteisel-
lä ponnistuksella saimme 90-lu-

vulla läpi päätöksen, jonka seu-
rauksena Kylmälänkylän kappe-
li peruskorjattiin. Olen ollut mu-
kana vaikuttamassa myös siihen, 
että Muhoksen hautausmaalle ra-
kennettiin huoltorakennus muun 
muassa työntekijöiden taukotu-
vaksi.

Pontevasti olin muiden muka-
na ajamassa työntekijöille aikai-

sempaa parempaa palkkaa seu-
rakuntien palkkauudistuksessa. 
Olen voinut olla mukana myös 
työntekijöiden valinnoissa. Vai-
kuttaminen on vaatinut sitkeyttä, 
on pitänyt jaksaa takoa rautaa.”

Paavo Uitto, kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja
Limingan seurakunta

”En katso henkilökohtaisesti on-
nistuneeni jossakin erityises-

Jorma Koivikko osallistui hautausmaan kiviaitatalkoisiin kesällä 2009.Asta Pikkarainen

Minna Ylikärppä kertoi valtuustossa ylikiiminkiläisten terveisiä.

Paavo Uitto

ti niiden 20 vuoden aikana, kun 
olen toiminut kirkkovaltuus-
tossa. Päätökset tehdään demo-
kraattisesti yhdessä seurakunta-
laisten etuja ajatellen.

Henkilökohtaisista voitoista ja 
onnistumisista ei mielestäni kan-
nata pitää lukua.”

RIITTA HIRVONEN

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

I sä-hyvä. Meillä molemmilla on 
mittarissa kunnioitettavat lu-
vut. Sinä täytät pian 76 vuotta ja 

minä 50. Yhteisiä vuosikymmeniä on 
niin paljon, että emme ole enää pel-
kästään isä ja poika vaan vanhat to-
verit. Alte Kameraden, kuten saksak-
si sanotaan.

Yksi muisto on erityisen makea. 
Muistatko, kun muutin Toppilaan. 
Panit pesukoneen neuvokkaasti ma-
tolle ja raahasit koneen lattiaa pitkin 
huoneistoon. Sen jälkeen keitit meille 
nuorille miehille kahvit. 

Koko muuton ajan juttelit joviaa-
listi, kun me muut läkähdyimme. Mi-
ka ihasteli ripeyttäsi vielä vuosia ta-
pauksen jälkeen. Hänelle olit super-

mies, joka saa aikaiseksi, kun nuoret 
vasta empivät. 

Muistan myös toisen tapauksen, 
jossa sinua tarvittiin. Olin Oulus-
sa töissä, mutta minulla oli asunto 
myös Espoossa. Tarvitsin Espoon ta-
lon kellarikomerosta jotain, mutta en 
töitteni vuoksi päässyt etelään. Paha 
vain, että olin hukannut kellarikome-
ron avaimen.

Ostin sinulle rautasahan ja kustan-
sin sinut yöjunalla Espooseen. Menit 
kellariin ja sahasit lukon auki. Ajattele 
jos joku olisi tullut ja huomannut vie-
raan miehen rautasahan kanssa tyh-
jentämässä kellarikomeroa. Joku toi-
nen mies olisi ollut pelosta kankea, 
mutta sinua tehtävä vain nauratti. 

Olen seurannut eläkeläismiehen 
elämääsi. Luet tarkkaan Kalevas-
ta kaikki uutiset, jotka koskevat Ou-
lua. Käyt kaupungintalolla lukemas-
sa teknisen lautakunnan pöytäkirjat, 
koska haluat tietää mihin seuraavak-
si rakennetaan. Olet utelias kuten pi-
tääkin.

Olet myös kova tanssaaja. Käyt 
Valolla pyörähtelemässä joka viikko. 
Matkustat eläkeläisten bussissa aina 
Haaparantaan asti päästäksesi parke-
teille.

Elämäsi näyttää hyvältä, vaikka 
eläkkeesi ei ole kovin suuri. Täysi jää-
kaappi kertoo, että sinun ei tarvitse 
ainakaan ruuasta pihistellä.

Tosin käyn silloin tällöin syömäs-

sä jääkaapin tyhjäksi vaikka yritätkin 
toppuutella. Kerran yritin hyvitellä si-
nua ostamalla sinulle erilaisia leikke-
leitä ja pitkän pätkän salamimakka-
raa. Et ottanut lahjaa vastaan.

Et ole koskaan pahastunut, vaikka 
tuon sinulle ulkomaanmatkoilta vii-
napulloja. 

Olet lähes raivoraitis. Olen tark-
kaillut tarkkailemasta päästyäni vii-
napullojasi, mutta ne eivät näytä hu-
penevan.

Perin sinulta joviaalisuuteni ja pu-
heliaisuuteni, lyhyen varteni ja ole-
mattoman kaulani. Kun sinusta ai-
ka jättää, perin vielä viinapullosikin.

PEKKA

Kirje isälle

S e p p o P i e t i l ä
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Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 

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 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

Päiväkerhot: Viikosta 44 
alkaen 4-vuotiaiden ryh-
mät toimivat yhtenä ryh-
mänä keskiviikkoisin klo 
10–12. Muut ryhmät jatka-
vat normaalisti.
Kokkikerho: Ryhmät A ja 
B vuoroviikoin. Uusi kok-
kikerhoryhmä C kokoon-
tuu joka toinen tiistai klo 
12.30, seuraava kerhoker-
ta ti 16.11. klo 12.30.
Kuoro harjoittelee keski-
viikkoisin klo 18.30 srk-ta-
lolla.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
Ystävyydentalo joka toi-
nen perjantai srk-talolla 
klo 10. Seuraava kerta on 
pe 12.11.
Kirkkovaltuusto ti 16.11. 
klo 18 srk-talolla.
Raamattupiiri ti 16.11 klo 
18.30 Helli Eeronkedolla, 
Jukolantie 2 A 5.

kus Zeppelinissä. Ks. Kempe-
leen kirkolliset.
Partio: Metsähanhet to 
18.11. klo 18 Naskun laavulla. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 12.11. klo 19 
5.–6. -lk Holmilla ja 7.–8.-lk 
S&K Hirvasniemellä. Aikuis-
ten ilta la 13.11. klo 19 ry:llä. 
Ompeluseurat ke 17.11. klo 
19 Lääköllä. Päiväkerho ma, 
ke klo 17–18.30 ja ti, to klo 
17.30–19 ry:llä. 
Vihitty: Timo Ilmari Kallio ja 
Liisa Annikki Tervonen.
Kastettu: Aino Amanda Eve-
liina Savilaakso.

Seurakuntavaalien äänestys 
Sunnuntaina 14.11. 
klo 11–12 kirkossa ja 
klo 13–20 seurakuntatalossa 
Maanantaina 15.11. 
klo 9–11 Lumilyhdyssä
klo 12–18 kirjasto Hiidenkivessä

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 11.11. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. 
Urkumaraton pe 12.11. klo 
20–23 srk-keskuksessa. Ur-
kureina Else Piilonen, Eli-
as Niemelä, Aino Juntunen, 
Risto Ainali sekä Christian 
Ahslkog. Kahvitarjoilu. Va-
paa pääsy, vapaaehtoinen 
maksu ohjelmasta ja kahvis-
ta musiikkityölle.
Seurakuntakerho ma 15.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 17.11. klo 13 Kellon 
srk-kodilla sekä to 18.11. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 18.11. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa, mukana Ja-
ri Flink. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Raamattupiiri ke 17.11. klo 
18 Puttaan Tuvassa (Joh.9.)
Rukouspiiri to 11.11. ja to 
25.11. klo 18 Puttaan Tuvassa.
Lähetyspiiri ti 16.11. klo 13 
Puttaan Tuvassa.
Sururyhmä ke 17.11. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa. Ryhmä on tar-
koitettu omaisensa menet-
täneille. Sururyhmässä on 
mahdollisuus käydä läpi me-
netystä muiden samassa elä-
mäntilanteessa olevien kans-
sa. Ryhmä kokoontuu kah-
deksan kertaa marras-touko-
kuun aikana. Ryhmän vetäji-

nä toimivat pastori Jari Flink 
ja diakonissa Helena Seppä-
nen. Tarkemmat tiedot ja il-
moittautumiset 15.11. men-
nessä. Helena Seppäselle p. 
040 5819 316. 
Miesten uinti- ja saunailta 
to 18.11. klo 19–21 Vesi-Jatu-
lin tilaussaunassa. Kokoon-
numme aulaan klo 18.55. Il-
tamme päättyy Raamatun 
sanan ääressä. Tied. Mart-
ti Heinonen p. 040 5812 546.
Rantapohjan alueen seu-
rakuntien omaishoitajien 
kirkkopyhä su 21.11. Kuiva-
niemellä. Aloitus klo 12 ju-
malanpalveluksella Kuiva-
niemen kirkossa. Sen jäl-
keen ruokailu ja ohjelmalli-
nen tilaisuus seurakuntako-
dissa. Ilm. 12.11. mennessä 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 08 5472 636 tai He-
lena Seppäselle p. 040 5819 
316. Kuljetus järjestetään.

Perheen päivä su 28.11. al-
kaen klo 14 Kellon srk-kodil-
la. Tarkempia ohjelma ensi 
viikon lehdessä. Tervetuloa 
kauempaakin.
Arjen äidit -ryhmä aloittaa 
ma 29.11. klo 9.30 Martinnie-
men srk-kodilla. Ryhmä tar-
joaa mahdollisuutta jakaa 
arkisia kuulumisia ja elävän 
elämän tapahtumia toisten 
äitien kanssa. Ilm. pe 12.11. 
mennessä Laila Rantakokol-
le p. 040 8668 319 tai laila.
rantakokko@evl.fi.
Haaparannan retki ti 23.11. 
on täynnä. Mahdollisia pe-
ruutuspaikkoja voi tiedustel-
la ma 15.11. Heli Puuperältä 
p. 040 5898 362. Lähtö kir-
kon pihalta klo 9. Maksu 15 € 
peritään ennen autoon nou-
sua (varaa tasaraha). Hintaan 
sisältyy matkat ja ruoka.
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.
Haukiputaan kuorojen yh-
teinen joulukonsertti ke 
1.12. klo 19 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. Mu-
kana Viihdepiikkarit, Hauki-
putaan kirkon kamarikuoro,
Haukiputaan mieskuoro, 
Perjantaikuoro ja Seniori-
kuoro. Liput 10 €, ennak-
koon kirkkoherranvirastosta 
ja tuntia ennen konserttia 
ovelta. Tuotto vähävaraisille
haukiputaalaisille.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Aikuisten ilta pe 
12.11. klo 18.30 ry:llä. Isän-
päiväseurat su 14.11. klo 17 
ry:llä. Eläkepiiri ti 16.11. klo 
13 srk-keskuksessa. Sisaril-
ta ti 16.11. klo 18.30 Sirpa 
ja Tuomas Holmalla, aihee-
na erilaisuus. Lauluseurat ke 
17.11. klo 18.30 Maija-Liisa ja 
Pentti Raudaskoskella. Kel-
lo: Raamattuluokka (pienet) 
pe 12.11. klo 17.30 Leinosel-
la. Huutokauppaompeluseu-
rat pe 12.11. klo 18.30 ry:llä. 
Isänpäiväseurat su 14.11. 
klo 17 ry:llä. Päiväkerho ma 

Isänpäivälounas 

sunnuntaina 14.11. 
messun jälkeen klo 14 saakka seurakuntakeskuksessa

Tarjolla lohikeittoa, leivät, juomat ja jälkiruokana 
mansikkahyve. Aikuiset 8 €, 4–12-v. 4 € ja nuorimmat 
syövät ilmaiseksi. Tuotto lähetystyölle. Tervetulleeksi 
toivottaa lähetyspiiri.

Seurakuntavaalien äänestys
Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11. 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkko-
valtuustoon. Vaalit aloitetaan sunnuntaina Hauki-
putaan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen. 

Sunnuntaina 14.11. klo 11.30–20 ja
Maanantaina 15.11. klo 9–18 Haukiputaan kirkossa

Äänioikeutettu on 15.8.2010 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttänyt seurakunnan jäsen.

15.11. klo 17.30 ry:llä. Joki-
kylä: Sisarpiiri to 11.11. klo 
18.30 ry:llä. Kuukausimyyjäi-
set pe 12.11. klo 18.30 ry:llä. 
Nuortenilta la 13.11. klo 19 
ry:llä. Päiväkerhot tiistaisin 
ja keskiviikkoisin klo 17.30 
ry:llä.
Kastettu: Seelia Elsa Elviira 

Kokko, Aapo Ossian Kiviah-
de, Lilja Sylvia Tuohimaa, 
Lauri Leo Kullervo Kukkula, 
Aimi Helmi Maria Kujala, Ur-
ho Elias Hekkala, Eevi Alva 
Alisa Daavittila.
Kuolleet: Eevi Amanda Mä-
kelä 87, Rauha Pauliina Lauri-
la 82, Erkki Kalervo Sassi 55.

Liikuntasalin perhevuoro 
pe 12.11. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta ti 
16.11. klo 18 Leena Ketolal-
la, Marjaniementie 85.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
16.11. klo 18.30 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 17.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kuukausitapaaminen ke 
17.11. klo 14 srk-salissa.
Kaverikerho to 18.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro to 18.11. klo 
18.30.
Kuollut: Salli Maria Tausta, s. 
Haapala, 93.

Seurakuntavaalien äänestys

Vaalit aloitetaan sunnuntaina 14.11. Hailuodon 
kirkossa klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen 

ja äänestys päättyy klo 20.

Diakonia: Suuret kiitokset 
kaikille Operaatio Joulun 
lapsi 2010 -keräykseen osal-
listuneille! Paketit lähtevät 
matkaan Oulun kautta vii-
kolla 45. Tulossa: Naisten as-
karteluilta ma 22.11. klo 18 
srk-talolla. Askartelemme la-
sihelmistä kauniita lumihiu-
taleita, Marjolla malli nähtä-
villä. Hinta 3 € sisältää nel-
jä lumihiutaletta. Ilmoittau-
du Marjolle 18.11. mennes-
sä p. 045 6381 973. Kirkon 
Ulkomaanavun tapahtuma 
Näkymättömät näkyviksi la 
13.11. klo 11–15 Kauppakes-

Kot ima i s e t  K as v i k s e t  /  To m my S e l i n

Kirkkovaltuuston 
kokous ti 16.11. 

klo 18.30 
srk-salissa.

A a r o Ku k ko h ov i
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Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten piiri to 11.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskukessa.
Askeleet pe 12.11. klo 18 kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirkon ulkomaanavun ta-
pahtuma Näkymättömät 
näkyviksi la 13.11. klo 11–
15 Zeppelinissä. Ohjelmassa 
mm. laulaja Sira Moksi, in-
tialainen tanssiesitys ja Nita 
Nahkalan matkakertomus 
Bangladeshista. Myytävänä 
myös KUA:n tuotteita. 
Työikäisten miesten piiri la 
13.11. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 14.11. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Gospelia ja ajatuksia elämäs-
tä. Lapsille pyhäkoulu. Ilta-
teetä nyyttikestiperiaatteel-
la. Ehtoollinen.
Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-kodissa. Ota 
omat puikot mukaan, lanka-
na Nalle ja 7 veljestä.
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 to klo 9.30–11 Vanhassa 
pappilassa, Ke klo 9.30–11 
kirkonkylän srk-kodilla. Ti ja 
pe klo 9.30–11 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 
Työikäisten naisten piiri ke 
17.11. klo 19 Kokkokankaan 

srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 17.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seu-
rakuntapiiri to 18.11. klo 12 
kirkonkylän srk-kodissa. Vie-
raana toiminnanohjaaja Ma-
ria Tyhtilä Näkövammaisten 
keskusliitosta.
Kirkkokuoro ke 17.11. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 18.11. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 18.11. klo 
18.30 kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30–16.30 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ja perjantai-
sin klo 15–16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkikerho 1.–3.-luokkalai-
sille ma klo 17–18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Pe-
likerho 1.–6.-lk ti klo 16–17 
Nuorisoseurantalolla. Tans-
sikerho 1.–3.-lk. ti klo 17–18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kokkikerho 4.–6.-lk. 
ke klo 17–19 Vanhassa pap-
pilassa. Kokkikerho 4.–6.-lk. 
ke klo 18–19.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Liikun-

ta ja pelikerho 1.–6.-lk. ke klo 
17–18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Pienoismallikerho 
4.–6.-lk. ke klo 17–18 Keskus-
tan seurakuntatalossa. As-
kartelukerho 1.–6.-lk. to klo 
17–18 Keskustan seurakunta-
talon päiväkerhotilassa. As-
kartelukerho 1.–4.-lk. to klo 
17–18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Draamakerho 1.–7.-
lk. to klo 16.30–18 Vanhassa 
pappilassa. Gospelkerho 4.–
6.-lk. pe klo 17.30–18.30 Van-
hassa pappilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 12.11. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Seurakunnan draamaryh-
mä etsii näyttelijöitä ja mui-
ta tekijöitä joulunäytel-
mäprojektiin. Harjoitukset 
25.11. klo 15 alkaen, 8.12. klo 
11–14 ja 14.12. klo 9–15. Esi-
tykset to 16.12. ja pe 17.12. 

Ilmoittaudu 12.11. mennessä 
Saijalle p. 040 7790 375 tai 
saija.kivela@evl.fi.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 
12.11. klo 18 pienemmät: 
Hintsala J, Voipolku 7. Isom-
mat: Poukkula, Ketolanpe-
räntie 469. Seurat la 13.11. 
klo 19 ry:llä, Oulun ry:n kans-
sa yhteiset.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 12.11. klo 
19 Merja ja Pertti Piilosel-
la, Peuransarvi 2. Seurat su 
14.11. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Niklas Kristian Lii-
kanen, Onni Valtteri Koivu-
maa, Samu Johannes Liuk-
konen, Aleksi Matias Säynä-
jäaho, Eemil Matti Johannes 
Sillanpää, Rilla Stiina Elea Tii-
rola, Silja Charlotta Jalonen, 
Eemeli Oliver Kalliopuska. 
Vihityt: Petri Matias Säynä-
jäaho ja Jonna Maria Lee-
na Nurro. Olavi Antero Hy-
värinen ja Tyyne Hilma Sofia 
Mertaniemi.
Kuollut: Toivo Armas Ryynä-
nen 91. 

Seurakuntavaalien äänestys

Sunnuntaina 14.11. klo 11.30–20 
Maanantaina 15.11. klo 9–13
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, Piriläntie 190  

Maanantaina 15.11. klo 14–18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12

Kutsumme pariskuntia suunnittelemaan 
seurakunnan parisuhdetyötä 

Kokoonnumme torstaina 18.11. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksen pienryhmähuoneessa. 
Lisätietoja Timo Juntuselta p. 040 7054 833 tai 
Saija Kivelältä p. 040 7790 375.

Hartaus to 11.11. ja 18.11.  
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 12.11. klo 18.30 srk-
talolla.
Kirkon Ulkomaanavun ta-
pahtuma Näkymättömät 
näkyviksi la 13.11. klo 11–15 
Kauppakeskus Zeppelinissä. 
Ks. Kempeleen kirkolliset.
Seurakuntakerho ke 17.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Pastori Anna-Maari Ruota-
nen esittelee kirkkovuotta. 
Mukana Sinikka.
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta ke 17.11. klo 18 seu-
rakuntatalon diakoniatoi-
mistossa. Lähimmäisen aut-
tamisesta kiinnostuneille. 
Mukana Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226.
Tupoksen olohuone ke 
17.11. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Mukana Nita, 
Eero ja Kyllikki.
Raamattu -ja rukouspiiri ke 
17.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.

Kuorot: Tähdet to 11.11. klo 
16 srk-talossa. Kirkkolaulajat 
ke 17.11. klo 18 srk-talossa. 
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.
Rippikoulut: Loppiaisryhmä 
la 13.11. klo 12–17 Vanamos-
sa. Mukaan muistiinpanovä-
lineet ja omat eväät.
Nuoret:  Nuortenilta to 
11.11. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa. Nuortenilta la 13.11. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 23 saak-
ka. Nuorten palveluryhmä 
ke 17.11. klo 15.15 diakonia-
toimistossa, josta lähtö pal-
velutehtäviin. Nuortenilta 
to 18.11. klo 18–20 Nuoriso-
Nurkassa.
Perhekerhot: Ti 16.11. klo 
9.30–11 Kotikololla ja ke 
17.11. klo 9.30–11 Vanamos-
sa. Sanna Möttönen esitte-
lee Naperonuttu-tuotteita.
Lähetys: Aikuisten lähetys-
vintti ma 15.11. klo 12–14 Lä-
hetysvintillä. 
Partio: Make päivystää pe 
12.11. klo 15–17 partiotoimis-
tossa. Karhunkaato 10 12.–
13.11. tarpojille, samoajil-
le ja vaeltajille Risulammel-
la. Tarkemmat tiedot retki-
kirjeessä ja netissä. Retkikir-
je jaossa Kotikololla. Maas-

toharjoituksessa suoritetaan 
vanhemman ikäluokan uusi 
maastoharjoitusmerkki. Ilm. 
viimeistään to 11.11. heikki-
mattila@hotmail.com.  Kirk-
kopalvelussa su 14.11. Pihla-
janmarjat. Ahmanaivastus 10 
ti 16.11. klo 18–20.30 Limin-
gan läheisyydessä. Tarkem-
mat tiedot tulossa. Vetäjinä 
pjo:t Jani Luukinen ja Sami 
Rönkkö.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7.–8.) pe 12.11. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenilta Si-
nikka ja Jarmo Aholalla. Ou-
lun rauhanyhdistyksen myy-
jäiset la 13.11. klo 11 ry:llä ja 
iltaohjelma ja iltapala klo 18 

Muutos omaishoitajien 
kokoontumiseen 23.11.: 
Osallistumme psykoge-
riatri Pirkko Hiltusen lu-
entoon Sairaudet, ikään-
tyminen ja seksuaalisuus 
klo 13–14.30 Tyrnävän 
kunnantalolla. Lähtö klo 
12.30 seurakuntatalolta. 
Ilmoittaudu 22.11. klo 10 
mennessä. 

Äitiverkkoryhmä 
torstaina 18.11. klo 13–15 

Vanamon päiväkerhotiloissa

Aiheena Lapsen ikäkausikehitys, josta alustaa Tk 
psykologi Laila Vainio. Perhetyöntekijät mukana 
lapsia varten. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset dia-
konissa Nita Nahkalalle p. 044 7521 240. 

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 merkit-
ty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 täyttävä seura-
kunnan jäsen saa äänestää missä tahansa seurakun-
nan äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:

Limingan kirkko, Kirkkotie
14.11.2010 kello 11.30–20.

Palvelutalo Niittypirtti, Niittypirtintie
15.11.2010 kello 9–9.45

Limingan vuodeosasto, Tupoksentie
15.11.2010 kello 10–10.45

Limingan lukio, Linnukkatie 5
15.11.2010 kello 11–12.20

Ala-Temmeksen vanhainkoti, Jyväskyläntie 55
15.11.2010 kello 12.45–13.30

Toimintakeskus Vanamo Kauppakaari 1, Tupos
15.11.2010 kello 14–17.

Limingan seurakuntatalo Pappilantie
15.11.2010 kello 17.15–18.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tie-
toa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.
liminganseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi
-sivuilta.

ry:llä sekä raamattuluokka 
klo 18.30 kodeissa. Pyhäkou-
lut su 14.11. klo 11.30 ja seu-
rat klo 17 ja 18.30 ry:llä. Si-
sarilta ma 15.11. klo 19 ry:llä. 
Varttuneidenkerho ti 16.11. 
klo 12 ry:llä.
Kastettu:  Essi Olivia Kallio-
koski, Aape Nikolas Kukkola, 
Edla Martta Madeleine Kurt-
ti, Iiro Valtteri Niemikorpi, Ii-
ta Annika Maria Pirkola, Ee-
mi Jussi Antero Rantala, Os-
kar Juho Olavi Toivanen.
Vihitty: Arto Aarne Tuohi-
maa ja Lilja Kyllikki Kosamo.
Kuollut: Esko Toivo Matias 
Junttila 55, Veikko Johannes 
Pulli 84.

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 

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  
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Seurakuntavaalit Oulunsalossa
14.11.–15.11. 2010

Äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat: 
Oulunsalon kirkko, osoite Uhrikirkonkuja 8, 
14.11.2010 kello 11.30–19
Salonpään koulu, osoite Keskipiirintie 9, 
15.11.2010 kello 11–17

Äänioikeutettu on henkilö, joka on 15.8.2010 
merkitty Oulunsalon seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi ja on viimeistään 14.11.2010 täyttänyt 
16 vuotta. Äänestäjän tulee pyydettäessä 
todistaa henkilöllisyytensä. 

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 11.–18.11.2010

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

ke 14–17
pe 10–13

       

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.
Laitasaaren kerho ti 16.11. 
klo 12 rukoushuoneella. Kir-
jastovierailu, Pirkko Tiepuo-
li, Liisa Seppänen. 
Hartaus ti 16.11. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Simo Pek-
ka Pekkala. 
Hartaus ti 16.11. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Simo Pek-
ka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 17.11. 
klo 11.30 srk-talossa. Kirjas-
tovierailu, Pirkko Tiepuoli, 

Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 17.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 18.11. klo 11 kap-
pelissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 18.11. klo 14 Vi-
rekodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetysilta to 18.11. Aaro ja 
Martti Similällä, Mäntyran-
nantie 76, Jouni Heikkinen.
Kuorot: ke 17.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Nuoret: Päivystys pe 12.11. 
klo 15–17 nuorisotoimistol-
la. Yökahvila Valopilikku la 
13.11. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 14.11. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 
Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen p. 040 5851 057 ja 
Tuula Väänänen p. 040 5246 
534. 
Rippikoulut: Kesä I -rippi-
koulun teemallinen nuor- 
tenilta pe 12.11. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa ja op-
pitunnit la 13.11. klo 10–14 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuo-

ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Nuortenilta pe 12.11 
klo 19 Utajärven ry:llä. Seu-
rat su 14.11. klo 14 ry:llä. Päi-
väkerhot ma 15.11. klo 17.30 
ja 18.30 ry:llä. Veljesilta  ke 
17.11. klo 19 ry:llä. Kotiseu-
rat to 18.11. Reija ja Timo 
Kaarlejärvellä, Muhosperän-
tie 234.
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
12.11. klo 18 Kinnusella, Ylä-
metsäntie 17. Sisarilta ko 19 
ry:llä. Nuortenilta la 13.11. 
klo 19 Utajärven ry:llä. Päi-
väkerho ti 16.11. klo 17.30 
ry:llä. Raamattuluokka ke 
17.11. klo 18–20 ry:llä.
Kastettu: Jesse Johannes 
Pöykiö.
Vihitty: Juha Pekka Vuoti ja 
Irene Marjut Kujala.
Kuollut: Risto Kalervo Kerä-
nen 63.

Seurakuntavaalien 
äänestyspaikat ja -ajat:

Muhoksen kirkko  su 14.11. klo 11.15–15
Mäntyrannan koulu  su 14.11. klo 16–17
Päivärinteen seurakuntasali su 14.11. klo 18–20
Kylmälänkylän kappeli ma 15.11. klo 9–10
Laitasaaren rukoushuone ma 15.11. klo 11–13
Muhoksen seurakuntatalo ma 15.11. klo 14–18

Taidenäyttely

Oulunsalon kirjaston näyttelytilassa on seurakunnan 
taidenäyttely 1.12.2010–31.1.2011. Näyttelyn taidete-
oksiksi haetaan Oulunsalon seurakuntaan liittyviä töi-
tä. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Esko Toljamolta p. 
040 7172 441 ke 24.11. mennessä. 

Ei perhekerhoja 17.11. Sa-
lonpäässä ja Repussa vaan 
perheretki Kalajoelle Sani-
faniin.
Hartaus ke 17.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
Lähetysilta ke 17.11. klo 18 
toimitalossa. Vieraana Israe-
lin lähetit Eeva ja Mika Pou-
ke sekä Pirkko ja Elias Said.
Seurakuntakerho to 18.11. 
klo 11 seurakuntatalolla, Päi-
vi Pulkkinen.

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke klo 
9–10.30 toimitalossa.
Salonpään ry: Seurat su 
14.11. klo 16 ry:llä. Jari Lau-
nonen, Pentti Kinnunen. 
Seurat su 21.11. klo 16 ry:llä 
Pekka Lehto, Lauri Karhu-
maa.
Kirkonkylän ry: Myyjäista-
varoiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 17.9. klo 17, myyjäi-
set klo 18.30, nuortenilta Lä-
himmäisen rakkaus klo 20, 
Esa Kurkela. Raamattuluok-
ka I ry, raamattuluokka II Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry, Kar-
huoja, Jussi Koskelo su 14.11. 
klo 12, seurat klo 16 ry, Toivo 
Määttä, Timo Määttä. Seu-
rat to 18.11. klo 11.30 Tep-
polassa ja klo 14 Salonkar-
tanossa.
Kastettu: Inna Isabella Pel-
tokorpi, Ville Johannes Sivu-
puro, Elise Jenny Célestine 
Charvet, Livia Ottilia Lind-
roos, Camille Aino Marie 
Charvet.
Vihitty: Karlos Valtteri 
Luokkanen ja Amalia Jose-
fiina Vanhala.

Isänpäivälounas
su 14.11. klo 11–14 

Oulunsalon srk-talolla 

Metsästäjän hirvipata 
(saatavilla myös 

kasvisvaihtoehto) 
Täytekakkukahvit 

12 € aikuiset 
6 € lapset 7–10-v. 

alle kouluikäiset ilmaiseksi 
Arvonta, 

tuotto lähetystyölle

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen kokous 

lauantaina 20.11. klo 13 toimintakeskuksessa 
Vehnäkujalla.

Rovastikunnallinen 
Kirkon ulkomaanavun 
tapahtuma 
Näkymättömät 
näkyviksi la 13.11. klo 
11–15 kauppakeskus 
Zeppelinissä 
Kempeleessä. Mukana 
mm. laulaja Sira Moksi, 
intialainen tanssiesitys 
sekä tietoutta Kirkon 
Ulkomaanavun 
toiminnasta ja 
tuotemyyntiä.

Äitien hemmottelupäivä
järjestetään  lauantaina 13.11.Oulussa. Aloitam-
me päivän kello 10 Oulun keilahallissa Heinäpäässä 
osoitteessa Isokatu 9. Keilaamme 1,5 tuntia eli kel-
lo 11.30 asti.
Keilailun jälkeen menemme syömään välimerelliseen 
ravintola Olimpokseen kello 12. Ravintolan osoite on 
Pakkahuoneenkatu 7.
Tämän jälkeen päivä jatkuu vapaalla ohjelmalla eli 
vaikkapa shoppailemalla kaupungilla.
Seurakunta maksaa keilailun, mutta ruokailun jo-
kainen joutuu  maksamaan itse. Ruokalista ja muuta 
tietoa ravintolasta löytyy  netistä osoitteesta: 
www.olimpos.fi 
Ouluun menemme omilla kyydeillä. Kyytejä voi 
myös kysellä Minnalta ja Soilelta.
Ilmoittautumiset torstaihin 11.11. mennessä Minnal-
le p. 044 7372 616 tai Soilelle p. 044 7372 615 kerhos-
sa taikka soittamalla.

Kot ima i s e t  K as v i k s e t  R y  /  Re e t t a  Pas a n e n

Adventtileiri 

Umpimähkässä 27.–28.11.kaiken ikäisille. 
Tule mukaan, aloitetaan joulunodotus 
yhdessä arkarrellen ja leipoen, 
saunoen, ruokaillen ja tunnelmoiden. 
15 ensimmäistä mahtuu yöpymään, 
mukaan voi tulla myös päiväseltään. 
Sunnuntaiaamuna yhteiskuljetus 
kirkkoon Hoosiannaa laulamaan. Hinta 
10 €. Ilmoittautuminen Oulunsalon 
seurakunnan sivuilla netissä 19.11. 
mennessä. Lisätietoja Kirsiltä, 
p. 0407720 373.

S a t u L a p in lam p i
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Seurakuntavaalit
Seurakuntavaalit 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 äänestää missä tahan-
sa seurakunnan äänestyspaikassa.
Äänestyspaikat ja -ajat:
Tyrnävän kirkko, Kirkkotie 1, 14.11.2010 kello 11–16
Murron koulu, Simontaival 6–8, 14.11.2010 kello 17–20
Temmeksen seurakuntatalo, Petäjäsuvannontie 2, 
15.11.2010 kello 10–13
Tyrnävän seurakuntatalo, Mankilantie 1, 15.11.2010 klo 
14–18

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

KESTILÄ
Seurakuntakerho pe 12.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 12.11. 
klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
12.11. klo 19 ry:llä.
Kirkkokahvit ja seura-
kuntavaalien äänestys su 
14.11. klo 10 jumalanpalve-
luksen jälkeen srk-kodissa. 
Ystävänkammari ke 17.11. 
klo 10 kerhokodissa. 
Keskustelupiiri ke 17.11. klo 
18 pappilassa.
Ompeluseurat pe 19.11. klo 
19 ry:llä.
Rippikoulukaruselli la 
20.11. klo 9–14 srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
11, varkkarikerho ti klo 15, 
perhekerho ke 24.11. klo 10 
kerhokodissa.

PIIPPOLA
Pulkkilan ja Piippolan 
kappeleiden rippikoulu la 
13.11. klo 9–14  srk-kodissa. 
Seurakuntavaalit ma 15.11. 
klo 12.30–14.30 Piippolan 
kirkossa.

Seurakuntakerho ti 16.11. 
klo 12 Väinölässä.
Nuortenilta ke 17.11. klo 17 
Pulkkilan srk-kodin kerho-
huoneessa. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
Kastettu: Leo Henrik Ante-
ro Ojakoski.

PULKKILA
Ompeluseurat pe 12.11. klo 
19 ry:llä.
Pulkkilan ja Piippolan 
kappeleiden rippikoulu la 
13.11. klo 9–14 srk-kodissa. 
Miestenilta la 13.11. klo 20 
ry:llä. 
Seurakuntavaalit ma 15.11. 
klo 9–11.30 Pulkkilan kirkossa.
Ystävyysseura ti 16.11. klo 
13 Vanhustentalossa. 
Seurakuntakerho ke 17.11. 
klo 12 srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to 17.11. klo 
13.30 srk-kodissa. 
Nuortenilta ke 17.11. klo 17 
srk-kodin kerhohuoneessa.  
Hartaus pe 19.11. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 19.11. 

klo 19 ry:llä. 
Kerhot: Perhekerho ma 
15.11. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 

PYHÄNTÄ
Hartaus to 11.11. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Diakoniapiiri pe 12.11. klo 
11 Anna-Reeta ja Yrjö Ra-
hikkalalla Pikkukankaalla Ta-
vastkengällä.
Opistomyyjäiset pe 12.11. 
klo 18.30 ry:llä, Alpo Pikka-

rainen. 
Seurat su 14.11. klo 16 ry:llä.
Seurakuntavaalit ma 15.11. 
klo 15.30–18 Pyhännän kir-
kossa.
Diakoniapiiri ti 16.11. klo 18 
Aino ja Martti Huttusella kir-
konkylällä.
Siioninvirsiseurat ke 17.11. 
klo 11 Maria Leena ja Matti 
Kemppaisella Törmälänperän-
tie 12 Tavastkenkä. Puhujana 
Väinö Rautio ja Ulla Säilä.
Virsihetki to 18.11. klo 10 
Nestorissa.
Lauluseurat pe 19.11. klo 
18.30 Riitta ja Mikko Huhta-
lalla. 
Rippikoulukaruselli la 
20.11. klo 9–14 srk-talossa. 
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 srk-talon kerhotilassa ja ke 

klo 13 Tavastkengän koulul-
la. Puuhakerho to klo 12.15 
alakoululla. Varkkarikerho 
to klo 14.30 kerhotilassa. 
Perhekerho ti 23.11. klo 10 
kerhotilassa. 

RANTSILA
Arkipyhäkoulu to 11.11. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Projektikuoro to 11.11. ja 
18.11. klo 18.30 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 12.11. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokahvit srk-talossa 
ja seurakuntavaalit kir-

kossa su 14.11. klo 15 juma-
lanpalveluksen jälkeen. 
Eläkeliitto ti 16.11. klo 11 
srk-talossa.
Ehtoollishartaus ke 17.11. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Ompeluseurat pe 19.11. klo 
19 ry:llä.
Joululaululevyn julkista-
miskonsertti la 20.11. klo 
19 kirkossa. 
Veteraanikuoro ke 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 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koululla 
ja ke klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12  (ei 18.11.) Nuppulassa, 
Hovin Nuput pe klo 10 Hovin 
koululla.
Kastettu: Venla Kristiina 
Tauriainen.

Seurakuntavaalien äänestysajat ja -paikat  
Su 14.11.2010 klo 11–15 Kestilän seurakuntakoti, Kestilänraitti 4, Kestilä
Su 14.11.2010 klo 16–20 Rantsilan kirkko, Rantsilanraitti 10, Rantsila
Ma 15.11.2010 klo 9–11.30 Pulkkilan kirkko, Pulkkilantie 27, Pulkkila
Ma 15.11.2010 klo 12.30–14.30 Piippolan kirkko, Keskustie 3, Piippola 
Ma 15.11.2010 klo 15.30 – 18 Pyhännän kirkko, Kirkkotie 14, Pyhäntä.

Omaishoitajien 
kirkkopyhä
Siikalatvan seurakunnan 
omaishoitajien kirkkopy-
hä su 21.11. Piippolassa.
Messu klo 10 Piippolan 
kirkossa.
Ilmoittautuminen ti 
16.11 mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 020 
7109 860. 

Joululevyn 
julkistamis-
konsertti
· lapsikuoro Stellat
· Reeta Jäntti piano/

urut
· Sanni Koskela sello
· Salla Koskela viulu
· Unto Määttä 

käsikellot
· Sulo Räinä saha
· Arja Leinonen 

kuoronjohto
· Merja Jyrkkä puhe

Rantsilan lapsikuoro Stel-
lat äänitti keväällä joulu-
korttilevyn, joka nyt jul-
kaistaan. Levyllä on 9 
jouluista laulua säestet-
tynä pianolla, uruilla, kä-
sikelloilla sekä viululla ja 
sellolla. 

Nuorten reissu Ouluun
3–4.12.2010

• Lähtö Pyhännältä 3.12. klo 15. • Tutustumme Tuomio-
kapituliin. • Yövymme Hotelli Turistissa. • Herkuttelem-
me RAX:issa. • Sivistymme seiminäyttelyissä ja tiernapoi-
kia kuunnellen. • Tutustumme oululaisiin nuoriin. • Sijoi-
tamme varojamme viisaasti shoppaillen, kenties Kärpien 
puolesta jännittäen. • Palailemme 4.12. iltasella.

Hinta 15 €, sis. matkat, majoitus, pe ruokailu, la aamiai-
nen. Alle 18-vuotiaan huoltajan kirjallisella luvalla.
Ilmoittautumiset 19.11. mennessä sirkku.palola@evl.fi tai 
p. 020 7109 877.

Äitien hemmottelupäivä 
järjestetään lauantaina 13.11.2010 Oulussa. Aloitamme 
päivän kello 10 Oulun keilahallissa Heinäpäässä 
osoitteessa Isokatu 9. Keilaamme 1,5 tuntia eli kello 
11.30 asti.
Keilailun jälkeen menemme syömään Välimerelliseen 
ravintola Olimpokseen kello 12. Ravintolan osoite on 
Pakkahuoneenkatu 7.
Tämän jälkeen päivä jatkuu vapaalla ohjelmalla eli 
vaikkapa shoppailemalla kaupungilla. 
Seurakunta maksaa keilailun, mutta ruokailun jokainen 
joutuu maksamaan itse. Ruokalista ja muuta tietoa 
ravintolasta löytyy netistä osoitteesta: www.olimpos.fi. 
Ouluun menemme omilla kyydeillä. Kyytejä voi myös 
kysellä Minnalta ja Soilelta.
Ilmoittautumiset torstaihin 11.11. mennessä Minnalle 
p. 044 7372 616 tai Soilelle p. 044 7372 615 kerhossa 
taikka soittamalla.

Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 
11.11. klo 10.30 Kauttaran-
nassa.
Vapaaehtoisten kokoon-
tuminen to 11.11. klo 15 srk-
talon takkahuoneessa.
Ehtoollishartaus pe 12.11. 
klo 13.30 Lepolassa.
Kirkon Ulkomaanavun ta-
pahtuma Näkymättömät 
näkyviksi la 13.11. klo 11–
15 kauppakeskus Zeppeli-
nissä Kempeleessä. Järj. Li-
mingan rovastikunnan dia-
koniatyö. Katso tarkemmin 
Kempeleen seurakunnan il-
moituksesta.
Hartaus ma 15.11. klo 14 
Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 16.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Nuttujen neulomisilta to 
18.11. klo 17 srk-talon takka-
huoneessa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 
12.11. klo 18 Tyrnävän srk-
talossa.
Temmes: Hartaus to 18.11. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat ja julkaisuilta to 
11.11. klo 19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 12.11. klo 
19 Merja ja Pertti Piilosel-
la, Peuransarvi 2. Seurat su 
14.11. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Siiri Meimi Inke-
ri Keränen, Ronja Bettiina 
Lumijärvi, Lauri Mikael Ti-
hinen.

Kuollut: Viljo Jaakko Suu-
tari 90, Senni Fanny Emilia 
Karppinen s. Takalo 88.


