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Vastarannan Kiiski 

Toisille monoa, toisille mania

Pääkirjoitus

Hiljaisuus auttaa
kuulemaan
Veli Stephen on ollut 31 vuotta munkkina 
Taizé-yhteisössä Ranskassa.

”Veli Stephen vieraili ensimmäisen ker-
ran Taizéssa 70-luvulla. Siellä hän tun-
si seurakuntayhteyttä, johon hän on ter-
vetullut omana itsenään. - - Vasta useam-
man vierailun jälkeen hän päätti jäädä yh-
teisöön.

Veli Stephen vietti Taizéssa viikon hil-
jaisuudessa ja kuunteli, mitä hänen pitäi-
si tehdä.

- On kahdenlaista hiljaisuutta: kommu-
nikaation puutetta, kun on vaikkapa rii-
doissa. Se voi olla todella tuhoavaa hiljai-
suutta. Sitten on positiivinen hiljaisuus, jo-
ta on esimerkiksi metsän hiljaisuus, jos-
sa voi kuulla selvästi, veli Stephen pohtii.”

Sanansaattaja 18.10.

Muut lehdetAatoksia

teitä kyselemättä.
Ministeri Räsänen omi kirkon linjan 

ikään kuin hänen mielipiteillään olisi 
enemmän painoarvoa kuin kenen ta-
hansa muun kirkon jäsenen aivoituksil-
la. Samoin hän toimi myös taannoin ho-
mokeskustelussa – ja sai piispat näyttä-
mään altavastaajilta omassa kirkossaan.

Ihminen, joka ei tunne kirkkoa ko-
vin hyvin, menee helposti lankaan. 
Uskovainen kirkkoministeri Räsänen 
puhumassa kirkolliskokouksessa: to-
ki sen täytyy olla lähinnä totuutta ja 
sitä oikeaa Raamatun tulkintaa. Näin 
ei ole, vaan Päivi puhuu ihan omal-
la suullaan.

Mielenkiintoista on myös se, että 
samassa puheenvuorossa ministeri oli 
aivan toisilla linjoilla, kun puhuttiin 
pakolaisista. Hänen mielestään nälkä-
lakkoilevia afgaanipakolaisia ei tulisi 
aktiivisesti auttaa, vaikka omatunto 
sanoisi mitä: ”turvapaikanhakijoiden 
terveyden kannalta on vaarallista an-
taa signaalia nälkälakosta toimivana 
vaikuttamiskeinona”.

Päivi Räsänen puhui siis röyhkeäs-
ti omien mielipiteittensä mukaises-
ti pyrkimättäkään tasapuolisuuteen, 
vaikka sen tulisi olla ehdottomasti 
kirkkoministerin lähtökohta.

REBEKKA NAATUS
Kirjoittaja on oululainen feministi, 

joka on töissä ev.lut. kirkossa.

Kirkkoministerin 
vedätys

Päivi Räsänen on tarkka ja häikäi-
lemätön poliitikko. Jälleen ker-
ran hän hyödynsi täydellisesti 
tilanteen, jossa tarjoutui mah-

dollisuus ajaa ministerin pallilta itselle 
tärkeitä asioita. 

Ministeri Räsänen piti viime viikol-
la kirkolliskokouksessa puheenvuoron, 
jossa hän käytännössä kehotti kirkkoa 
toimimaan vastoin valtiovallan linja-
uksia. 

Vastaavanlainen tilanne olisi se, jos 
ulkoministeri vaatisi kansalaisliikkeen 
bileissä Karjalan palauttamista. 

Räsänen sanoi suorin sanoin, miten 
kirkon tulisi linjata muutamia eettisiä 
periaatteita. Hassua tässä on myös se, 
että kirkolliskokous päättää kirkon asi-
oista, ei suinkaan terveydenhuollosta.

Räsänen kertoi ikään kuin faktoi-
na muun muassa, että ”eutanasialailla 
viestittäisiin vammaisten ja sairaiden 
elämän arvottomuutta” ja että ”myö-
häisiin keskeytyksiin liittyy ---  yh-
denvertaisuus- ja perusoikeusongel-
mia, sillä niissä vammaiset lapset ase-
tetaan terveiden kanssa eriarvoiseen 
asemaan”.

Ministeri puhui paljon ”kirkon nä-
kemyksistä”, mutta ei kertonut, että 
piispojen kannanotot eutanasiaan ja 
aborttiin eivät ole lainkaan niin yksise-
litteisen kielteisiä kuin hänen omat nä-
kemyksensä. Sen sijaan ministeri Räsä-
nen tietää hyvin, että piispat on helppo 
ohittaa, jos halutaan saada rähinä ai-
kaan erilaisten fundamentalistisiipien 
välille. Näin hän juuri teki, vaikka tie-
tää, että kirkon virallisesta linjasta ei 
päätä yksin kirkolliskokous, vaan piis-
poilla on asiaan sanansa sanottavana.

Ministeri kehotti kirkolliskokousta 
vaikuttamaan aktiivisesti omaatuntoa 
kuunnellen eli ministeri Räsäsen mie-
lipiteitä mukaillen – piispojen mielipi-

Jokaisen kohtelu yhtä arvokkaana on asia, jota mei-

dät opetetaan arvostamaan pienestä pitäen. Jokais-

ta pitää kohdella tasapuolisesti, eikä ketään saa syr-

jiä minkään vamman, sosiaalisen tai etnisen taustan tai 

minkään muun syyn takia. 

Työelämässä tämä ei toimi. Tulevan sunnuntain aihet-

ta kahden maan kansalaisia voisikin soveltaa suomalai-

seen yhteiskuntaan ajatuksella: kahden työelämäkulttuu-

rin kansalaisia. 

Valtaosa kansalaisista on niin sanottuja tavallisia palk-

katyöläisiä. On monen sorttista duunaria, insinööriä, hoi-

tajaa, toimittajaa, opettajaa, alempaa ja ylempää toimi-

henkilöä. Palkkatyöläinen otetaan töihin työhaastatte-

lun tai oppisopimuksen kautta. Lähtö töistä tulee yleensä 

joko yt-neuvotteluissa ”taloudellisista ja tuotannollisista” 

syistä, konkurssin myötä tai siksi, ettei sovellu hommiinsa. 

Palkkatyöläinen saa potkut rehellisesti, kuvainnollises-

ti monoa takapuoleen. 

Toista se on johtoportaassa, varsinkin niissä paikoissa, 

joissa alaisia on satamäärin ja liikevaihdot vähintään kym-

menissä miljoonissa. Silloin ei suinkaan anneta potkuja, 

vaan epäsuosioon joutuneen tai kenties tulostavoitteis-

taan jääneen pomon annetaan ymmärtää, että ”hänen 

pitää vetää tilanteesta johtopäätökset”. 

Niinpä pomo ilmoittaa eroavansa ja seuraavaksi jo neu-

votellaankin erorahan määrästä, niin sanotusta kultaises-

ta kädenpuristuksesta. 

Miksi ei voi vain antaa rehellisesti potkuja? Onko se jul-

kisuuskuvan kannalta liian rahvaanomaista? Vai eivätkö 

pomon pomot uskalla tehdä päätöksiä ja kantaa niistä 

vastuuta? Tietääkö joku miksi?

Kirkossa pitää huolehtia siitä, että kaikissa sen toimin-

noissa ihmisiä kohdellaan tasaveroisesti. Kukaan meistä 

ei ole toista parempi.

Eksymisen
armolahja
Maija Nyman, kirjailija, toimittaja ja Kan-
san Raamattuseuran työntekijä, ajattelee 
eksymistä lahjana:

”Kyllä sellainen voi olla. Minulla on. On 
ollut aina. Sen kanssa voi elää, kunhan nöyr-
tyy olemaan kyselijän paikalla aika ajoin.

Eksyminen voi tapahtua missä vain. Sii-
hen ei auta järkeily eikä päätös olla enää 
eksymättä. Ei auta kartan katsominen, sillä 
juuri sehän vasta harhaan johtaakin. Var-
sinkin jos se on väärinpäin.

Voin ymmärtää ihmisiä, jotka ovat ek-
syksissä elämässään. Ei enää jaksa vali-
ta suuntaa, sillä pelkää valitsevansa kerta 
toisensa jälkeen väärin. Ei osaa lukea elä-
män karttaa oikein. Ei pärjää toisten rin-
nalla. Ei osaa kotiin!

Ei Raamatussa turhaan kerrota Hy-
västä Paimenesta. Hän ei jätä eksynyttä 
oman suuntavaistonsa ja onnensa varaan. 
Hän tulee sinne, mistä ei enää näytä ole-
van ulospääsyä.”

Sana 1.11.

RiiTTA HiRvoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
ElSi SAlovAARA

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Joululehden myynti uusiin puihin
Veteraanipolven 
harventuessa ja 
ikääntyessä Veteraanin 
Joulu -lehden myyntiin 
tarvitaan kipeästi 
talkooapua. 

Rintamamiesveteraanien 
Oulun piiristä kuuluu sel-
keä avunpyyntö: iäkkäät 
veteraanit kaipaavat vapaa-

ehtoisapua Veteraanin Joulu -leh-
den myymiseen. 

Veteraanien omin voimin leh-
teä ei saada enää kaupatuksi. Tä-
mä tarkoittaisi tärkeiden tulojen 
menettämistä, kertoo Veteraanin 
Joulun yli-iiläinen päätoimittaja 
Toivo Hyyryläinen.

– Tarvitsemme nuorempia 
hartioita vastuunkantamiseen. 
Veteraanit alkavat olla yhdeksän-
kymppisiä ja osa jo ylikin. Neljän 
vuosikymmenen ajan he itse ovat 
myyneet lehteä, mutta nyt olem-
me siinä pisteessä, että perään-
kuulutamme talkooväkeä, Hyy-
ryläinen vetoaa.

Vapaaehtoiseksi ryhtymises-
sä ei kannata turhia jahkailla, sil-
lä tämänvuotinen joululehti on 
jo tehty ja tulevana viikonloppu-
na lehti on jo jaossa.

Rintamamiesveteraanien Ou-
lun piiriin kuuluu kuntia Koillis-
maalta Keski-Pohjanmaalle, yh-
teensä noin 40 osastoa. 

oma toimisto  
varoilla
Rintamaveteraanien Oulun piirin 
puheenjohtaja Onni Toljamo ker-
too, että lehden myynti on erityi-
sen tärkeää, jotta veteraanit saisi-
vat pitää itsellään Aleksinkulmas-
sa sijaitsevan Oulun piirin rinta-
mamiesveteraanien toimiston.

– Toimiston olemassaolo on 
tärkeää veteraanien palvelemisen 
kannalta. Toimisto on toiminnan 
keskuspaikka, me tarvitsemme 

nuo tilat, Toljamo valaisee.
Veteraanin Joulu -lehden toi-

mitussihteerinä sekä päätoimit-
tajana aikoinaan ollut oululainen 
Esko Rikander tekee vuosittain 
rutkasti työtä hankkimalla leh-
teen suuren määrän ilmoituksia.

– Toisaalta ilmoitukset tulevat 
suhteellisen helposti. Veteraanien 
arvostus Suomessa on korkealla. 
Mainostulot ovat meille tärkeitä, 
Rikander kertoo ja myöntää, että 
puhumisen lahja on tärkeä hänen 
työssään lehden hyväksi.

lehdessä  
arvokasta historiaa
Veteraanin Joulu -lehteä ryhdyt-
tiin tekemään 1970-luvulla. Leh-
ti julkaistiin aluksi nimellä Rin-
tamamiehen Joululehti. Vuonna 
1989 julkaistiin tukevin lehti: pe-

Oulun prosentilla ensi vuoteen

Tarvitsemme 
nuorempia hartioita 
vastuunkantamiseen. 
Veteraanit 
alkavat olla 
yhdeksänkymppisiä ja 
osa jo ylikin. 

Toivo Hyyryläinen

Oulun seurakuntayhtymän 
kirkollisveroprosentti on 
ensi vuonna 1,25. Päätös 
merkitsee sitä, että en-

si vuoden alusta seurakuntayhty-
mään liittyvien Haukiputaan, Ou-
lunsalon ja Kiimingin seurakun-
tien veroprosentti laskee. Prosen-
tin laskeminen Oulun tasolle vä-
hentää kirkollisverotuloja arviolta 
noin 1,2 miljoonaa euroa. 

Nykyisin tuloveroprosentit 
ovat Oulussa 1,25, Haukiputaal-
la ja Kiimingissä 1,5 sekä Oulun-
salossa 1,45. 

Kiimingin seurakunnan kirk-
kovaltuustoedustaja Arto Kouri 
ehdotti Oulun yhteisen kirkko-
valtuuston kokouksessa maanan-
taina, että veroprosentti olisi ensi 

vuonna 1,3. Esitys ei saanut kan-
natusta.

Prosentin nosto 
kynnyskysymys jäsenyydessä?
Vaikka liittyvissä seurakunnis-
sa olisi todennäköisesti vanhasta 
tottumuksesta sulatettu korkeam-
pikin kirkollisveroprosentti kuin 
1,25, Oulujoen kirkkoherra Jouni 
Riipinen arvioi, että kaupungissa 
ollaan maaseutua varovaisempia 
kiristämään verotusta.

– Pelkona on, että ihmiset rea-
goisivat nostoon kirkosta eroami-
silla. Tätä varotaan kaupungeissa 
varmasti enemmän kuin maaseu-
dun seurakunnissa. Olemme kes-
kustelleet aiheesta liittyvien seu-
rakuntien edustajien kanssa ta-

lousarviota laatiessamme, Riipi-
nen kertoo.

Hän ymmärtää huolen raho-
jen riittämisestä Oulun nykyisel-
lä kirkollisveroprosentilla.

– Veroprosentti arvioidaan jo-
ka vuosi uudelleen. Selviytymi-
nen nykyisellä verotuksella on 
tarkastelussa koko ajan, Riipinen 
toteaa.

Kirkollisveroprosentin koko 
maan keskiarvo on ollut jo usean 
vuoden ajan 1,3 prosenttia.

Muhoksella pieni 
korotus prosentissa
Muhoksen seurakunnassa kirkol-
lisveroprosentti sen sijaan nousee 
ensi vuonna. Prosentti on ollut 
peräti kolmisenkymmentä vuotta 

1,5, mutta ensi vuonna se on 1,6. 
Talouspäällikkö Riitta Kukko-

hovi-Colpaert kertoo, että nosto-
tarve oli selvä, sillä toimintaa ei 
olisi pystytty säilyttämään nykyi-
sellään ilman korotusta.

– Valittavana olisi siis toimin-
nan karsiminen tai veroprosentin 
nosto, Kukkohovi-Colpaert ki-

teyttää.
Hänen mukaansa korotuksen 

syynä eivät ole esimerkiksi suuret 
investoinnit, mutta muun muas-
sa kirkon urkujen peruskorjaus ja 
huolto tulevat maksamaan seura-
kunnalle noin 80 000 euroa. 

– Veroprosentin nosto oli hy-
vin perusteltua ja sitä oli valmis-
teltu huolella. Kirkkovaltuustossa 
tuli jopa ehdotus vielä korkeam-
masta veroprosentista kuin 1,6, 
talouspäällikkö toteaa. 

Seurakuntaan ei ole kantautu-
nut tietoa, että verotuksen hienoi-
seen kiristymiseen olisi Muhok-
sella reagoitu kirkosta eroamisilla. 

RiiTTA HiRvoNEN

räti 228 sivua.
Pääsääntöisesti lehdessä on 

kerrottu sota-ajan rintamaolois-
ta ja kotirintaman tapahtumis-
ta, mutta muitakin kirjoituksia 
on ollut.

Päätoimittaja Hyyryläisen mu-
kaan joululehti koetaan veteraa-
nisukupolven yhdyssiteenä.

Hyyryläinen toivoo, että Vete-
raanin Joulu välittää myös sotaa 
kokemattomalle sukupolvelle ker-
tomuksia oman maan sodista ja 
veteraanisukupolven työstä isän-
maan hyväksi.

– Ryhtymällä lehden myyjäk-
si talkoolainen osoittaa oman kii-
tollisuutensa veteraaniyhteisölle, 
päätoimittaja toteaa.

Diakoniatyö  
myös mukana
Toivo Hyyryläinen iloitsee, et-
tä on saanut tukea myyntityöl-
le myös Oulun seurakuntien dia-
koniatyöltä. Diakonian vapaaeh-
toiset ovat mahdollisuuksien mu-
kaan apuna lehtien myynnissä.

Talkootöihin innostuneita leh-
tikauppiaita etsitään myös Oulun 
seurakuntien Suurella sydämellä 
-internetsivuilla. 

Lehden myyjiä tarvitaan muu-
allakin  kuin vain Oulussa. Innok-
kaat lehtimyyjät voivat ottaa yh-
teyttä Rintamamiesveteraanien 
Oulun piirin toimistoon Hellevi 
Toivoseen, numeroon (08) 374 475.

RiiTTA HiRvoNEN 

Kirkollisveroprosentti 
arvioidaan joka 
vuosi uudelleen. 
Selviytyminen nykyisellä 
verotuksella on 
tarkastelussa koko ajan.

Jouni Riipinen

Esko Rikander esittelee viime vuoden Veteraanin Joulu -lehteä Aleksinkulmassa. Joululehti on tuhti lukupaketti.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Toimittajamme Katja 
Kiiskinen on saanut 
lämmintä lukijapalautetta.

• Katja hyvä! Kiitos hauskas-
ta Sinappia-kolumnistasi, jos-
sa kerroit juttelustasi lasten 
kanssa (Rauhan Tervehdys nro 
32/2012, ilm. 4.10.). Kerron-
pa miten minulle kävi eräänä 
maanantaiaamuna.

Olin menossa tavan mukai-
sesti juttutupa-tilaisuuteni ja 
tapasin matkan varrella pienen 
koululaisen. Tyttö mennä hip-
si edelläni reppu selässään. En 
malttanut olla kysymättä pikku 
neidiltä, kouluunko on matka. 

Kouluun tietenkin, vastasi 
tyttö. Sanoin hänelle, että si-
nullapa on suuri reppu. Siihen 
tyttö kommentoi: ”Niin on”.

Mitä siellä mahtaa olla si-
sällä? jatkoin uteluani. ”Kaksi 
vihkoa ja penaali tietenkin. Me 
opettelemme aakkosia.” 

”Aivan, siitähän se oppimi-
nen alkaa”, vastasin.

Sitten neiti kysyi minulta, 
mihin sinä oot menossa. Sa-
noin meneväni yhteen eläke-
läisten kokoukseen. Tähän tyt-
tö: ”Joo sen näkee jo sun naa-
masta.”

Niinpä niin! Siitäpä ukko 
sait, kun tulit kyselemään.

Hän elämän lähtökuopissa, 
kauniilla käsialalla vihkoonsa 
aata ja beetä, aamun tunneil-
le kiiruhtaen. Minä ukon käp-
pänä, vanha väljähtynyt repun-
raato selässä riispaantuneista 
kantimista roikkuen.

Repun sisällä pätkä kulunut-
ta lyijykynää ja ruttaantunut 
vihko, johon koko syksyn ai-
kana en ole saanut tavuakaan.

Niin vain on, ajattelin ero-
tessamme. Hän oli se pieni en-
keli, joka tänä harmaana aamu-
na pelasti alkaneen päiväni. 

AiMo

•  Katja, juttujasi on antoisa, 
lohduttava ja mukava lukea. 
Hienoa, että uskallat laittaa it-
sesi likoon kirjoituksissasi ja 
kertoa omasta elämästäsi.

Erityisesti minua kosketti se 
"kiltteys"-kirjoituksesi (Rau-
han Tervehdys nro 22/2012, 
ilm. 14.6.). 

Itsekin olen kiltti luonteelta-
ni ja välillä joutuu painimaan 
sen liian kiltteyden kanssa. Us-
kon kuitenkin, että Jumala on 
luonut minut kuten sinutkin 
kiltiksi tarkoituksella. 

Kiltteys on kuitenkin hy-
vä asia, joka tuottaa paljon hy-
vää maailmassa. Joten pysytään 
vaan Katja kiltteinä ja muiste-
taan olla kilttejä myös itseäm-
me kohtaan.

lUKiJA

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

 toimitus@rauhantervehdys.fi  Postia Isospankki suunnitteilla kirkkoon
Mietiskelin juuri päättyneen kir-
kolliskokousviikon aikana mieltä-
ni askarruttavia asioita, jotka eh-
kä voisivat olla toisinkin, ainakin 
maallikkojäsenen näkökulmasta 
katsottuna.

Kirkolliskokouksessa oli kaksi 
kielenkannat irrottavaa asiaa, seu-
rakuntien rakennemuutos ja kir-
kon nelivuotisraportti. Kummas-
takin käytettiin  yli 50 puheen-
vuoroa. Raportin puheita kuun-
nellessani  panin merkille, että 
nelivuotisraportin 
kommentoijilla oli 
poikkeuksetta pa-
pin  tunnusmerkki 
leukansa alla. 

Mielessä väläh-
ti kysymys, olenko 
eksynyt pappislii-
ton kokoukseen vai 
onko kyseessä kir-
kolliskokous, jonka 
edustajista 2/3 on 
maallikoita? Tällä en 
arvostele saatuja saarnojen ohjeita 
ja loistavasti pidettyjen puheiden 
sanomaa, vaan kokonaisajankäyt-
töä tämän asiakohdan käsittelyssä.  

Tämä ei tarkoita sitä, ettei-
kö pappeja ja muita seurakun-
nan  työntekijöitä saisi olla ollen-
kaan mukana heitä koskevien asi-
oiden käsittelyssä. Nyt maallikko-
jäseniä on 2/3 ja pappeja  loput, 
mutta kun  huomioidaan luotta-
mushenkilöissä valituksi tulleet 
seurakuntien viranhaltijat ja sitä 
kautta papisto, onkin maallikko-
jäsenten osuus noin 1/3. 

Voisiko pappien ja muiden seu-
rakunnan työntekijöiden yhteenlas-
kettu määrä olla nykyistä pienempi, 
esimerkiksi 30 %? Kyllä sekin takaa 

kirkollisen asiantuntemuksen 
päätösten teolle ja riittää määrä-
vähemmistönä estämään möh-
läilyt, jos niitä joskus tulisi.

Päätöksentekoa nopeuttaisi 
vatselkeät ryhmät, jotka myös 
olisivat ryhminä salissa. Ryh-
mäpuheenvuorojen kautta saa-
taisiin nopeasti kannat esille ja 
päätökset valmiiksi. 

Ryhmän pohja voi olla us-
konnollinen, herätysliiketaus-
tainen, poliittinen ajatusmaa-

ilma jne. 
Ryhmä 

muodoste-
taan, jotta 
se voi  edis-
tää asioita 
ryhmän va-
kaumuksen 
mukaises-
ti. Näinhän 
se on nytkin 
vaalien ai-
kana, mut-

ta niiden jälkeen malli häviää, 
kun salissa istutaan hiippakun-
nittain aakkosjärjestyksessä.  

Summa summarum, töitä 
ja kehitettävää riittää, mutta 
tuhatvuotisella kirkolla on ai-
kaa... vai onko? Ehtiikö kirkko 
tyhjentyä kokonaan ja kirkko-
herra viimeisenä viranhaltija-
na sammuttaa valot?

Toisen vaihtoehdon voimaan-
tulo edellyttää rohkeutta, jousta-
vuutta, pieniä kompromisseja ja 
ennen kaikkea sitä, että ensin on 
kirkon etu ja sitten oma etu.

ANTERo AAKKo
kirkolliskokouksen 

maallikkoedustaja, Oulu

Vähemmän pappeja ja enemmän 
ryhmähenkeä kirkolliskokoukseen

Kyllä 30 
prosenttiakin 
takaa kirkollisen 
asiantuntemuksen 
päätösten teolle ja 
riittää määrävähem-
mistönä estämään 
möhläilyt.

Raili Kerola valittiin kirkolliskokoukseen Elävä Seurakunta - Lähellä Ihmistä -listalta ja 
Pasi Palmu Tunnustuksellinen-listalta.

Kirkolliskokous kokoontui 
viime viikolla. Rauhan 
Tervehdys kysyi kahdelta 
Oulun hiippakunnan 
kokousedustajalta 
kommentteja 
kokouspäätöksiin. 
Edustajat Raili Kerola ja 
Pasi Palmu kommentoivat 
päätöksiä.
Kysymys lainattiin 
Lutherin Vähä 
katekismuksen 
kymmenen käskyn 
sanoista ”Mitä se 
tarkoittaa?”.

PääTöS: Kirkolliskokouksen 
mukaan kirkossa on laadittava 
kielistrategia kielellisten oikeuk-
sien turvaamiseksi. Kirkon jäse-
nillä on oikeus saada yksityiset 
kirkolliset toimitukset äidinkie-
lellään, suomeksi tai ruotsiksi ja 
myös saamen kielen oikeuksista 
on säädetty kirkkolaissa.

Mitä se tarkoittaa?

Raili Kerola: Muun muassa 
maahan muuton myötä on he-
rännyt tarve miettiä kieliky-
symyksiä nykyistä laajemmin. 
Kirkkohallitus seuraa hallituk-
sen käynnistämää kielistrategia-
hanketta, arvioi sitä ja laatii sit-
ten kirkon oman kielistrategian.
Pasi Palmu: Mahdollisuus äi-
dinkieleen nousee myös kristin-
uskon olemuksesta:  äidinkie-
li on rukouksen ja uskon kieli, 

ja siksi oikeus sen käyttöön elä-
män tärkeimmissä tilanteissa ha-
lutaan turvata.

PääTöS: Kirkkoon luodaan verk-
kopalveluina toimiva isospankki. 
Isospankki tulee olemaan valta-
kunnallinen verkkopalvelu, jon-
ka yhteydessä toimisi myös idea-
pankki. Isospankin avulla nuo-
ret voisivat muun muassa hakeu-
tua töihin muihin seurakuntiin. 
Pankki palvelisi myös materiaa-
lipankkina. 
Mitä se tarkoittaa?

RK: Isostoiminnasta kiinnostu-
neet voisivat ilmoittautua netissä 
isospankkiin, josta seurakunnat 
voisivat varata isosia omiin rip-
pikouluihinsa. Isosvaihdosta oli-
si hyötyä niin seurakunnille kuin 
isosina toimiville nuorillekin. 
PP: Ennen isospankin luomista on 
useita tärkeitä kysymyksiä selvi-
tettävänä, kuten oikeus tällaisen 
yhteystietorekisterin pitämiseen 
ja muun muassa se, kuka pank-
kia hallinnoi ja ketkä sen tietoihin 
pääsevät. Itselleni tällaisen pan-

kin tarve ei näyttäydy kovin suu-
rena, koska ymmärtäisin useim-
pien seurakuntien olevan melko 
omavaraisia isosten suhteen.

PääTöS: Kirkollisen rakennuksen 
ikää koskevia suojelusäännöksiä ei 
muuteta nykyisestä. Ennen vuot-
ta 1917 rakennettu kirkollinen ra-
kennus on suojeltu lain nojalla. 
Kirkkohallitus voi määrätä tätä 
myöhemmin käyttöön otetun kir-
kollisen rakennuksen suojeltavak-
si esimerkiksi rakennuksen histo-
rian tai ympäristöarvojen vuoksi.
Mitä se tarkoittaa?

RK: Kirkkohallituksen ehdotus 
oli, että kirkolliset rakennukset, 
joiden käyttöönotosta on vähin-
tään 50 vuotta, tulisivat suojelun 
piiriin lain nojalla. Vuoden 1917 
määräaika jäi kuitenkin lakiin. 
Museoviraston asiantuntemuk-
sen käyttämistä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa pidettiin tär-
keänä.
PP: Jos suojelusäännöksiä oli-
si tiukennettu, se olisi merkin-
nyt tuntuvaa lisärasitetta seura-
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Kirkko tavoitti
nuoret naiset
Luterilaisen kirkon Oisko tul-
ta? -blogi on yllättänyt suosi-
ossaan. Sitä voi lukea A-lehti-
en nuorille naisille suunnatus-
ta Lily-verkkojulkaisusta, jossa 
on paljon muun muassa muo-
ti ja kauneus -aiheisia juttuja.

Reilut puoli vuotta toimin-
nassa ollut blogi kerää kuukau-
sittain 6 500 eri kävijää luke-
maan ja keskustelemaan hen-
gellisistä asioista. Sivunkatse-
luja on kuukausittain 22 000. 
Määriin ollaan tyytyväisiä.

– Olemme saaneet paljon 
myönteistä palautetta luki-
joilta. Luulen, että asiaa selit-
tää osaltaan se, että me tekijät 
olemme olleet niin innostunei-
ta ja motivoituneita tästä pro-
jektista. Tässä blogissa on ti-
laa pohtia ja mahdollisuus kir-
joittaa siitä, mikä itseäkin pu-
huttelee, kertoo yksi blogisteis-
ta, pappi ja Hengellinen elämä 
verkossa -hankkeen työntekijä 
Minna Jaakkola sanoo.

– Kaikkein puhuttelevin pa-
laute tuli kuitenkin eräältä käyt-
täjältä, joka kertoi luopuneensa 
kirkosta eroamisen ajatuksista 
seurattuaan blogiamme.

Suomi vihitään
Neitsyt Marialle
Katolinen kirkko Suomessa 
viettää 8.12. juhlaa, jossa kato-
linen hiippakunta ja sen mu-
kana Suomi vihitään Neitsyt 
Marialle.

Kyseessä on katolisten viet-
tämään kirkon uskon vuoteen 
(11.10.2012–24.11.2013) liitty-
vä juhla, jota viettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2005 
Suomen katolisen hiippakun-
nan täyttäessä 50 vuotta. Kos-
ka hiippakunta kattaa koko 
Suomeen alueen, myös Suomi 
tulee vihityksi ja omistetuksi 
Neitsyt Marialle.

– Vihkimisen toistuminen 
on mielestäni kaunis osoitus 
jatkuvuudesta, sanoo katoli-
sen tiedotuskeskuksen johtaja 
Marko Tervaportti.

Ajatus katolisten hiippa-
kuntien omistamisesta Neitsyt 
Marialle on peräisin niin sa-
notusta Fatiman ilmestyksestä 
vuodelta 1917. Koko katolisen 
kirkon ja kaikkien hiippakun-
tien siunaamista ja omistamis-
ta Marialle esitti paavi Johan-
nes Paavali II.

Maata kiertelemässä

Joshua Neidorf, 13-vuoti-
as amerikkalainen juutalais-
poika, on osoittanut kypsyyt-
tä ja myötätuntoa anteliaalla 

teollaan. Hän nimittäin lahjoitti 
suuren osan, 13 000 dollaria, bar 
mitzvah -rahoistaan Operaatio 
Mendille, joka korjaa sodassa pa-
hasti palaneiden sotilaiden kas-
voja.

Neidorfien perhe ryhtyi ystävä-
perheeksi Louis Dahlmanille, jon-
ka kasvot olivat vaurioituneet so-
dassa. Neidorfit viettivät Dahlma-
nin kanssa aikaa tämän käydes-
sä leikkauksissa Los Angelesissa. 
Sen myötä nuori Joshua tutustui 
Dahlmaniin, ja päätti lahjoittaa 
rahaa Operaatio Mendille.

– Minusta on mukavaa tietää, 
että raha menee sellaisten ihmis-
ten auttamiseen, jotka ovat pelas-
taneet elämämme ja pitävät mei-
dät turvassa joka päivä, Joshua pe-

Nuori hyväntekijä auttaa sotilaita

rustelee päätöstään.
– Tuntuu siltä, että maailmam-

me on menossa hyvään suuntaan 
tämän uuden sukupolven myötä, 
pojan ylpeä äiti lisää.

Joshua kannusti myös bar 
mitzvah -vieraitaan lahjoitta-
maan Operaatio Mendille.

Operaatio Mend on yksityis-
ten tahojen rahoittama ohjelma, 
joka toimii yhteistyössä Ronald 
Reagan UCLA Medical Centerin 
kanssa. Hyväntekijä Ron Katz, 
kyseisen sairaalan hallituksen jä-
sen, perusti Operaatio Mendin 
vuonna 2006 nähtyään CNN:n 

jutun Aaron Mankinista. Hän 
on merijalkaväen veteraani, joka 
oli käynyt läpi lukuisia leikkauk-
sia tienvarsipommin poltettua hä-
nen kasvonsa Irakissa.

Mankinista tuli Operaatio 
Mendin ensimmäinen potilas. 
Mankinin auttaminen sai Katzin 
tajuamaan, että ohjelmasta täy-
tyisi tehdä pysyvämpi projekti.

– Tajusimme vaimoni kanssa, 
että Aaroneja on vaikka kuinka 
paljon lisää, Katz sanoo.

– Nämä miehet ja naiset eivät 
ansaitse ainoastaan parasta, mitä 
maamme puolustusvoimat voivat 
tarjota. He ansaitsevat myös pa-
rasta, mitä yksityiset voivat antaa, 
Katz jatkaa.

KATJA KiiSKiNEN 
Lähde: Huffington Post

Isospankki suunnitteilla kirkkoon Kymmenen miljoonan 
ylitys tavoitteena

kunnille. Seurakunnilla on hal-
lussaan historialliselta tai arkki-
tehtoniselta arvoltaan hyvin eri-
tasoisia nuorempia rakennuksia. 
Siksi harkinnanvaraisuus suoje-
lussa on perusteltua.

PääTöS: Kodin siunaamisen ru-
koushetkestä tehdään viittoma-
kielinen käännös DVD-muodos-
sa.
Mitä se tarkoittaa?

RK: Kirkollisten toimitusten 
kääntäminen viittomakielelle on 
saatu tällä erää päätökseen.  Ko-
din siunaamisen käännöstä voi 
tilata Kirkkohallituksesta.
PP: Merkittävää on, että viitto-
makielinen kodinsiunaaminen 
tulee myös nettiin muunkielisten 
toimitusten tapaan. Käännöksen 
tarkoituksena on ennen muu-
ta auttaa viittomakieltä osaavia 
pappeja ja tulkkeja tehtävään val-
mistautumisessa.

PääTöS: Kirkossa ei ryhdytä pe-
rimään maksua kirkkoon kuulu-
mattoman hautaan siunaamises-
ta. Siunaamistoimituksesta ei pe-
ritä maksua sen jumalanpalvelus-
luonteen takia.
Mitä se tarkoittaa?

RK: Seurakunta on voinut periä 
maksua kirkkoon kuulumatto-
man hautaan siunaamisesta niin 
sanottuna kappelimaksuna.  Tä-
mä mahdollisuus on edelleen.  
Kustannuksiin ei kuitenkaan saa 
sisällyttää papin kustannuksia.
PP: Jumalanpalveluksia, siuna-
usta ja rukousta ei osteta rahal-
la, mutta esimerkiksi kappeli-
vuokria voidaan periä paikallis-

ten käytäntöjen mukaisesti. 
Jos kirkolliskokous olisi 

päättänyt alkaa periä korva-
usta toimituksista, jokaisessa 
seurakunnassa olisi ollut vel-
vollisuus ottaa maksu käyt-
töön.

KESKUSTELU: Kirkolliskoko-
uksessa käytettiin runsaas-
ti aikaa kirkon rakennemuu-
tosta koskevaan keskusteluun.  
Useimmat kirkolliskokous-
edustajat kannattivat kirkko-
hallituksen esitystä, Uusi seu-
rakuntayhtymä 2015 -mallia. 
Lopullista päätöstä asiasta ei 
tehty.
Mitä keskustelusta jäi mie-
leen?
RK: Monissa puheenvuorois-
sa korostettiin, että yksi malli 
eli yhtymärakennemalli ei ole 
käyttökelpoinen joka paikas-
sa alueiden erilaisuudesta joh-
tuen. Haluttiin säilyttää myös 
yhden seurakunnan malli. 
PP: Jotkut harmittelivat, että 
rakenneuudistus saadaan vas-
ta nyt, kun monia seurakuntia 
on vastoin niiden tahtoa liitet-
ty yhteen kuntaliitosten myö-
tä. Löyhä seurakuntayhtymä-
malli olisi pelastanut ne toi-
minnallisesti itsenäisinä. 

Toiset vierastivat tätäkin 
mallia, koska uskovat itsenäi-
sen seurakuntansa – ja kun-
tansa – pysyvän jatkossakin 
taloudellisesti ja hallinnolli-
sesti elinkelpoisena.

RiiTTA HiRvoNEN

Ensimmäiset Kirkon Ulko-
maanavun Toisenlaiset Lah-
jat tulivat markkinoille seit-
semän vuotta sitten. Tähän 

mennessä Ulkomaanavun eettisiä 
lahjoja on hankittu jo yli yhdek-
sällä miljoonalla eurolla. Tavoit-
teena on tänä jouluna rikkoa 10 
miljoonan raja.

Vuosien varrella saaduilla va-
roilla on annettu katastrofiapua 
sekä vaikutettu köyhyyden vähe-
nemiseen. Esimerkiksi El Salva-
dorissa Toisenlainen Lahja -lah-
joitusten avulla voitiin antaa vii-
me vuonna ruoka-apua ja perus-
hygieniapaketteja yli tuhannelle 
perheelle tulvien ja maanvyöry-
jen aiheuttaman kriisin aikana.

Kirkon Ulkomaanavun mu-
kaan eettisiä lahjoja on annettu 
perinteisten joululahjojen lisäksi 
muun muassa muistamisina eläk-
keelle jääville, hääpareille ja asia-
kas- ja kastelahjoiksi. 

vuohi 
vetoaa
Suosituimmat toisenlaiset lahjat 
kautta aikojen ovat olleet vuohi, 
koulupuku ja puuntaimet. Vuohia 
on hankittu noin 54 000 kappalet-
ta ja koulupukuja vain hieman vä-
hemmän.

Ulkomaanavun varainhankin-
nan koordinaattori Hanna Lassi-
la ei hämmästele juuri vuohien 
suosiota.

– Vuohet ovat söpöjä eläimiä, ja 
eläimet yleensäkin vetoavat ihmi-
siin, Lassila pohtii selitystä vuohi-
innostukselle.

Kiimingin Jäälistä kotoisin ole-
va Lassila näkee toisenlainen lah-
jojen suosiolle hyvän syyn:

– Monilla ihmisillä on jo kaik-
ki tarpeellinen tavara. Eettiset 
lahjat ovat ekologisia ja niiden 
avulla voidaan auttaa ihmisiä, jot-
ka tarvitsevat oikeasti apua.

Apua tarvitsevia 
on kuunneltava
Lassila selvittää, että Toisenlai-
nen Lahja -lahjoituksia ei voida 
eikä ole viisastakaan korvamer-
kitä, sillä joskus vuohta parempi 
apu saattaa olla työkalut tai kanat.

– Ihmisille on annettava juuri 
sitä apua, jota he tarvitsevat. Toi-
senlaiset lahjat ovat kuitenkin to-
dellisia esimerkkejä työstämme ja 
kertovat, millaista apua me hank-
keissamme annamme. 

Lassilan mukaan lahjoitukset 
on teemoitettu kolmeen osaan. 
Esimerkiksi huovan ostaminen 
tarkoittaa varojen menemistä ka-
tastrofiapuun ja vuohen, kanan, 
huussin tai kaivon hankkiminen 
työhön köyhyyden kierteen kat-
kaisemiseksi. Myös Naisten Pank-
ki saa varoja Toisenlainen lahja 
-lahjoituksista.

RiiTTA HiRvoNEN

Eettisistä lahjoista voi lukea lisää 
www.toisenlainenlahja.fi
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Yhdistykset

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Herättäjän kirkkopyhä: su 18.11. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja 
seurat seurakuntakodissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 16.11. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla, 
Korpisella, Pudasjärvi, su 18.11. klo 14.00 Juntusilla, Rovaniemi
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 15.11. klo 19.00 Körttikodilla, Luokotie 5 
A 5, Välivainio, Oulu
Tervetuloa!

	 Oulun	NMKY:n	Mieslaulajat		
	 60	vuotta
	 Juhlallisuuksia	vietetään		
	 17-18.11.2012		
	 seuraavin	tilaisuuksin:

La	17.11.12	klo	11-13	 Tervehdysten	vastaanotto	Oulun	NMKY:n	
	 toimitiloissa,	Raatintie	7
La	17.11.12.	klo	17.00	 JUHLAKONSERTTI	Oulun	musiikkikeskus	
	 Thulinbergin	sali,	liput	10	e
Su	18.11.12	klo	10.00	 Avustaminen	jumalanpalveluksessa	
	 Oulun	Tuomiokirkossa
Su	18.11.12	klo	17.00	 JUHLAKONSERTTI	Oulun	Tuomiokirkossa,	
	 ohjelma	10	e	ovelta

To 15.11. klo 14 Lähetyspiiri. 
La-Su 17.-18.11. Syysseurat Tuiran 
kirkossa. Kts. erillinen ilmoitus.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Tänään OP/NAilta klo 19.  
Tinja ja Juho.
Seurat su 18.11. klo 14.  
Ilkka Keränen, Mika Pouke.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Mollaaminen ja rivot jutut
synnyttävät seksuaalista pahoinvointia

Väestöliitossa työskentelevän seksologi-
an johtavan asiantuntijan Tarja Santa-
lahden mukaan seksuaalinen kaltoin 
kohtelu mielletään usein liian suppeasti 

raiskaukseksi tai muuksi seksuaaliseksi hyväk-
sikäytöksi. 

– Kaltoinkohtelu on toisen osapuolen seksu-
aalioikeuksia loukkaavaa toimintaa ja käytöstä. 
Se on yksipuolista seksuaalista käyttäytymistä ja 
saattaa sisältää painostusta. 

– Kysymys voi olla raiskauksen tai muun sek-
suaalisen väkivallan lisäksi homottelusta, huo-
rittelusta, koskettelusta tai loukkaavista kaksi-
mielisistä vitseistä, Santalahti määrittelee.

Santalahti toteaa seksuaalisen kaltoinkohte-
lun olleen aiemmin vaiettu asia. Nykyään aihe 
on enemmän pinnalla. 

– On vihdoin alettu ymmärtää, että kysy-
mys on asiasta, joka koskettaa hyvin monia lap-
sia, nuoria ja aikuisia jollakin tavalla. Väestölii-
ton selvityksen mukaan 11 prosenttia 8.-luok-
kalaista on kokenut intiimialueiden koskettelua 
tai seksiin pakottamista joko aikuisen tai toisen 
nuoren tekemänä. Luku on aika hätkähdyttävä.

Nuori ei ymmärrä  
vaaraa
Santalahti muistuttaa, että lapsen ja nuoren ris-
kiarviointikyky on erilainen kuin aikuisella, jo-
ka osaa arvioida huomattavasti paremmin syy ja 
seuraus -suhteita. 

– Lapsi ja nuori on keskeneräinen, vieras itsel-
leenkin. Hän tarvitsee paljon suojelua.

Santalahden mukaan nykyään monilla lapsil-
la ja nuorilla tuntuu olevan suuri hyväksytyksi 
tulemisen ja miellyttämisen tarve. 

– Moni nuori on voimakkaan hämmen-
nyksen vaiheessa. Tytöillä se on voimakkainta 
12–13-vuotiaana, pojilla 13–15-vuotiaana. Tä-
män ikäiset nuoret tarvitsevat aikuista tuek-
seen. Asiakkaissani on paljon aikuisen nälkäi-
siä ja rajoistaan rikottuja nuoria. Jos lapsi ja nuo-
ri ei tunnista rajojaan, ne on helppo ylittää ja 
hän voi joutua seksuaalisesti kaltoinkohdelluksi.

Santalahti korostaa lasten ja nuorten paris-
sa työskentelevien ammatti-ihmisten vastuuta 
ja roolia seksuaalisen kaltoin kohtelun tunnis-
tamisessa. Hänen mukaansa lapsilla ja nuorilla 
asiasta kertomisen kynnystä nostaa heille luo-
dut ihannemallit. 

– Kasvatamme lapsemme usein niin, että 
pienten poikien pitää olla urheita ja tyttöjen kilt-
tejä. Erityisen suuri riski on se, että pojat jättä-
vät kertomatta seksuaalisesta kaltoinkohtelus-
ta. Pienikin poika voi kokea, että hänen tulee 
olla urhea ja vahva, on uskallettava ja pystyt-
tävä laittamaan vastaan ja toimimaan viisaas-
ti. Hän voi kokea uhriuden ja miehisyyden vä-
listä ristiriitaa. 

– Taustalla voi olla myös homoseksuaaliksi 
leimautumisen pelkoa. Seksuaalisesti kaltoin-
kohdeltuja poikia on löytynyt etsivällä työllä. 
Heitä on ollut aikamoinen rypäs.

Väestöliitto alkaakin tarjota rippikoulutyö-
tä tekeville kirkon työntekijöille kaksipäiväistä 
koulutusta, joka antaa valmiuksia seksuaalisesti 
kaltoinkohdeltujen auttamiseen.

Nimittely
yleistä
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Maire ”Mono” Kuoppala työskentelee 
verkkokeskustelijana useilla nuorten suosimil-
la nettifoorumeilla. Hänen mukaansa seksuaa-
liseen kaltoinkohteluun liittyviä asioita nousee 

keskusteluissa esiin varsin usein. 
– Useimmiten kysymys on homottelusta, 

huorittelusta ja muusta nimittelystä, joka on 
nuorilla tosi raakaa arkipäivää. Moni nimitte-
lijä pitää tätä vain yleisenä läpänheittona, eikä 
ymmärrä mitä se voi tehdä toiselle. 

Verkkokeskustelija on huomannut, että netis-
sä on helppo huudella vielä törkeämmin ja suo-
remmin. 

– Näin tehdään varsinkin anonyymisti, mut-
ta kirjautuneenakin siellä ollaan paljon raaem-
pia kuin kasvotusten. Toisaalta on hyvä muistaa, 
että nuoret ovat myös toistensa tukena, apuna ja 
lohtuna netissä.

Kuoppala korostaa vastuuta. 
– Esimerkiksi verkossa jotkut aikuiset pyr-

kivät manipuloimaan tai lähentelemään nuoria 
seksuaalisesti. Tällaisessa toiminnassa pitää ol-
la nollatoleranssi.

Samalla Kuoppala toteaa, että lasten ja nuor-
ten on tärkeä pohtia omaa toimintaansa. 

– Heillä ei välttämättä ole ikänsä takia ym-
märrystä siitä, millaista viestiä määrätynlainen 
vaatetus tai muu voi antaa. Vanhempien on hy-
vä keskustella tällaisista asioista lastensa kanssa.

Kuoppalan mukaan vaarana on toisaalta se, 
että tavallinen ja normaali läheisyys halutaan 
tulkita väärin. 

– On hyvä tiedostaa, mikä on normaalia hy-
vää kanssakäymistä. Ihmisellä on kaipuu olla 
toista lähellä. Siihen liittyy esimerkiksi halaa-
minen ja olkapäälle taputtaminen. Tällaisia asi-
oita ei pidä vähentää tai lopettaa leimautumisen 
tai väärinkäsitysten pelossa.

ihmisen 
arvo 
– Omassa työssäni nuorten seksuaalinen pa-
hoinvointi näyttäytyy heidän kipuilunaan sen 
ristiriidan kanssa, minkälaista ihmiskuvaa me-
dia syöttää ja minkälaisina he haluaisivat oi-
keasti tulla nähdyiksi ja kohdatuiksi, Karjasil-
lan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jenni Kos-
kenkorva sanoo. 

Hän kertoo törmänneensä omassa työssään 
lähes kaikkiin seksuaalisen kaltoinkohtelun 
muotoihin.

Koskenkorvan mukaan suurin ristiriita nuor-
ten mielissä syntyy sen suhteen, miten he miel-
tävät rakkauden ja millaisena nykymaailma sen 
heille usein tarjoilee. 

– Välillä tuntuu, että nykymaailmassa toiset 
ihmiset halutaan muuttaa käyttötavaraksi, jolla 
on arvoa vain, jos siitä itse hyötyy jotenkin. It-
sekkyyden ja välinpitämättömyyden määrä tun-

Nuorten seksuaalinen 
pahoinvointi näyttäytyy 
heidän kipuilunaan 
sen ristiriidan kanssa, 
minkälaista ihmiskuvaa 
media syöttää ja 
minkälaisina he haluaisivat 
oikeasti tulla nähdyiksi ja 
kohdatuiksi. 

JENNi KoSKENKoRvA
Karjasillan seurakunnan 

nuorisotyönohjaaja

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Minna Zilliacus 

p. 020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Oulun Rauhan Sanan syysseurat
Tuiran kirkossa 17. - 18. 11. 2012
” Herra, sinä olet meidän turvamme”
Lauantai 17.11. klo 12.00 Seurat
Esko Leinonen, Markus Grankulla
klo 14.30 Seurat
Göran Esberg, Seppo Kinaret
klo 17.30 Matkalauluseurat
Markus Grankulla
Matkalauluja
klo 20.30 Nuortenilta 
Toukomettisessä (Koulukatu 10).
Seppo Kinaret
Sunnuntai 18.11. klo 10.00 Messu
Liturgi Hannu Ojalehto
Saarna Seppo Kinaret
klo 12.00 Pyhäkoulu
klo 12.30 Seurat
Göran Esberg, Markus Grankulla
klo 15.30 Seurat
Göran Esberg, Seppo Kinaret
Loppurukous Matti Rahja
Puheet tulkataan ruotsiksi 
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

 Mitä Jeesus opetti 
Hengellisestä valvoMisesta?

Juhani Seppänen ja Maija-Liisa Pohti 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
18.11. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto
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Palveluja tarjotaan

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

• Su 18.11 klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Feija Friman
• Ti 20.11 klo 18.00 Rukouskokous
 Feija Friman
• Su 25.11 klo 15.00 Stefanus-tilaisuus
 Seppo Huotari, Feija Friman
• Ti 27.11 klo 18.00 Rukouskokous
 Feija Friman

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 16.11. klo 19.30 Lift, Christopher Mentzoni, 
Mikko Saukkonen, Leena & Amanda. La 17.11. 
klo 11-14 Rukouslauantai. Su 18.11. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Mika Keisu, Pirkko Junnila, Ulla Rasinkangas. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 18.11. klo 17 

Church@78, International Service, Nicki and Neil Berry, Rachel and Andrey 
Sirotkin. Ma 19.11. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ti 20.11. klo 18 KON-
SERTTI, Ana Paula & orkesteri, Marko Selkomaa. Ke 21 11. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Tarja ja Vesa Liljamo, Maaret ja Ari Natunen. 
To 22.11. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 18.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 ja  
sotilaskokous klo 12.15.

Ma 19.11. Kotiliitto klo 13.00.
KAIKKI TERVETULLEITA!

To 15.11. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla Armas 
Lindberg, Martti Väyrynen, God’s Bell, rukous-
palvelua, tarjoilu. Pe 16.11. klo 18 Varkki-ilta 

10-14-vuotiaille, klo 21 Street-ilta. Su 18.11. klo 11 Aamukirkko, Pyhäkoulu, 
Saints’ club, Daisy ja Tofic Ezzahid, Risto Wotschke, aihe: Genesis osa 4, 
klo 16 Miestenilta Sanginjoella, saunomista, nyyttikestit. Ti 20.11. klo 18 
ALFA-kurssi. Ke 21.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 22.11  
klo 19 Rukousilta.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Hautauspalveluja

Muut seurakunnatMollaaminen ja rivot jutut
synnyttävät seksuaalista pahoinvointia

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

”Koulumatkalla kolme poikaa alkoi lääppiä ja iski tisseihin kiinni. Häpesin, vaikken ite voinut tilanteelle mitään. 
Pääsin tilanteesta, kun poikien bussi tuli paikalle. En ymmärrä miks aikuiset ei  puutu vaikka näkee vierestä. Aikuisten 
välinpitämättömyys loukkaa.” 16-v. tytön kommentti

”Ei oo kiva ko aina haukutaan homoksi.”
15-v. pojan kommentti

”Poikaystäväni kaveri näki meidät kaupungilla. Hän morjesti ja sanoi että jätkä on kaupungilla huoraamassa. Luulin 
pitkään että kaikki ihmiset ajattelivat minun olevan huora, missä olinkaan tai liikuinkaan. Sain kuulla koulussa 
huorittelua ihmisiltä, joiden kanssa en koskaan ollut vaihtanut sanaakaan. Kävin lopulta kertomassa luokanvalvojalleni 
asiasta, kerättyäni rohkeutta. Hän totesi, että ´ne varmaan vaan haukkuu siksi koska olet nätti tyttö́ , asia jäi siihen. 
Ysillä, maineeni ollessa todella huono parin vuoden huorittelun jälkeen, pahin pilkkaaja tuli luokseni perjantai-illalla 
kaupungilla. Hän pyysi anteeksi. Se ei kuitenkaan enää poistanut kokemaani kärsimystä eikä se poistanut haavojani.” 
Nuoren naisen kommentti

Lainaukset nuorten nettikeskusteluista

tuu välillä lähes pohjattomalta. 
– Omassa työssäni pyrin jatkuvasti uimaan 

asiassa vastavirtaan. Haluan välittää nuorille 
viestiä siitä, että rakkaus on ennen kaikkea tur-
vallista luottamusta, oman edun ylittävää toisen 
parhaan ajattelua, epäitsekkäitä tekoja ja ehdoit-
ta välittämistä. 

Koskenkorva toteaa, että toista ihmistä ei 
kukaan pysty muuttamaan, mutta itseään voi 
muuttaa. 

– Peiliin katsomisen jalo taito on ainut edel-
lytys omien rajojen ja tarpeiden löytymiselle. 
Ja sen löytämiselle, että haluaa rakkaudelta ja 
omalta seksuaalisuudeltaan enemmän kuin ker-
takäyttöä. Ettei oikealle rakkaudelle voi koskaan 
laittaa hintaa. Että on itse, myös seksuaalisena 
yksilönä, mittaamattoman arvokas. Ja jonka ai-
nutlaatuisuutta kenelläkään ei ole oikeutta tuo-
mita tai arvostella.

Ylikorostunut  
seksuaalisuus
Koskenkorvan mukaan seksuaalisuus on tässä 
ajassa niin ylikorostunutta, ettei sitä välttämät-

tä edes huomaa arjen tasolla. 
– Huomatakseen ylikorostumisen on todella 

pysähdyttävä kuuntelemaan nuorten viestejä, jot-
ka on usein piilotettu rivienväleihin. Suuri enem-
mistö nykynuorisosta suhtautuu kriittisesti ym-
päröivään yhteiskuntaan ja maailmaan. He ky-
seenalaistavat nykyajan moraaliarvoja ja nojaavat 
varsin perinteisiin arvoihin ja käsityksiin, vaikkei 
sitä aina uskoisikaan. 

Koskenkorvan mukaan nuorilla on tarve pa-
lata johonkin sellaiseen, missä toisen ihmisen ai-
nutlaatuisuutta kunnioittava käytös olisi taas it-
seisarvo. 

– Kuten suurimmalla osalla meistä aikuisis-
takin, nuorilla on tarve tulla arvostetuiksi ja hy-
väksytyiksi ihan omana itsenään. Hartain toi-
veeni olisi, että mahdollisimman moni aikuinen 
kohtaisi nuoret tällä tavalla. Ainut este epäkoh-
tien korjaamiselle tuntuu olevan se, ettei oikein 
kukaan tiedä, miten rattaan saisi kääntymään ja 
mistä jaksaisi aloittaa. Jeesus jätti mielestäni täy-
dellisen vastauksen: rakastakaa toisianne.

JUHANA UNKURi

• 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

Moni nuori laittaa itsestään nettiin paljastavia kuvia kehujen ja huomion toivossa. Rehellisten kehujen sijaan he voivat 
saada vastineeksi herjaavia kommentteja varsinkin ikätovereiltaan ja seksuaalisviritteisiä yhteydenottoja seksuaalisesti 
kieroutuneilta aikuisilta.

Su 18.11.klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

Jaakko Sopanen
Ke 21.11.klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234
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Tuiran seurakunta on noin 40 300 jäsenen moni-
ilmeinen kaupunkiseurakunta. Toimimme työala-
pohjaisena tiimiorganisaationa, jossa alueellisilla 
kirkkopiireillä on toimintaa tukeva rooli. Työnte-
kijöitä seurakunnassa on noin 60, pappeja kirkko-
herran lisäksi 13. Tuiran seurakunta kuuluu Oulun 
seurakuntayhtymään, jossa on 1.1.2013 alkaen 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta on haettavana

TUIRAN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VIRKA

Virkaan kuuluvissa tehtävissä korostuu hengellisen johtajuuden ja 
teologisen oppineisuuden lisäksi hallinnolliset taidot ja kokemus 
erityisesti seurakuntayhtymän rakenteessa, henkilöstöjohtaminen, 
yhteistyökyky sekä kyky strategiseen suunnitteluun ja verkos-
toitumiseen. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut 
hakemukset on toimitettava 4.12.2012 mennessä osoitteeseen  
PL 85, 90101 Oulu tai klo 16 mennessä käyntiosoitteeseen Ojakatu 
1. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjal-
lista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Hannu Ojalehto, puh. 
0400 681 833, hannu.ojalehto(at)evl.fi ja notaari Outi Äärelä  
puh. 044 7555 512, outi.aarela(at)evl.fi.

                      Eetterissä

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Paikkoja avoinna

Tuiran seurakunta kuuluu Oulun  
seurakuntayhtymään, jossa on 1.1.2013 
alkaen seitsemän seurakuntaa, yhtymän 
johto ja kuusi palveluyksikköä. Jäsen-
määrä on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Tuiran seurakunnassa on avoinna

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

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

Virkamääräyksen antaa Oulu hiippakunnan 
tuomiokapituli, jonne halukkaiden tulee ilmoittautua  

kirjallisesti 30.11.2012 mennessä.

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PIPLIAT PAKETTIIN

LÄPPÄKIRJA
Piplia pikkuisille

Avaa 48 luukkua ja ylläty! 
Hauska lukukokemus 
alle kouluikäisille. 15 €

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  www.raamattuvuosi2012.fi |  www.pipliakauppa.fi

Suomen Pipliaseura 1812-2012  • www.piplia.fi  •  markkinoiden laajin raamattuvalikoima  

RAAMATTU
Keskikokoinen, kattavat 
liiteosat, 92 -käännös. 

Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet. 
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

NAHKAKANTINEN RAAMATTU
Tilaa kultainen nimipainatus lahjan-
saajan Raamattuun. Koko valikoima 

www.pipliakauppa.fi

Markuksen evankeliumi
Upea kirkkodraama monologi 

Tulkitsijana teatterijohtaja 
Pauli Mahlamäki 

Kiimingin kirkossa 
su 18.11.12 klo 18–20 

Vapaa pääsy!  Tervetuloa!  
Järj. Ohsrk. Kiimingin

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Radiopyhäkoulu lähetetään 
valtakunnallisena sunnuntai-
sin klo 8.45.
Su 18.11. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnas-
ta puhuu Valvomisen sunnun-
taista.
Aluelähetys su 18.11. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla. MS.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa Raili Kemppainen 
kertoo mitä Kansanlähetyksel-
le kuuluu tänään. MP.
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on vieraana 
Kaisu Holappa. MB.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, ja häntä 
avustaa Jonna Piirainen. Musii-
kista vastaavat kanttori Henna-
Mari Sivula, urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki ja Oulun NMKY:n 
mieslaulajat.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Palvele-

vasta puhelimesta, joka hakee 
uusia päivystäjiä Oulun seudul-
la. Haastattelussa on perheneu-
voja Marja Siivola Oulun ev.lut. 
seurakunnista. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseura-
kunnat.fi/radio
To 15.11. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Raili 
Kemppainen kertoo mitä Kan-
sanlähetykselle kuuluu tänään. 
MP.
Pe 16.11. klo 14.40 Päivän va-
linnassa kerrotaan Palvelevas-
ta puhelimesta, joka hakee uu-
sia päivystäjiä Oulun seudulla. 
Haastattelussa on perheneuvoja 
Marja Siivola Oulun ev.lut. seu-
rakunnista. MP.
Pe 16.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. MS
Ma 19.11.–ke 21.11. klo 16.20 
Armonpulla MS.
Ke 21.11. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
on haastateltavana Sebastian 
Tynkkynen. MB.
To 22.11. klo 9.30 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa on Ou-
lun ja Kainuun OPKOjen opis-
kelijatyöntekijä Antti Leinonen. 
MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz-
Su 18.11. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnas-
ta puhuu Valvomisen sunnun-
taista.
Klo 10 radiojumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
ja häntä avustaa Jonna Piirai-
nen. Musiikista vastaavat kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki ja Oulun 
NMKY:n mieslaulajat.

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
To 22.11. klo 18.50 iltahartau-
den pitää virkavapaalla oleva 
Kiimingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä.
 
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi  
p. 044 316 1563 (ma–pe).

Naisten Pankin 
ammatti-ilta taidemuseolla

Naisten Pankin Oulun 
aluesolu järjestää am-
matti-illan torstaina 22. 
marraskuuta kello 18 

Oulun taidemuseolla osoitteessa 
Kasarmintie 7.

Tilaisuudessa Kirkon ulkomaa-
navun toiminnanjohtaja Antti 
Pentikäinen puhuu aiheesta On-

ko yrittäjyys avain köyhyy-
den voittamiseen. Lisäksi 
muhoslainen kansanedus-
taja Pirkko Mattila kertoo 
matkastaan Naisten Pankin 
kohteisiin Nepaliin. Kau-
pungin tervehdyksen tilai-
suuteen tuo apulaiskaupunginjoh-
taja Sinikka Salo.

Taidemuseon ovet ava-
taan kello 17.30. Ennen ti-
laisuuden alkua on mah-
dollista tutustua Nais-
ten Pankin toimintaan ja 
nauttia Marttojen järjes-
tämästä omakustantei-

sesta tarjoilusta. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.
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1. Tess. 5: 2-11
Te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran 
päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun 
ihmiset sanovat: »Kaikki on hyvin, ei 
mitään hätää», tuho kohtaa heidät 
äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot 
raskaana olevan naisen, eivätkä he 
pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette 
elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse 
yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki 
olette valon ja päivän lapsia. Me emme 
kuulu yölle emmekä pimeydelle. Emme 
siis saa nukkua niin kuin muut, vaan 
meidän on valvottava ja pysyttävä 
raittiina. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat 
yöllä; ne, jotka juovat, ovat juovuksissa 
yöllä. Mutta meidän, jotka kuulumme 
päivälle, on pysyttävä raittiina: meidän 
on pukeuduttava uskon ja rakkauden 
haarniskaan ja otettava kypäräksemme 
pelastuksen toivo. Jumala ei ole 
tarkoittanut, että saisimme osaksemme 
vihan vaan että pelastuisimme 
Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. 
Kristus on kuollut puolestamme, jotta 
saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, 
olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. 
Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen 
toistanne, ja niinhän te teettekin.

Matt. 24: 36-44
Jeesus sanoi opetuslapsille:
    »Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, 
eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, 
sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan 
päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun 
Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen 
edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät 
naimisiin ja naittivat tyttäriään aina 
siihen päivään asti, jona Nooa meni 
arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, 
ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki 
mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen 
Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: 
toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi 
naista on jauhamassa viljaa: toinen 
otetaan, toinen jätetään.
    Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, 
minä päivänä teidän Herranne tulee. 
Ymmärrättehän, että jos talon isäntä 
tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, 
hän valvoisi eikä antaisi murtautua 
taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä 
Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette 
aavista.»

Hoippuu, hoippuu, pysyy. Onneksi vain muutama astia putoaa. Pää äidin rintaa vas-
ten, äidin käsien suojiin. Kohta kokeilee jo toisaalla seisovilta jaloiltaan istahtaa, vaan 
muksahtaa pää edellä lattiaan. 

Aluksi kädet yltävät vain tarttumaan äitiä hiuksista, kohta ne yltävät jo pöydän reu-
nalle, pian pulpetille ja kynäkoteloon, kohta tarttuvat stetoskooppiin, paperipinoon, 
jakoavaimeen tai vaikka puheenjohtajan nuijaan. 

Kristittynäkin ihminen joutuu kasvamaan isoksi. Kasteessa rinnalle saadaan van-
hempien lisäksi kummit kertomaan siitä, mitä on olla Jumalan lapsi. Sormet asetellaan 
huolella ristiin, kerrotaan huolet Isälle. Tutustutaan Jumalan lupauksiin Raamatussa. 
Vähitellen kasvaa ymmärrys myös siitä, että kaikki hyvä elämässä on Jumalan lahjaa. 
Tulee kuitenkin myös epäilyksiä, kaikenlaisia houkutuksia. Onneksi Jumala auttaa.

Kristittynä ihminen elää kahden valtakunnan kansalaisena. On Suomen kansalai-
suus ja suomalainen passi, mutta otsassamme ja rinnassamme kannamme Kristuk-
sen ristiä, joka piirrettiin meihin kasteessa. Todellinen kotimaamme Taivaassa odot-
taa meitä, ja kerran astumme rajan yli tuohon maahan, sen täysivaltaisina kansalai-
sina, valmiina kotiintulojuhlaan.

Hoippuu, hoippuu, kestää pystyssä. ”Äittä!” kuuluu komento. Vaippa märkänä pik-
kukristitty kinuaa syliin. Miten minä sinut kasvatan, suojelen, opastan ikuisen elämän 
tielle, kun omakin vaellus tuntuu välillä hoippumiselta ja tuottaa lähinnä mustelmia?

”Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: Minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon,” sanoo Jumala Raamatussa. Toivomme on siinä, että niin pieninä 
kuin suurinakin olemme Luojallemme rakkaita. Hän meitä hoippuvia tukee. Hänen 
rakkaudestaan me olemme ylipäänsä olemassa. Hänen armostaan me kelpaamme kol-
huinemmekin. Kristuksen ristin vuoksi Jumala katsoo meihin Isän katseella: ”Poikani, 
tyttäreni, aarteeni. Silmäteräni.” 

SEiJA HEloMAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 18.11.2012
Psalmi: Ps. 90: 1-6, 12-15
1. lukukappale: Ps. 94:8-15
2. lukukappale: 1. Tess. 5:2-11
Evankeliumi: Matt. 24:36-44
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Siikalatva
KeStilä
Messu su 18.11. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, avustaa Johanna 
Hietala ja Eeva Liisa Kekko-
nen. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen. 5-, 70- ja 75-vuotiaiden 
yhteiset syntymäpäiväjuhlat 
seurakuntakodissa.

PiiPPola
Messu su 18.11. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pekka 
Asikainen. Kanttorina Unto 
Määttä. 

PulKKila
Messu su 18.11. klo 13 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Asikainen, kanttorina Un-
to Määttä.

Pyhäntä
Messu su 18.11. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Mervi 

Rukous
Pyhä Jumala.

Olet luvannut,

että Kristus saapuu

kaikkien pyhiensä kanssa.

Varjele meitä pahasta,

niin että olemme silloin pyhät ja nuhteettomat.

Auta meitä ankkuroitumaan

yhä syvemmin sanasi lupauksiin

ja kannustamaan toisiamme

uskoon ja hyviin tekoihin.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 15.–22.11.2012

Iltamessu su 18.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Marko 
Pihlajamaa (puhe), kanttori-
na Laura Kumpula. 
Englanninkielinen messu su 
18.11. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Ari Sa-
vuoja.
Viikkomessu ke 21.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 21.11. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

oulujoen seurakunta
Messu su 18.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, avustaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 18.11. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, saarna Jukka 
Kallioinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 18.11. klo 12 Huo-
nesuon seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
18.11. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
18.11. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Anja Hyyryläi-
nen.

hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
18.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 

haukipudas
Messu su 18.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.11. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä, Trio MeLe-
Ko, Rauno Kinnunen kantele.

Kempele
Messu su 18.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Li-
turgi Pekka Rehumäki, saar-
na Paavo Korteniemi, avus-
taa Jaakko Tuisku, diakoni 
Pia Rättyä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Musiik-
kiavustus Versot. Kirkkokah-
vien jälkeen kirkkosalissa raa-
mattutunnit, aiheena Pyhän 
Hengen voima.
Gospeljumalanpalvelus to 
22.11. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 18.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaja Raimo Salonen, 
kanttori Jarkko Metsänhei-
mo. Musiikkiryhmä, nuorem-
pien poikien koulutuskuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo.
Uusien messulaulujen kirk-
koilta su 18.11. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Seija 
Helomaa, Matti Laurila kita-
ra ja laulu.

liminka
Messu su 18.11. klo 10  kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, saarnaa Urpo Luokkala, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Limin-
gan rovastikunnan viittoma-
kielisten ja kuulovammaisten 
kirkkopyhä. Messun jälkeen 
klo 11.30–14 ruokailu ja oh-
jelmallinen hetki seurakun-
tatalolla.

lumijoki
Sanajumalanpalvelus ja py-
häkoulu su 18.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Messu su 18.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttori Ossi Kajava.

oulunsalo
Messu 18.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Karttunen. Kanttorina Veijo 
Kinnunen. Vapaaehtoistyön-
tekijöiden kirkkopyhä. Va-
paaehtoisille ruokailu seura-
kuntatalossa.

tyrnävä
Perhekirkko la 17.11. klo 14 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 18.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Pertti Lahti-
nen, kanttori Pentti Korkia-
koski. Tyrnävän reserviläisten
50-vuotisjuhla. Messun alus-
sa reserviläisten lipun nau-
laaminen ja käyttöön siunaa-
minen. Seppeleen lasku san-
karihautausmaalla. Varsinai-
nen juhla alkaa klo 12 Kirk-
komännikön koululla.

oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 18.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Jonna Piirainen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Oulun NMKY:n mieslaulajat. 
Lähetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi ja Radio Dei.
Messu su 18.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Oili Tuovinen, avustaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 17.11. klo 
18 Kastellin kirkossa. Juontaa 
Ulla Huotari, esirukousjohta-
jana on Pertti af Hällström, 
liturgina Erja Järvi, saarnaa 
Seppo Viljamaa, ehtoollisa-
vustajina Virpi Sillanpää-Po-
sio ja Janne Kopponen. Alko-
holiton ehtoollisviini on saa-
tavilla pyydettäessä. Mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen ru-
kouspalveluun messun aika-
na ja jälkeen. Musiikista vas-
taa Riitta Piippo ja Kappelin 
laulu. Messun jälkeen tarjo-
taan kahvit ja teet vapaaeh-
toisten leipomine herkkui-
neen. Ks. ilmoitus s. 14.
Messu su 18.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Juha So-
ranta. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. Karja-
sillan kirkon uudelleenkäyt-
töönvihkiminen 10.2.2013. 
Messu su 18.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Erja Järvi, kant-
torina Juha Pöykkö. Kirkko-
kahvit.
Messu su 18.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Maija Konttinen, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuo-
ro. Kirkkokahvit.
Messu su 18.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Juha So-
ranta.
Messu su 18.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ju-
ha Pöykkö. Kirkkokahvit.

tuiran seurakunta
Messu su 18.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna Seppo 
Kinaret, kanttorina Tommi 
Hekkala. Randomino, johtaa 
Raita Viljakainen. Oulun Rau-
han Sanan syyspäivät.
Messu su 18.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Stiven Naatus, kanttorina 
Katri Sippola. Kirkkokahvit. 
Messu su 18.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Tommi Hek-
kala. Cassiopeia, johtaa Kris-
tian Heberg. 
Messu su 18.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Katri 
Sippola. 

A nn e l i  A l i r an t a

Useat seurakunnat järjestivät viime sunnuntaina lounaita isänpäivän kunniaksi. Kuva Limingan seurakuntatalon aterialta, jonka tuotto meni 
lähetystyön hyväksi.
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 hartauselämä

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
15.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 15.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Aamupiiri la 17.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
18.11. klo 15, Vanha pappila. 
Mitä Jeesus opetti hengelli-
sestä valvomisesta?
Elämän lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 18.11. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Pastori Leila Ikonen puhuu 
parantumisesta ja eheytymi-
sestä. Mukana myös terapeu-
tit Kaija Lahtinen, Raija-Elina 
Kauppi ja Ossi Kantola. Tilai-
suudessa on henkilökohtais-
ta rukouspalvelua ja sielun-
hoitoa.
laitoshartaus ti 20.11. klo 14, 
Veljeskoti. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri ti 20.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
laitoshartaus ti 20.11. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Jonna Piirainen.
VERSO – raamattupiiri ke 
21.11. klo 16, Aurinko-koti, 
Isokatu 93. Mukana pastori 
Jonna Piirainen, p. 044 3161 
742.
Raamattupiiri ke 21.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 21.11. 
klo 18, Vanha pappila. Ossi 
Ylipekkala.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
21.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
22.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 22.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Niilo Rauhala.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 15.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 15.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.11. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 16.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Esa Nevala, 
Pentti Hintsala.
Miesten raamattupiiri ke 
21.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 22.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 22.11. klo 
18, Maikkulan kappeli.

tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 15.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 16.11. klo 18.30, 

Pyhän Luukkaan kappeli.
Oulun Rauhan Sanan syys-
seurat la 17.11. klo 12, Tui-
ran kirkko. Seurat klo 12, Ve-
sa Pöyhtäri ja Markus Gran-
kulla. Ruoka- ja kahvitarjoilu 
klo 13.30.–14.30. Seurat klo 
14, Göran Esberg, Seppo Ki-
naret. Ruoka ja kahvitarjoilu 
klo 16.30–17.30. Matkalau-
luseurat klo 17.30, Markus 
Grankulla, Iltapala klo 19.30 
–20. Nuorten ilta klo 20.30, 
Seppo Kinaret.
Rauhan Sanan syysseurat su 
18.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Su messu klo 10, liturgia Han-
nu Ojalehto, saarna Seppo 
Kinaret. Ruoka- ja kahvitar-
joilu klo 11.30–13. Pyhäkoulu 
klo 12. Seurat klo 12.30, Gö-
ran Esberg ja Markus Gran-
kulla. Ruoka- ja kahvitarjoi-
lu klo 14.30–15.30. Seurat klo 
15.30, Göran Esberg ja Seppo 
Kinaret. Loppurukous Matti 
Rahja.
Miesten piiri ti 20.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Raili Kemppai-
nen aiheesta: Ruutin kirja.
lähetys- ja raamattupiiri ke 
21.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
luemme Raamattua ke 
21.11. klo 18, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja Erkki Vuoristo, p. 
050 3588 447.
Raamattupiiri to 22.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 22.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 

oulujoen seurakunta
Hartaus pe 16.11. klo 13, Cari-
tas-koti, Caritas-kappeli. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri
Tuokio musiikille ja runoil-
le su 25.11. klo 15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Tule viet-
tämään yhteinen hetki musii-
kin ja ruonojen parissa. Säes-
täjänä urkuri Peter Marosva-
ri, ruonoja lausuu Sisko Kuik-
ka. Tilaisuuden lopussa kii-
reetön kahvihetki. Järjestäji-
nä Oulun seudun omaiset ja 
läheiset ry sekä Oulun ev.lut.
seurakuntayhtymän dia-
koniatyö.

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Oulun NMKY:n Mieslaulaji-
en 60-vuotisjuhlakonsertti 
su 18.11. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Ohjelma 10 euroa.
Virsilauluilta ti 20.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virret ja kehotus valvomi-
seen, Esko Laukkanen.
Urkupreludi su 25.11. klo 
9.35, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 13.
Musiikkimatinea su 25.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa pappilassa- luku-
piiri ke 21.11. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Hilary Mantel: Su-
sipalatsi ja C.J. Sansom: Luos-
tarin varjot. 
Hengitä Joulua! -jouluruno-
tapahtuma la 15.12. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Mu-
kana tuttua ja uutta joululy-
riikkaa!

oulujoen seurakunta
"Hurmioituneet kasvot" -ru-
nomatka Tulenkantajien ly-
riiseen maailmaan su 18.11. 
klo 18–19.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 12.

YlI-II
Aikuisten laulukerho to 29.11. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

YlIKIIMINKI
Konsertti su 18.11. klo 18, Yli-
kiimingin kirkko. Reijo Alata-
lo, laulu, Raimo Paaso, urut.

Diakonia

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria Heinäto-
rilla keskiviikkoisin klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vapaaehtoisten val-
mistamaa kotiruokaa, ateri-
an hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Alueen asukkaille torstaisin 
ilmainen, vapaaehtoisten val-
mistama aamupala, joka si-
sältää puuroa ja leipää lisuk-
keineen sekä kahvia ja teetä. 
Olet lämpimästi tervetullut!
Raitin remmi ma 19.11. klo 
13, Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 19.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
20.11. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. 
Jouluateria to 13.12. klo 11–
12, Kaukovainion kappeli. 
Aterialle ilmoittautuminen 
alueen diakoniatyöntekijälle 
vastaanotoilla, aamupuurol-
la tai puhelimitse 30.11. men-
nessä.

tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-

käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kaijoharjun 
alueen diakonian vapaaeh-
toisten valmistama ateria 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Myyjäiset la 17.11. klo 11–
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Myytävänä lihakeittoa, her-
nekeittoa, ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, leivonnaisia se-
kä käsitöitä. Arvontaa. Tuot-
to alueen diakoniatyön hy-
väksi. Järjestää Välivainion 
ja Puolivälinkankaan diako-
niapiiri.
Juttutupa ma 19.11. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 19.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 22.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Ensi Pietilä opettaa 
neulomaan pitsikaulaliinaa. 
Omat pitkät puikot ja hui-
vilanka mukaan! Lisätietoja 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 29.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan lähetyssihteeri Tar-
ja Oja-Viirret ja Diakoni He-
li Mattila.

oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo tai p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu maanan-

taisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla 
maksuton aamupala kaiken-
ikäisille, mukana seurakun-
nan työntekijä ja vapaaeh-
toisia.

enot Oulussa 15.–22.11.2012M

Itsemurhan tehneitä 
muistellaan

Sunnuntaina 18.11. vietetään jäl-
leen itsemurhan uhrien muisto-
päivää. Itsemurhan tehneiden 
omaisille järjestetään tuolloin 

eri puolella Suomea kynttilätapahtu-
mia, jotka samalla avaavat valtakun-
nallisen mielenterveysviikon. Teema-
na on tänä vuonna voimaantuminen. 
Tapahtumalla kunnioitetaan itsemur-
han tehneiden muistoa ja yritetään 
tuoda lohtua läheisensä menettäneille. 

Kynttilätapahtumia itsemurhan 
uhrien muistoksi on järjestetty jo vuo-
desta 1992. Vaikean asian esiin nos-
taminen tilaisuuksien avulla on osal-
taan ollut vaikuttamassa yhteiskun-
nalliseen ilmapiiriin ja siihen, että it-
semurhasta puhutaan nykyään avoi-
memmin ja tukea vaikeaan elämän-
tilanteeseen on saatavissa paremmin. 

Oulussa kynttiläkulkue lähtee Ro-

tuaarilta kello 17.30 kohti Intiön hau-
tausmaata. Kynttilät syttyvät valta-
kunnallisesti kello 18. Illan ohjelma 
jatkuu Kajaanintie 1:ssä kello 19 as-
ti. Tilaisuudessa on seurakunnan pa-
pin toimittama lyhyt hartaushetki se-
kä yhteislaulua. Paikalla ovat myös 
diakoniatyöntekijät, joiden kanssa on 
mahdollista jäädä keskustelemaan. 
Kaikille osallistujille on tarjolla ilta-
kahvit.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
kaikki, jotka haluavat tulla muistele-
maan vähän tai kauan aikaa sitten me-
netettyjä läheisiään. Seurakunta halu-
aa näin olla omalta osaltaan tukemas-
sa ja lohduttamassa itsemurhan teh-
neiden läheisiä. Illan ohjelmasta vas-
taavat seurakuntayhtymän diakonia-
työntekijät Heli Mattila ja Sirkku Ni-
vala yhdessä Mielenvireyden kanssa.

w w w.sxc . hu

Diakonian
aamu

maanantaisin
klo 10.30–12

Myllyojan
seurakuntatalossa.

Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisil-
le, mukana seurakun-
nan työntekijä ja va-
paaehtoisia.

Työttömien
jouluateria

keskiviikkona
12.12. klo 12

Myllyojan
seurakuntatalossa.

Aterialle pääset kut-
sua vastaan. Kutsun 
saa esittämällä työt-
tömyyskortin dia-
koniatyöntekijälle 
Myllyojan seurakun-
tatalon diakoniatoi-
mistossa 26.11., 3.12. 
ja 10.12. klo 9–11.
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enot Oulussa 15.–22.11.2012M
YlIKIIMINKI
Puuropäivä ma 19.11. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perhekerho-
laisille ja muille halukkaille.
 
Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 8.11. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Tainan tahdit ma 12.11. klo 
13.15, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. Musiik-
kia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 13.11. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille kehitysvammai-
sille.
Porinapiiri ti 20.11. klo 13.15–
14.15, Heinäpään seurakun-
tatalo. Eläkkeellä olevien ke-
hitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 20.11. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille kehitysvammai-
sille.

KUUlOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuu-
lovammaisten päiväpiiri to 
15.11. klo 13.30, Caritas-koti. 
Hyvä tietää -viittomakieli-
nen luentotilaisuus pe 16.11. 
klo 9.30, Seurakunnan viras-
totalo.

NäKöVAMMAISET
Tuomasmessu la 17.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Osallis-
tutaan porukalla. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pi-
halle n. 17.45. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikal-
la. Messun jälkeen on kahvi-
ja teetarjoilu.
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 22.11. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, 
Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan 
elämää pintaa syvemmältä. 
Kahvitarjoilu. Opasystävä on 
vastassa pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
lapsiperheiden joulujuhla 
su 9.12. klo 15, Helmen pirtti. 
Ilmoittautuminen ruokailun 
vuoksi 23.11. mennessä Pau-
lalle, p. 050 4305 178 tai pau-
la.mustonen@evl.fi. Ilmoi-
tathan ruokavalioden lisäksi 
myös lastesi iät. Juhla järjes-
tetään yhdessä Näkövammai-
set lapset ry:n kanssa.
PäIHDETYö
Usko ja elämä to 15.11. ja 
22.11. klo 14, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tilaisuus, jossa 
yhdessä pohdimme arkielä-
mässämme kohdattavia ta-

sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja.

oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
19.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
22.11. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs.

YlIKIIMINKI
Piispankamari, lähetyksen 
kirpputorikahvila perjan-
taisin klo 11–14, Ylikiimingin 
asukastupa.

lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Vanhemmuus-ilta ke 21.11. 
klo 19, Huonesuon seura-
kuntakoti. Vanhemmuus 
on ihmiselämän vaativim-
pia tehtäviä. Samalla se on 
yksi onnellisuuden tärkeim-
piä lähteitä. Tule keskuste-
lemaan, kuuntelemaan, ja-
kamaan yhdessä ajatuksia 
ja saamaan voimaa vanhem-
muuteen. Mukana illassa 
päiväkodin johtajana toimi-
nut Riitta-Liisa Luukkonen.

Karjasillan seurakunta
Jouluaskarteluilta pyhäkou-
luperheille ti 20.11. klo 18–
20, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus s. 14.

tuiran seurakunta
Perheiden hämäränhyssyilta 
to 15.11. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Perheiden yhteinen il-
lanvietto, jossa hiljennytään, 
askarrellaan ja syödään yh-
dessä iltapalaa. 

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Karjasillan seurakunta
JouluVerstas ma 3.12. ja 
10.12. klo 17.30–19, Maikku-
lan kappeli. Kaikenikäisille 
tarkoitettu jouluinen askar-
teluverstas. Ohjelmassa as-
kartelua, pieni tarjoilu ja har-
taus. 3.12. JoulukorttiVerstas 
– askartele itsellesi joulukor-
tit. 10.12. JoulukoristeVerstas 
– askartele kotiisi joulukoris-
te. JouluVerstas on ilmainen, 
sinulla ei tarvitse olla mitään 
tarvikkeita mukanasi. Olette 
lämpimästi tervetulleita ko-
ko perheen voimin! Lisätieto-
ja voit kysellä nuorisotyönoh-
jaajat Anna-Leena Ylänteel-
tä, p. 040 831 5932 ja Juha Ki-
virasilta, p. 040 5752 713.

nuoret

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 18.11. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Nuorisotyön päivystys ke 
21.11. klo 15–17, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 13.
Nuorten avoimet ovet ke 
21.11. klo 18–21, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Karjasillan seurakunta
Toisen vuoden isoskoulu-
tus to 15.11. klo 17.30–19, 
Karjasillan kirkko. Tarkoitet-
tu jatkokoulutukseksi ensim-
mäisen vuoden koulutuksen 
jo suorittaneille. Ilmoittau-
du mukaan laittamalla ni-
mesi, osoitteesi, sähköposti-
osoitteesi ja puhelinnumero-
si viestinä suoraan Jennille, 
p. 044 3161 452 tai jenni.kos-
kenkorva@evl.fi. Koulutukset 
joka toinen torstai.

tuiran seurakunta
Nuorten yökahvila pe 16.11., 
Toppilan nuorisotila. Tarkoi-
tettu yläkouluikäisille nuo-
rille. Tarjolla yleensä pien-
tä purtavaa ja hyvää seuraa. 
Kahvilaillat ovat päihteettö-
miä ja energiajuomavapaita. 
Lisätietoja: Anssi Putilalta, p. 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi.
Isoskoulutus ke 21.11. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Ter-
hi-Liisa Sutiselta, p. 040 7245 
446 tai terhi-liisa.sutinen@
evl.fi.
Vanhojen isosten ilta to 22.11. 
klo 17, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja vanhojen isosten toi-
minnasta nuorisotyönohjaa-
ja Terhi-Liisa Sutiselta, p. 040 
7245 446 tai terhi-liisa.suti-
nen@evl.fi.

vallisia asioita kristillisestä 
näkökulmasta.
Aamukahvihetki pe 16.11. 
klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän 
sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 
040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 16.11. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 19.11. klo 
14.30, Diakoniset erityispal-
velut.
Naistenryhmän ja Tavoite-
ryhmän Vasamonretki pe 
23.11. klo 9–16, Vasamon lei-
rikeskus. Etukäteisilmoittau-
tuminen ryhmissä.

lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isonkadun puolelta. 
Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupääte. 
Elinvoimaa ehtoollisesta pe 
16.11. klo 12, Siipi. Pentti Kor-
tesluoma.
Puutyökerho ma 19.11. klo 9, 
Siipi. 
Terveyspäivä ke 21.11. klo 10–
14, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Tietoiskuja terveydestä 
ja ravinnosta. Mahdollisuus 
verenpaineen mittaukseen 
sekä painoindeksin arvioin-
tiin. Mittausmaksu 1 € sekä 
kahvitarjoilun tuotto Oulun 
seurakuntien lähetystyölle.

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetys- ja raamattupiiri to 
15.11. klo 14, Vanha pappila. 
Päivi Jussila.
lähetyspiiri to 22.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.

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

tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 20.11. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-

Palveleva puhelin 
hakee uusia 

päivystäjiä Oulussa

Kirkon Palveleva puhelin kutsuu mukaan 
uusia päivystäjiä Oulun seudulta. Palvele-
va puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa 
mieltä painavia asioita. Päivystäjän tehtä-

vänä on kuuntelemalla ja keskustelemalla tukea 
soittajaa löytämään itse elämäänsä sopivia rat-
kaisuja. Tärkeintä on olla lähimmäinen lähim-
mäiselle.

Uusien päivystäjien koulutus alkaa tammi-
kuussa 2013. Mukaan pääsee ilmoittautumalla 
30.11. mennessä Marja Siivolalle, marja.siivola@
evl.fi, p. 044 3161 559 tai Anja Kemppaiselle, an-
ja.kemppainen@evl.fi, p. 040 5025 010. Lisätie-
toja löytyy osoitteesta www.suurellasydamella.fi.

Päivystystyöhön kuuluu noin 40 tuntia kestävä 
koulutus ja kolmen tunnin päivystysvuoro kerran 
kuussa. Lisäksi päivystäjä osallistuu työnohjaus-
ryhmään kerran kuussa kuuden kuukauden ajan. 
Keskustelu on nimetöntä sekä soittajan että päi-
vystäjän osalta. Päivystäjiltä edellytetään kirkon 
jäsenyyttä. Työstä ei makseta palkkiota.

Päivystäjissä on mukana ihmisiä monista eri 
taustoista ja ammattiryhmistä. Heitä yhdistää ha-
lu tehdä mielekästä auttamistyötä. Palvelevassa 
puhelimessa suhtaudutaan avoimesti kaikenlai-
siin keskustelunaiheisiin.

Soittajia vaivaavat muun muassa lähi-ihmis-
suhteisiin, erilaisiin riippuvuuksiin ja seksuaa-
lisuuteen liittyvät ongelmat. Yksinäisyys on säi-
lynyt yleisimpänä soiton syynä vuodesta toiseen. 
Myös hengelliset kysymykset puhuttavat.

Palvelevan puhelimen numero on kaikkialla 
Suomessa 01019-0071 suomenkielisille ja 01019-
0072 ruotsinkielisille. Ulkomailta soitettaessa nu-
merot ovat + 358 1019 0071 ja + 358 1019 0072.

Päivystysajat ovat koko maassa su–to kello 18–
01, pe ja la 18–03. Ruotsinkielinen päivystys on 
joka ilta kello 20–24. 

"Hurmioituneet kasvot" – 
runomatka Tulenkantajien lyriiseen 
maailmaan 
sunnuntaina 18.11. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Kas, millainen onkaan runomatka Tulenkantajien lyy-
riseen maailmaan? Ketä tulee vastaan? Mistä runot 
kertovatkaan? Tiedossa esimerkiksi Elina Vaaran, Kat-
ri Valan, Yrjö Jylhän, Lauri Viljasen ja Mika Waltarin 
tuotantoa. Mukana ovat Kristiina Haukkamaa, Eeva 
Holma, Maija Karppinen ja Juha Vähäkangas. Kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Runokahvit. 

Sururyhmä

Sinulle, jonka läheinen on kuollut. Kokoonnumme 
Kastellin pappilassa iltaisin tammi-maaliskuulla. Su-
ruryhmä palvelee parhaiten, jos läheisen menetyk-
sestä on ehtinyt kulua jo useampia kuukausia. Ryh-
män vetäjänä ovat diakonissa Nina Niemelä ja kap-
palainen Erja Järvi. Ryhmään ovat etusijalla Karja-
sillan seurakunnan alueella asuvat. Lisätietoja ja il-
moittautumiset: Nina Niemelä, p. 040 5752 711, vii-
meistään 15.12. mennessä.

Services every Sunday at 16:00
St Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7

Sunday school and coffee fellowship
www.oief.fi / www.oulunseurakunnat.fi

lähetys- ja
raamattupiiri

keskiviikkona
21.11. klo 17

Pyhän Tuomaan
kirkkossa.
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Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Vasamon leirikeskus. Yläkou-
luikäinen nuori, lähde mu-
kaan tuntemaan joulun tai-
ka ja tunnelma hyvässä seu-
rassa Vasamon kauniin jou-
luisen luonnon keskellä. Lei-
rin päätteeksi nuorten joulu-
juhlaan Tuiran kirkolla. Leirin 
hinta on 25 €. Lisätietoja Ans-
silta, p. 050 3408 982.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.
Cross Cafe pe 16.11. klo 19, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 14.

OPISKElIJAJäRJESTöT
Körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat 
to 15.11. klo 19, Körttikodil-
la, Luokotie 5 A 5, Välivainio. 
OPKOn opiskelijailta la 17.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. Ve-
ritas Forum – mistä haluaisit 
keskustella yliopistolla?
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 19.11. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 16.11. klo 18,
Heinätorin seurakuntatalo.
Evankelisten opiskelijoiden 
teemailta ke 21.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Il-
mestyskirja pähkinänkuores-
sa, Samuel Korhonen.

Seniorit

oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.
Tarinatupa ke 21.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 15.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 15.11. 

klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukeskus. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana diakoniatyönte-
kijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Vapaaehtoisten lauluryhmä 
ti 20.11. klo 14.30, Mäntyko-
ti. Tule mukaan laulamaan 
Mäntykodin vanhusten kans-
sa. Mukana Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Seniorien laulupiiri to 22.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hen-
gellisiä lauluja ja virsiä. Mu-
kana Paula Kyllönen ja kant-
tori Anu Arvola-Greus. 
Seniorien laulupiiri to 29.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lauletaan adventinajan 
lauluja. Kahvitarjoilu. Mu-
kana Päivi Moilanen ja Pau-
la Kyllönen.

oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 15.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 14, Hoikantien Palvelutilat. 
Eläkeläisten kerho ma 19.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Huonesuon seurakuntaker-
ho to 22.11. klo 13. Osallis-
tumme Myllyojan eläkeläis-
kerhoon klo 13.

yli-ii
Torstaikerho to 22..11. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

yliKiiMinKi
laulukerho to 15.11. ja 22.11. 
klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Yhteislaulua, soittoa 
chimes-soittimilla ja muuta 
musiikkiin liittyvää. 

leirit ja retket
Katso kooste s. 13.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot  

Kuvia Kastellin kirkosta 
kaivataan! Kastellin kirkon 
50-vuotisjuhlaa vietetään su 
16.12.2012. Kirkolle rakenne-
taan myös seurakuntaelämäs-
tä kertova valokuvanäyttely. 
Löytyisikö sinulta valokuva, 
joka kertoo Kastellin kirkon 
toiminnasta tai historiasta? 
Valokuvat voi lähettää Karja-
sillan kirkkoherranvirastoon 
tai Kastellin kirkon postilaa-
tikkoon Juha Vähäkankaal-
le tai Anna-Leena Ylänteelle. 
Lisää kuvan yhteyteen kuvan 
omistajan nimi, kuvaajan ni-
mi, tieto kuvausajankohdas-
ta ja -tilanteesta sekä kuvas-
sa esiintyvien henkilöiden 
nimet. Lisää yhteystietosi, 
jos haluat kuvat takasiin. Va-
lokuvan voi toimittaa myös 
sähköisenä osoitteisiin juha.

vahakangas@evl.fi tai anna-
leena.ylanne@evl.fi.
Sururyhmä to 24.1., Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 12.
Kynttilätapahtuma su 18.11. 
klo 17.30–19. Lue juttu. s. 11.
Kaatuneitten omaiset ma 
19.11. klo 12, Vanha pappila. 
Palvelupiiri ma 19.11. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Fransupiiri ti 20.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
luento: Elämän arvoina läs-
näolo, suopeus ja uskallus 
ke 21.11. klo 14, Oulun Dia-
konissalaitos, Albertinkatu 
16, kirkkosali. Olli Valtonen, 
toiminnanjohtaja/ Helsinki-
missio.
Arkiretriitti ke 21.11., Tuiran 
kirkko.
Matkaeväät – Naisten päivä 
Maikkulan kappelissa la 1.12. 

klo 11–16, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus s. 13.
lyhtytapahtuma su 2.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 14.

Kansainvälisyys  

English Service su 18.11. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalanpal-
velus joka viikko, kerran kuussa 
messu. Ks. ilmoitus s. 12.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Etusijalla Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat 
lapset. Leirin hinta on 30 euroa, joka sisältää 
täysihoidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Ilmoittaudu 
16.11. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315,
atte.kaariainen@evl.fi ja Kaija Siniluodolta, 
p. 050 5249 779, kaija.siniluoto@evl.fi.

Perheretki Santa Parkiin
lauantaina 1.12. klo 8.30–20., Rovaniemi.

Alustava ohjelma: 8.30 lähtö Karjasillan 
kirkolta, n. 11.30 ruokailu, ravintola Joulutalossa 
Napapiirillä, klo 13–16 Santa Park luolasto, 
klo 16–17 Joulupukin Pajakylä, klo 17 lähtö 
Napapiiriltä, n. klo 20 paluu Karjasillan kirkolle. 
Retken hinta: aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 
euroa, 4–12-vuotiaat 30 euroa ja 0–3-vuotiaat 
15 euroa omalla istumapaikalla. Retken 
hintaan sisältyy edestakainen linja-automatka, 
ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin ja 
tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Huom! Alle 11-vuotiaat vain aikuisen 
mukana. Retkelle otetaan 60 henkilöä 
ilmoitautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään retkikirje kaksi viikkoa ennen retkeä. 
Lisätietoja retkestä Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 
8315 932.

Perheiden joululeiri Juumassa 
14.–16.12. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

Leikimme, askartelemme ja ulkoilemme 
perheleirillä joulua odotellessa. Leirin hinta 
on 44 euroa aikuiselta ja 30 euroa 4–18-v. 
lapselta, hinta sisältää matkat ja täysihoidon sekä 
vakuutuksen Oulun seurakuntiin kuuluville. 
Leirillä mukana ovat pastorit Anu Ojala ja Stiven 
Naatus sekä lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää. Lisätietoja Stiven Naatus, p. 050 3104 
990.

Leirejä
ja retkiä

Musiikkia
kirkoissa

Eläkeläisten konsertti
torstaina 15.11. klo 13 Oulun tuomiokirkossa.

Eläkeläisten konsertissa esiintyvät tuomiokirkon 
kirkkomuusikot Péter Marosvári, Henna-Mari 
Sivula ja Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy.

Oulun NMKY:n Mieslaulajien 
60-vuotisjuhlakonsertti
sunnuntaina 18.11. klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 
Ohjelma 10 euroa.

Urkupreludi
sunnuntaina 25.11. klo 9.35  
Oulun tuomiokirkossa.

Oamk:n kirkkomusiikinopiskelija Ilmari 
Oikarainen musisoi tuomiokirkon 
pääuruilla. Ohjelmassa mm. Lauri Nurkkalan 
Koraalifantasia. Vapaa pääsy. Suora lähetys 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 25.11. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 

Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala.
Vapaa pääsy. Katso www.virtuaalikirkko.fi.

Isänmaan virret -yhteislauluilta
perjantaina 7.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Isänmaan virsiä Pohjan Sotilassoittokunnan 
säestyksellä. Mukana sekakuoro Tuike ja 
Oulujoen Mieslaulajat, sekä baritoni Juhani 
Alakärppä. Kapellimestarina musiikkikapteeni 
Jaakko Nurila. Uruissa Péter Marosvári ja Juha 
Soranta. Puhe tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Nuorisotyön päivystys
keskiviikkona 14.11. klo 15–17 Elohuoneella.

Piipahda tai viivähdä rupattelemaan kuulumisia tai 
istahtamaan hetki teekupposelle ja pienelle välipa-
lalle.

Nuorten avoimet ovet
keskiviikkona 14.11. klo 18–21 Elohuoneella.

Paikka, aika ja tila vain olla. Halutessasi voit pela-
ta, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret te-
kevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset 
huomioon.

Matkaeväät – Naisten päivä
lauantaina 1.12. klo 11–16 Maikkulan kappelissa.

Klo 11 Aamurukous ja avaussanat. Pastori Erja Järvi.
Klo 11.15 Ristinmerkin suojassa.
Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio.
Klo 11.45 Musiikki
Klo 11.50 Naisen mahdollisuudet Angolassa. Sairaan-
hoitaja, lähetystyöntekijä Eeva-Liisa Rantasuomela.
Klo 12.30 Lounas
Klo 13.30 Esitys: leirisketsejä. Karjasillan seurakun-
nan isoset.
Klo 13.45 Sisarina toinen toisillemme. 
Nuorisotyönohjaaja Jenni Koskenkorva
Klo 14.15 Musiikki
Klo 14.20 Mitä lapsen reppuun? 
Perheneuvoja, perheterapeutti Saara Kinnunen.
Klo 15.20 Musiikki
Klo 15.30 Viikkomessu. 
Toimittaa pastori Maija Konttinen.

Lastenhoidon järjestävät pyhäkoulunopettajat ko-
ko päivän ajaksi. Lasten pyhäkoulu alkaa klo 14.15.

Diakoniapiirin myyntipöytä. Lounas 8 €, alle 12-vuo-
tiaat maksutta. Varaa käteistä rahaa ruokalippua ja 
myyjäisiä varten. Musiikki: kanttori Riitta Piippo ja 
musiikkiryhmä. Juontaa pastori Erja Järvi. Puheen-
vuorojen yhteydessä mahdollisuus keskusteluun ja 
kysymyksiin. Tervetuloa viihtymään, virkistymään ja 
jakamaan ajatuksia.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 
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enot Oulussa 15.–22.11.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

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

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Kirkkokuja 4, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma ja to klo 9–13, muina aikoina 
sopimuksen mukaan, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

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

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

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

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Tuomasmessu
lauantaina 17.11. klo 18 Kastellin kirkossa.

Marraskuun teemana on "Valvokaa". Messun 
juontaa Ulla Huotari, esirukousjohtajana 
on Pertti af Hällström, liturgina Erja Järvi, 
saarnaa Seppo Viljamaa, ehtoollisavustajina 
ovat Virpi Sillanpää-Posio ja Janne Kopponen. 
Rukousjaksossa keskitymme Tuomasmessun 
tapaan seurakuntalaisten rukousaiheisiin, joita 
voi kirjoittaa messun aikana vapaaehtoisten 
somistamilla rukousalttareilla. Alkoholiton 
ehtoollisviini on saatavilla pyydettäessä. 
Mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun 
messun aikana ja jälkeen. Musiikista vastaa 
Riitta Piippo ja Kappelin laulu. Messun jälkeen 
tarjotaan kahvit ja teet vapaaehtoisten leipomine 
herkkuineen. Olet lämpimästi tervetullut.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Lassi Mikael 
Gardin, Saana Iida Lahtinen, 
Eikka Aatos Anselmi Vuokila.
Karjasilta: Tino Adam Oli-
ver Autio, Jimi Petteri Kaa-
salainen, Pekko Jeremi Kei-
nänen, Emilia Liisa Matilda 
Kärki, Niilo Otso Olavi Leino-
nen, Artturi Johannes Mikko-
la, Hilja Maria Kristiina Myl-
lymäki, Venla Ilona Paajala, 
Saarasofia Aurora Peltokan-
gas, Josus Juhani Piippola, Li-
la Josefiina Uhre.
Tuira: Mila Annemariia Brask, 
Niilo Antero Haarakangas, 
Eemeli Johannes Hoikkala, 
Stina Rakel Horsma, Ella Ka-
nerva Karvonen, Sara Sofia 
Keinänen, Jesse Mikael Ke-
la, Joonatan Tatu Olavi Ker-
vinen, Jenni Linnea Pöhö, Vii-
vi Sofia Sarsila, Miska Tuomas 
Samuel Summa, Leevi Valtte-
ri Suorsa, Veera Eerika Tolo-
nen, Janette Elisabet Vaara, 

Oskari Antero Veijo, Selina 
Susanna Veijo, Lassi Hannes 
Henrikki Väisänen, Mila Elina 
Margaret Ylilehto.
Oulujoki: Elsa Amalia Ala-
nen, Sandra Marja Niska, On-
ni Lauri Arvid Nylander, Topi 
Artturi Pahkala, Venla Ellen 
Väänänen.

Vihityt
Oulujoki: Mauri Tapio Räisä-
nen ja Tuija Irmeli Huovinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Petri Marko 
Lyytikäinen 45.
Karjasilta: Eero Johannes 
Heikkinen 73, Raili Inkeri Pe-
sonen 60, Helli Maria Haata-
ja 94.
Tuira: Iina Helmiina Heiska-
ri 8 kk, Hilkka Kyllikki Penna-
la 62, Sauli Veli Väinämö 48.
Oulujoki: Antti Juhani Pöy-
kiö 56.

Jouluaskarteluilta
pyhäkouluperheille
tiistaina 20.11. klo 18–20 Maikkulan kappelissa.

Mukavaa jouluista tekemistä! Hiljennymme myös ad-
ventin sanoman äärellle ja lisäksi on pientä iltapalaa. 
Ilmoittautumiset: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109.

lyhtytapahtuma
sunnuntaina 2.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa koko perheen lyhtytapahtumaan en-
simmäisenä adventtisunnuntaina. Ohjelmassa klo 
12 perhemessu, klo 13 riisipuurolounas ja torttu-
kahvit. 5 euroa/ aikuiset, 2,5 euroa/ lapset, alle 2-v. 
ilmaiseksi. Lisäksi arpajaiset (1 euroa/ arpa), ongin-
taa, askartelua, nukketeatteri. Tapahtuman järjes-
tää Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä, MLL ja 
Karjasillan seurakunta.

Ekumeeninen
jumalanpalvelus
torstaina 22.11. klo 19
katolisessa kirkossa
(Liisantie 2)

Toimittaa isä Donbosco Thomas 
ja ekumeeninen työryhmä.

pe 16.11. Elohuoneella
Cross Cafe tarjoilee evankeliumia, elävää musiikkia 
ja elämyksiä rennossa seurassa. Kahvilaan ovat ter-

vetulleita nuoret aikuiset, opiskelijat, nuoret, ai-
kuiset – siis kaikenikäiset. TaivasKlubi-illoissa mu-
kana vierailevia artisteja ja esiintyjiä. Kahvila auki 

klo 19–00.30. Katso tarkempi ohjelma www.elossa.
fi/tapahtuu/cross-cafe/cross-cafe-122
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

lasten kerhot normaalisti.
Perhekerho srk-talossa tors-
taisin klo 10.
Rukousmatka maailmalle to 
15.11. klo 18.30 srk-talossa. 
Ystävyyden talo pe 16.11. klo 
10 srk-talossa.
Friday Club  0.–4.-luokka-
laisille pe 16.11. klo 17.30–
19 srk-talossa. Nyyttärit, raa-
mattuopetusta, pelejä jne.
Sanajumalanpalvelus ja py-
häkoulu su 18.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, pyhäkoulu on 
saarnan aikana sakastissa, 
Pekka Siitonen.
Kotiseurat su 18.11. klo 14 Se-
pällä, osoite Ylipääntie 551.  
Tervetuloa seuroihin. 
Isoparkki ma 19.11. klo 9–14. 
Ilmoittautuminen ennak-
koon Siljalle, p. 043 2111 916.
Partio seikkailijaikäisille po-
jille ti 20.11. klo 15 srk-talos-
sa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 21.11. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 21.11. 
klo 18.30 seurakuntatalossa.

Pyhäkoulu su 18.11. klo 12 
kirkon kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.11. klo 17 Jaakko ja Lii-
sa Holmilla, Vesanpolku 9.
Eläkeliitto ti 20.11. klo 11 
jouluruokailulla Ailastossa. 
Arvontaa.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. 

Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Toivevirsi-ilta to 22.11. klo 
18.30 srk-talossa.
leiri 4.–7.-luokkalaisille 23.–
25.11. Siikajoen pappilassa. 
Alkaa pe klo 20 ja päättyy 
su klo 13. Mukaan makuu-
pussi, lakanat, saunakamp-
peet, taskulamppu ja Raa-
mattu (jos on). Hinta 20 €, si-
sarale 75 %. Lähtö M-marke-
tin edestä pe klo 19. Lisätie-
toja Pekka Siitonen, p. 040 
5357 567. Ilm 20.11. mennes-
sä sinikka.harkonen@lumi-
joki.fi tai tekstiviesti, p. 044 
5037 080 (jos soitat, niin klo 
17 jälkeen).
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. 
klo 19 Nuortenilta Oulunsa-
lon ry:llä, raamattuluokka 
5.–6.-lk K&T Vanhala ja 7.–8.-
lk A&E Kämäräinen. Su 18.11. 
klo 12 pyhäkoulu I Jussila II 
Holmi III N&J Oksa ja klo 17 
seurat ry:llä. Ma 19.11. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19.
Kastettu: Kuura Otava Takki-
nen, Anton Lauri Kristian Ol-
lakka.

Juhlavuoden kotikirkkoviikon 
tapahtuma torstaina 22.11.
Eläydymme erään raamatunkertomuksen tunnelmiin 
näytelmän keinoin. Koululaisille ja päiväkotilaisille ja 
kerholaisille esitykset päivällä. Yleinen esitys illalla klo 
18 srk-salissa. Tervetuloa!

A ar o Ku k ko h ov i

Musiikkimatinea 
maanantaina 19.11. klo 18.30 srk-salissa. Kansalaisopis-
ton pienet ja varttuneemmat musiikinopiskelijat soit-
tavat ja laulavat. Mukana Sirkeiden Sirkuttajien kanssa 
myös kansalaisopiston uusi naiskuoro Faarastiinat. 
Tervetuloa kuulemaan – vapaa pääsy.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Perinteinen 
syksyn yhteislaulutilaisuus 

sunnuntaina 18.11. klo 14 
Saarenkartanossa. Iloisen laulajan kirjat mukaan!  

Kahvitarjoilu.

E l s i  S a l ovaa ra

Hannu Ojalehto jatkaa 
Rauhan Tervehdys ry:n 
puheenjohtajana

Syyskokouksen sihteerinä toimi Sakari Korpi (vasemmalla edessä) ja 
puheenjohtajana Matti Kakko. Hannu Ojalehto edessä oikealla.

Rauhan Tervehdys 
-lehteä julkaisevan 
Rauhan Tervehdys 
ry:n syyskokous pi-

dettiin tiistaina 6. marras-
kuuta Tuiran kirkolla. 

Kokouksessa käsiteltiin 
ensi vuoden toimintasuun-
nitelma ja talousarvio. Toi-
mitus jatkaa ensi vuonna 
nykyisessä laajuudessaan ja 
myös lehden ilmestymis-
kertojen määrä (43) pysyy 
samana. Jäsenseurakuntien 
tilaushinta nousi 10,35 eu-
roon kotitaloutta kohti. 

Yhdistyksen jäsenseura-

kuntia edustanut 26-hen-
kinen kokousväki valitsi 
puheenjohtajaksi vuodelle 
2013 hallituksen nykyisen 
puheenjohtajan, lääninro-
vasti Hannu Ojalehdon. 

Erovuoroisista jäsenis-
tä laajenevaa Oulun seu-
rakuntayhtymää edustavat 
Sakari Korpi ja Irja Lah-
densivu valittiin uudelle 
kaksivuotiskaudelle. Niin 
ikään oululaisen Pirjo Pyö-
rälän tilalle valittiin Teuvo 
Siikaluoma. 

ElSi SAlovAARA

Suomalaisen kristil-
lisen rockin pionee-
riyhtye Exit esiintyy 
Oulussa Karjasillan 

kirkossa 23. marraskuu-
ta. Konsertti on osa yhty-
een Päiväntasaaja-nimis-
tä 25-vuotisjuhlakiertuet-
ta. Bändi julkaisi marras-
kuun alussa samannimi-
sen albumin.

Kiiminkiläinen musii-
kintekijä, laulaja ja soittaja 
Jari Levy on soittanut Exi-
tissä kymmenisen vuotta.

Hei Jari, miten kauan olet 
kaikkiaan ollut mukana 
suomigospelissa ja mitä 
kaikkea tekemässä?

– Varmaan siitä lähtien, 
kun ryhdyin alle kymme-
nenvuotiaana soittelemaan 
velipoikieni kanssa. Koto-
nani kuunneltiin hengel-
listä musiikkia ja siksi oli 
oikeastaan automaatio, et-
tä ensimmäiset biisit olivat 
hengellisiä. 

– Ensimmäisen bän-
din nimeä en muista tei-
nivuosiltani, mutta toinen 
oli Dynamis. Nimi muu-
tettiin myöhemmin Heure-
kaksi. Heureka teki debyyt-

tilevynsä samana vuonna, 
kun kirjoitin ylioppilaaksi 
vuonna 1987. 

Mistä aiheesta kirjoitit 
lauluja albumille?

– Albumilla on nel-
jä mun tekemää kappalet-
ta. Filadelfia on ehkä hie-
man vaikeaselkoinen teks-
ti, mutta sen lähtökohta-
na on ollut Filadelfia-seu-
rakunta, josta puhutaan 
Raamatussa. Filadelfia tar-
koittaa suomennettuna 
horjuvaa kaupunkia, mut-
ta vaikka se oli horjuva ja 
ontuva porukka, ne har-
joittivat aidosti lähimmäi-
sen rakkautta. Sellaista ai-

toutta peräänkuuluttaisin 
tähänkin aikaan. 

– Getsemane-biisi pu-
huu samasta asiasta vähän 
eri näkökulmasta. Itsekin 
huomaan, että tämä aika 
tekee kyyniseksi.  Silloin ei 
huomaa vierellä olevaa, jo-
ka saattaa olla omassa Get-
semanessa, kärsimyksen 
puutarhassa. 

 – Viereeni jää ja Kuu ja 
tähdet voisi omistaa kaikil-
le yksinäisille ja masentu-
neille ihmisille. Huomaan 
olevani hieman synkkä ih-
minen, mutta olen kuiten-
kin näissä biiseissä yrit-
tänyt tuoda valoa ja toi-
voa synkistä aiheista huo-
limatta.

Miksi bändi jaksaa yhä?
– Miksi ei? Minusta on 

hienoa, että Exit on ajan 
myötä kasvanut ja löytänyt 
oman paikkansa suomalai-
sessa gospel-kentässä. Exit 
ei ole enää nuorisobändi. 
Keikoillamme käykin kai-
kenikäisiä ihmisiä. 

Voiko 25 vuoden jälkeen 
musiikkiin ja esiintymiseen 
tulla jotain uutta?

– Kyllä voi, ei Exitkään 
kuullosta nyt samalta kuin 
25 vuotta sitten. Uudet jä-
senet tuovat aina oman pa-
noksensa ja näkökulmansa 
musiikkiin. Jo se, että Exi-
tissä on tätä nykyä viisi bii-
sin kirjoittajaa, tuo oman 
vivahteensa ja tuoreuden. 
Toisaalta puhutaan Exit-
soundista, joka kumpuaa 
alkuajoilta. Minusta sitä 
on hienoa pitää yllä.

Pidätte juhlakiertueella 
esillä Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-kampanjaa. 
Mitä ja miksi pitäisi tasata?

– Exit on ollut ja on edel-
leen Lähetysseuran bändi. 
Pyrimme omalta pieneltä 
osaltamme tukemaan niitä 
arvokkaita asioita, joita Lä-
hetysseura tuo esille. 

– Kyllähän me kaikki 
sen tiedämme, että tällä 
pallolla asiat eivät mene ta-
san. Me länsimaalaiset ih-
miset, joilla on kuitenkin 
asiat suhteessa hyvin, voi-
simme opetella tasaamaan 
eikä vain "kasaamaan".

RiiTTA HiRvoNEN

Kiiminkiläistä osaamista Exitin kiertueella

Jari Levy soittaa Exitissä.
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lastenkonsertti 
lauantaina 24.11. klo 11 

Martinniemen seurakuntakodilla. 
Konsertin jälkeen pientä askartelua 

sekä kahvi- ja mehutarjoilu.  

16

Seurakunnissa tapahtuu  15.–22.11.2012

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 15.11. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 15.11. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, Kaisa Säkkinen. 
Pyhäkoulu su 18.11. klo 12 
Vakkurilassa (Kirkkotie 10 B). 
Pyhäkoulu kestää n. 45 min. 
Pienet lapset ovat tervetullei-
ta saattajan kanssa.
Tupaseurat su 18.11. klo 16 
Puttaan Tuvalla. Vieraana 
Mongoliassa työskennellyt 
Tari Rissanen kertoo kuvin ja 
sanoin työstään. Kahvit lähe-
tystyön hyväksi. 
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 19.11. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla.
lähetystyön käsityöpiiri ti 
20.11. klo 13 Puttaan Tuvalla.

Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 21.11. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Sinetöity kirjakäärö, 5. luku. 
Pastori Martti Heinonen.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
22.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoiomisalissa.
Kirjallisuuspiiri to 22.11. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Käsitel-
tävä kirja Geraldine Brooksin 
Kirjan kansa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
14. Yhdessäolo on vapaa-
muotoista. Käsitöitä, kortte-
ja, adresseja, mehuja ja hillo-
ja myytävänä Puttaan Tuvan 
aukioloaikoina. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-

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

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 15.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 15.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Palveluryhmä ulkoilee Hovi-
lakodin asukkaiden kanssa 
pe 16.11. klo 13.30.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkolla: ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talolla: ke 
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi-
lassa: ke klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo 
9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten perhekerho pe klo 
9.30–11. 
Kirkkokuoro ke 21.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.

ten iltaa Pappilassa).
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 16.11. klo 
18 4.–5.-lk Luukkonen, Kiu-
runkuja 4. 6.–7.-lk ja 8.–9.-lk 
englanninkielinen raamattul. 
ry:llä. Nuortenilta pe 16.11 
klo 19 Oulunsalon ry. Eng-
lanninkieliset seurat la 17.11. 
klo 19 Oulun ry:llä. Pyhäkou-
lut: su 18.11. klo 12 Paituri: 
Tahkola, Paiturintie 10 Lin-
nakangas: Laurila, Noidan-
kuja 1 Keskusta-Ollila: Pulk-
kinen, Cajanuksentie 12 San-
tamäki: Teppo, Kiurunkuja 
6 Kokkokangas-Haapamaa: 
Karhumaa, Peipontie 2. Seu-
rat su 18.11. klo 16 ry:llä. Sisa-
rillan jouluruokailu ke 21.11. 
klo 18. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.11. klo 19 
ry:llä. Seurakuntapäivä su 
18.11. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Jiri Benjami Ojala, 
Pinja Maria Rosaliina Huhta-
la, Eerik Wilhelm Aleksi Kaik-
konen, Jimi Kristian Heiku-
ra, Usva Armiida Jokelainen, 
Jooa Alvar Pyörälä, Onni Jo-
hannes Kalliokoski.
Kuollut: Sirkka Liisa Åsnab-
rygg s. Nurkkala 63.

Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 21.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa, aihee-
na henkilökuva taiteilija Rai-
mo Metsänheimosta. Seura-
kuntapiiri to 22.11. alkaen klo 
12 kahveilla, klo 13 hartaus.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 22.11. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, asiantuntijavieraana 
Teuvo Ottavainen, aiheena 
hoitotestamentti. Kyyti tar-
vittaessa Keskustan srk-ta-
lolta klo 12.15.
Oulun konservatorion Kem-
peleen sivupisteen oppilas-
konsertti to 22.11. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospeljumalanpalvelus to 
22.11. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa (ei ole nuor-

Kirkon Ulkomaanavun ilta 
maanantaina 19.11. klo 18 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.  
Tule tutustumaan Naisten Pankin avustustoimintaan. 

Kahvitarjoilusta vapaaehtoinen maksu Naisten Pankille.

Haluatko 
sähköpostiisi 

tietoa seurakunnan 
tapahtumista? 

Liity seurakunnan sähköpos-
tilistalle. Ilmoita sähköposti-
osoitteesi www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautu-

minen tai sari.karvo-
nen@evl.fi.

Voima Jumalalta 
-seurakuntatapahtuma 

16.–18.11. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Viikonlopussa mukana mm. Kari Kourilehto Espoosta, 
Anja ja Paavo Korteniemi Pellosta, Pekka Rehumäki, 
Paulus Pikkarainen, Pia Rättyä, Elisa ja Mikko Tuohimaa, 
Hilkka ja Keijo Kaikkonen sekä Versot Kempeleestä. 

Perjantaina 16.11.
klo 18  Sanan ja rukouksen ilta, aiheena   

Jumalan Sanan voima
Illan lopussa rukouspalvelu.

lauantaina 17.11. 
klo 15–17 Raamattuopetus pelastuksesta ja 

parantumisesta
klo 18 kirkko Sanan ja rukouksen ilta, aiheena 

Uskon ja rukouksen voima
Illan lopussa rukouspalvelu.

Sunnuntaina 18.11.
klo 10 Messu
klo 12.15–14 raamattuopetus, aiheena   

Pyhän Hengen voima

Lämpimästi tervetuloa! 
Kaikki tilaisuudet ovat Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Oikeus olla 
lapsi -ilta

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa järjestetään keski-
viikkona 21.11. klo 18 Oikeus olla lapsi -ilta. Illan ohjelma 
on tarkoitettu koko perheille. 
 Pastori Leena Brockman haastaa alustuksellaan lapset 
ja aikuiset keskustelemaan ryhmissä lapsen oikeuksista 
ja velvollisuuksista ja siitä, miten lapset voivat suojella 
itseään pahalta. Lähetyssihteeri Helena Ylimaula kertoo 
sanoin ja kuvin lasten elämästä muun muassa kehitys-
maissa. Missiokerho vastaa musiikista. Illan juontaa lap-
sityönohjaaja Outi Palokangas.
 Lapsille on ongintaa, jossa ensimmäinen kierros on il-
mainen. Illan lopuksi on tarjoilua, jossa on vapaaehtoi-
nen maksu Botswanan kirkon lapsityölle. Samaan koh-
teeseen menee myös onginnan tuotto.

pudas: raamattuluokka pe 
16.11. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 18.11. klo 12 R. Paa-
solla, J. Konttilalla, S. Ikosel-
la ja L. Päkkilällä, seurat su 
18.11. klo 17 ry:llä, eläkepii-
ri ti 20.11. klo 13 srk-keskuk-
sessa, sisarilta ti 20.11. klo 
18.30 ry:llä, lauluseurat ke 
21.11. klo 18.30 Kirsi ja Veli-
Pekka Holmalla, Suokkosen-
tie 77. Kello: raamattuluokka 
pe 16.11. klo 17.30 ry:llä, om-

peluseurat pe 16.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulu su 18.11. klo 
12 Rehulla ja Pohjolalla, päi-
väkerho ma 19.11. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: raamattu-
luokka pe 16.11. isot ja pie-
net klo 17.30 ry:llä, ompelu-
seurat pe 16.11. klo 18.30 Aila 
ja Heikki Rehulla, Rantapoh-
jan alueen nuortenpäivät la 
17.11. klo 19 ry:llä, pyhäkou-
lut su 18.11. klo 12 Asema e 
Risto Salin, Asema p Jarno 

Vänttilä, Keskikylä Mikko Pit-
kälä, Vänttilänperä Jussi Jäm-
sä, Taipaleenkylä Harri Heik-
kala, kodinilta su 18.11. klo 16 
ry:llä, päiväkerhot ti ja ke klo 
17.30 ry:llä.
Kastetut: Elli Iida Anniina Ti-
monen, Iina Johanna Jasmii-
na Keskisärkkä.
Kuolleet: Eeva Irene Ojala 92, 
Matti Juhani Järvenpää 61, 
Kari Antero Mäkelä 44.

w w w. lau lu r e p p u . f i
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lähetyksen 
askartelu 

keskiviikkona 21.11. 
klo 18 Montin-salissa. 
Tule askartelemaan 

itselle tai 
toisille!

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatoimistot:
Kirkonkylä/
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos/Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Seniorilaulupiiri to 15.11. 
klo 12 seurakuntakeskukses-
sa. Tervetuloa kaikki, jotka 
olette kiinnostuneita yhdes-
sä laulamisesta! Mukana Er-
ja Haho ja Sari Wallin. 
Kirkkokuoro to 15.11. klo 
18.30 Jäälin kappelissa.
Eläkeläisten kuoro pe 16.11. 
klo 10 seurakuntakeskuksen 
salissa. Johtajana Tuomo Nik-
kola. 
Varttikirkko ja yökahvila 
pe 16.11. klo 18.30–22 Jäälin 
kappelissa.
Pyhäkoulu su 18.11. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotilassa.
Markuksen evankeliumi 
-kirkkodraamamonologi su 
18.11. klo 18 kirkossa. Tulkit-
sijana Pauli Mahlamäki. Va-
paa pääsy.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 

ja Jäälin kappelilla perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Juttunurkka ma 19.11. klo 10–
13. Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruo-
kailu ma 19.11. klo 
11–12 Jäälin kap-
pelissa. Ateri-
an hinta 3 €.
Ikääntyvän 
näkövammai-
sen avustami-
nen -koulutus 
ma 19.11. klo 12–
16 Haukiputaal-
la. Ilmoittautuminen 
Seijalle 15.11. mennessä, p. 
040 5793 247. Kyyti sovitaan 
ilmoittautuneiden kanssa.  
Esikkoryhmää ei tiistaina 
20.11. 
lastenparkki tiistaisin klo 

Hartaus to 15.11. ja 22.11. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Viittomakielisten ja kuulo-
vammaisten kirkkopy-
hä su 18.11. klo 10. 
Kirkon jälkeen 
ruokailu ja oh-
jelmallinen 
hetki seura-
kuntatalossa. 
Mukana mm. 
kuurojenpappi 
Urpo Luokkala.
lähetysvintti ma 
19.11. klo 12–14.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 19.11.  klo 13–14.30 
seurakuntatalolla. Aiheena: 
Franciscus  Assisilainen, mu-
kana Sinikka.
Seurakuntakerho 21.11. klo 
12 seurakuntatalolla. Van-
hempieni elämä -kirjastaan 
kertoo rovasti Markku Niku. 
Hartaus Anna-Maari Ruota-
nen.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
21.11. klo 18.30 Heiskareilla, 
Rännärintie 5. 1.Joh.4.
Kuorot: 21.11. Tähdet klo 17–
18, nuoret klo 18–19, kirkko-
kuoro klo 19–21 srk-talolla.
Nuortenilta to 15.11. klo 18 
NuorisoNurkassa.
Nuorten joululeiri Siikajoel-
la Törmälässä 14.–16.12. Oh-
jelmassa  lahjojen  valmistus-
ta ym. tonttuilua joulun sa-
nomaa unohtamatta. Lei-
rin hinta 10 €. Huom! Leirille 
on sähköinen ilmoittautumi-
nen 2.12. saakka osoitteessa 
www.nuorisonurkka.fi. Paik-

koja rajoitetusti.
Nuortenilta to 15.11. klo 18 
NuorisoNurkassa ja to 22.11. 
klo 18  Tupoksen Vanamossa.

Nuorten palveluryh-
mä kokoontuu 

ke 21.11. klo 15 
NuorisoNur-
kassa. Ilmoita 
tulostasi Sini-
kalle, p. 044 
7521 226.

Nuorten lähe-
tysvintin tal-

koot ti 27.11. klo 
17 Lähetysvintillä. Tu-

le askartelemaan ja teke-
mään käsitöitä kummioppi-
laamme Genesiksen koulun-
käynnin tukemiseksi.
Perhekerhot:  Koti-Pietiläs-
sä ti 20.11. klo 9.30. Vauva-
lorutuksia. Vanamossa ke 

9–11 (parkkia ei ole ti 20.11.), 
sekä torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset ma–ke klo 
15 mennessä lastenohjaajil-
le, p. 040 0835 374.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
(ei tiistaina 20.11.) Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 9.30–11.
lähetyspiiri ti 20.11. klo 13 
Montin-salissa. Tule kuule-
maan lähetyskenttien kuu-
lumisia!
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
20.11. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Kannetaan toisiamme Sanan 

ja rukouksen voimin!
lähetystapahtuma 

ke 21.11. klo 12 
seurakuntakes-
kuksen keitti-
össä. Pipari-
kakkutalkoot 
lähetysmyyjäi-
siin.

Naisten Kasvu-
ryhmä ke 21.11. klo 

14 Montin-salissa. 
lähetyksen askartelu ke 

21.11. klo 18 Montin-salissa. 
Tule askartelemaan itselle tai 
toisille! 
Diakonia-ystäväpiiri ma 
26.11. klo 13 Kolamäen ker-
hohuoneessa.
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
18.11. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Hannu Jaakkola ja Mat-
ti Pennanen.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Saara Emilia 
Rantala, Juho-Pekka 
Kristian Kelhä, 
Emma Laura Minnea 
Karjalainen.
Kuolleet: Rauha 
Salme Sinikka Paso, 
Esa Heikki Raappana.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu sunnuntaina 18.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Seija 
Helomaa, avustaja Raimo Salonen, kanttori Jarkko Met-
sänheimo. Musiikkiryhmä, nuorempien poikien koulutus-
kuoro, johtaa Ulla Metsänheimo.
Uusien messulaulujen kirkkoilta sunnuntaina 18.11. klo 
18 Jäälin kappelissa. Toimittaa Seija Helomaa, Matti Lau-
rila kitara ja laulu.

Cross-ilta alakouluikäisille 
perjantaina 16.11. klo 18–19.30 Vanamossa. 
Live-musiikkia / Mika Kalmi ja Vesa Nurminen, 
pelejä, syötävää ja vapaata oleskelua.

Cross-kahvila nuorille 
perjantaina 16.11. klo 20 Vanamossa. 
Live-musiikkia / Mika Kalmi ja Vesa Nurminen.

Lauluja särkyneille.
Lohdun, ilon ja 

toivon sanoja ja säveliä.

Uusien 
messulaulujen 

ilta 
sunnuntaina 18.11. klo 18 Jäälin kappelissa. 

Kappalainen Seija Helomaa & 
kanttori Jarkko Metsänheimo.

LASTEN 
OIKEUKSIEN 

JUHLA 
seurakuntakeskuksessa tiistaina 20.11. klo 10–12. 

Nooan arkki -hetki, askartelua ja täytekakkukahvit.

21.11. klo 9.30. Forever-esit-
tely: Heli Säkkinen, Aloe ve-
ra -tuotteet. 
Partio: 12.–15.11. Make neu-
vottelupäivillä. Pe 16.11. ei 
ole Partiotoimistossa päi-
vystystä. 16.–18.11. Make va-
pailla. To 19.11. Akelat Sailal-
la klo 18. Ke 21.11. Mafeking 
3. Kotikololla klo 18–20.30. 
Pe 23.11. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Pe 23.11. 
Hallitus Kotikololla klo 18–
20. Yhteystiedot: www.niit-
tykarpat.fi, markku.korho-
nen@evl.fi,  p. 044 7521 223.
Kastettu: Oskari Alfred Ala-
kärppä, Juho Heikki Hen-
rik Jutila, Nana Adella Kar-
vonen,  Lenni Mikael Nikki-
nen, Eero Olavi Visuri, Ma-
tilda Amalia Savela, Tuukka 
Verneri Savela.

Nuorten
 joululeiri 

Siikajoella 
Törmälässä 14.–16.12. 

ilmoittautuminen
www.nuoriso-

nurkka.fi.

USKO tai älä 
-keskusteluryhmä

kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 18.30–20 
alkaen 28.11. Vanamon toimintakeskuksessa Tupoksessa. 

Ohjaajina Marjo Junttola, p. 040 756 1902 ja 
Ilkka Tornberg, p.  044 7521 222.

Tarkoituksena on pureutua uskon kysymyksiin 
osallistujien esille nostamissa asioissa. 

Työskentelyssä käytetään kirkossa käyttöönotettua 
Matka aikuisen uskoon – Katekumenaattimateriaalia. 
Etukäteisilmoittautumiset joko Marjolle tai Ilkalle tai 

kirkkoherranvirastoon, p.  044 7521 220, liminka@evl.fi.
Tervetuloa rohkeasti mukaan, 

yksin tai yhdessä ystävien kanssa.
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Tervetuloa pyhäkouluun 
sunnuntaina 18.11. 

Messupyhäkoulu kirkossa klo 10. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 

Perhepyhäkoulu koko perheelle Repussa klo 12–13.30. 
Tule viettämään mukavaa sunnuntaipäivää 
Reppuun koko perheen kanssa. Ohjelmassa on kirkkohet-

ki, kahvittelua  ja yhdessäoloa. 

laitasaaren kerho ti 20.11. 
klo 12 rukoushuoneella. Ai-
heena ikonitaide.
Hartaus ti 20.11. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 
20.11. klo 14 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä.
Samuli Edelmann – Hiljai-
suuden valo -kirkkokon-
sertti ti 20.11. klo 19 kirkos-
sa. LOPPUUNMYYTY.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
21.11. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 21.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaus to 22.11. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
lähetyslauluilta to 22.11. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 21.11. klo 10.30 
päiväkuoro srk-talossa, klo 

Seurakunnissa tapahtuu 15.–22.11.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Kuorokonsertti la 17.11. klo 
19 kirkossa. Ihmisen Ääni, 
kuoroa johtaa Matias Lahti. 
Vapaa pääsy. 
Perhekerhot ti 20.11. klo 
9.30–11 Varjakan työnväen-
talolla ja ke 21.11. klo 9.30–
11 Repussa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 21.11. klo 9–10.30 
Vattukujalla.
Hartaus ke 21.11. klo 13.30 
Salonkartanossa. Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Päiväretki Rokuan kuntokes-
kukseen to 29.11. srk-pihalta 
klo 9.
Hartaus to 22.11. klo 11.30 
Teppolassa, Riitta Markus-
Wikstedt.
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Seurakuntakerho to 22.11. 
klo 11 seurakuntatalolla, Riit-
ta Markus-Wikstedt.
Musiikkikerho to 
klo 15 Repussa. 
Uusi ääni to 
klo 18 seura-
kuntatalolla.
Varkkari eli 
avoimet ovet 
7–12-vuotiail-
le maanantai-
sin klo 14–16. 
Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pe-
laamiseen, soittamiseen kuu-
lokkeilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja Kir-
siltä, p. 040 5573 576. 
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille  maanantai-

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 15.11. klo 13 seurakun-
tatalossa, loka-joulukuun ai-
kana 65, 70, 75, 80 ja 85 vuot-
ta täyttäville. Kutsutut, ter-
vetuloa yksin tai perheen-
jäsenen/ ystävän kanssa.
Hartaus ja ehtoollinen to 
15.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Kansanlauluilta to 15.11. klo 
19 Kylmälänkylän kappelis-
sa, Ossi Kajava, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. Tulkaa mu-
kaan laulamaan tai kuunte-
lemaan!
Hartaus pe 16.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Perhepyhäkoulu su 18.11. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Hartaus ma 19.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ma 
19.11. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.

Messu 
kirkossa su 18.11. 
klo 10. Messun 

jälkeen 70-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla

 seurakunta-
talolla. 

16 lapsikuoro Hyrkin koulul-
la ja klo 18.30 kirkkokuoro 
kirkossa.
lapset/perheet: Perheker-
ho ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa,  ke klo 12–14 
Päivärinteen srk-salissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 
to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Lasten viikko 
19.–24.11. Ti 20.11. klo 9.30–12 
Päivä meille – perheille srk-ta-
lossa. Vaihtopöytä, lauluja ja 
leikkejä. Ke 21.11. klo 18 Ilta 
meille – kympeille/kymppi-
synttärit srk-talossa. To 22.11. 
klo 18 Ilta meille – enkeleille 
srk-talossa. Tarinoita, lauluja 
ja leikkejä, tarinankertoja Kii-
si Isotalo ja Taika Petteri. Illan 
päätteeksi iltapala.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-

kiolla. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 16.11. klo 16–18. 
Nuortenilta pe 16.11. klo 18–
20 srk-talon alakerrassa. Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 18.11. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 15.11. 
klo 10–12. Laitasaaren kerho 
ti 20.11. klo 12. Lähetyslau-
luilta to 22.11. klo 19, Jouni 
Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 15.11. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: K. Keränen, 
Mäntyarontie 80 ja V. Pirnes, 
Kursuntie 10. La 17.11. klo 19 
raamattuluokka-iltakylä 4.–
6.-lk Tuomikoski, Kankaalan-
kuja 9 ja 7.–8.-lk Vattula, Ke-
tolanojantie 640. Su 18.11. 
klo 12 pyhäkoulut: kirkon-
kylä Toppinen, Anttila Karp-
pinen, Korivaara Alasaare-

la, Pälli V. Taskila, Suokylä 
Vesala. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 19.11. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. Ti 20.11. klo 13 lau-
luseurakerho. To 22.11. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 15.11. klo 18.30 sisa-
rilta. Pe 16.11. klo 19 kotiom-
peluseurat: Hyrkki Veli-Heik-
ki Mikkonen, Huovila/Laita-
saari Jorma Saarnio. La 17.11. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 isojen raamattuluokka 
Vattula, Ketolanojantie 640. 
Su 18.11. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Mikkonen, Paatelan-
kuja 26, Laitasaari Ihme, Kär-
näntie 4, Huovila Saarnio, 
Ritolantie 38. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 20.11. klo 13 laulu-
seurakerho. 
Kastettu: Lauri Aleksi Mikael 
Laukkala, Frans Väinö Sakari 
Pinoniemi, Eino Heikki Juha-
ni Vääräniemi.

Ikonitaide
Ikonimaalari Elsa-Helena Toppi ja isä Eino Hynninen 
kertovat ikonitaiteesta ti 20.11. klo 12 Laitasaaren 

kerhossa ja ke 28.11. klo 11.30 keskipäivänkerhossa.
Mukana myös Jouni Heikkinen.

sin klo 16–19. 
Mahdollisuus 
välipalan syö-
miseen, pe-
laamiseen, 
soittamiseen 

kuulokkeilla ja 
porisemiseen. Lo-

puksi hartaus. Lisä-
tietoja Sannalta, p. 044 

7453 851.
Teemakerho tiistaisin klo 16–
17.30. Ks. lisätietoja netistä. 
Teemoina mm. kitarakomp-
paus, akvarellipiirustus ja pik-
kuleipien teko. Reppu-ilta eli 

nuorten yökahvila yli 12-vuo-
tiaille perjantaisin klo 18–23. 
Mahdollisuus iltapalan syön-
tiin, pelaamiseen, soittami-
seen ja porisemiseen. Paikal-
ta löytyy apua tarvitseval-
le ja kuuntelija. Loppuu har-
tauteen klo 22.45–23.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I  su 18.11. klo 12 ry, 
raamattuluokka II Kylänpuo-
li, ja Keskikylä ry. Karhuo-
ja; Vesa Takkinen, seurat klo 
16 Aarno Sassi, Pekka Kin-
nunen Lauluseuroja kodeis-
sa: ti 20.11. klo 18.30 Karhuo-

Kynttiläkonsertti 
lauantaina 24.11. klo 17 kirkossa

Stephanie ja Nathan Archer, Taru Pisto.
Musiikkia luostarien ja linnojen pihoilta tunnelmalli-
sessa kynttilän valossa. Soittimina mm. nokkahuilut, 
psalttari, harppu ja dulcimer. Hartaus Jukka Joensuu.

Vapaa pääsy.

JUHA TAPIO  JOULULAULUJA
Kirkkokonsertti
lauantaina 15.12. kello 19
Muhoksen kirkossa. 

Liput 20€. Liput ennakkoon Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskus kahvila/
Päivi Pekkala, p. 0400 893 250. 
Mikäli lippuja jää myydään ne kirkon 
ovelta ennen konsertin alkua.

Konsertin järjestää:
Muhoksen seurakunta nuorisotyö
Muhoksen kunnan nuorisotoimi

Päiväretki Rokuan 
kuntokeskukseen
torstaina 29.11.

Lähtö seurakuntatalon pihalta klo 9, paluu noin klo 15.
Matkan hinta 15 €, sisältäen linja-autokuljetuksen, lou-
naan ja ohjatun jumppahetken. Retkellä mukana dia-
konissat Päivi ja Riitta.
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. (08) 5142 700.
Tarkemmat tiedot Päiviltä, p. 044 7453 853

ja; Jouko Korkiakoskella, Kar-
huojantie 212. Varttuneiden 
kerho  ke 21.11. klo 12.
Salonpään ry: Sunnuntailou-
nas ja seurat su 18.11. klo 13. 

Sisarilta ma 19.11. klo 18.30 
ry.
Kastetut:  Vilma Emilia Hui-
kari, Ilja Alfred Tervo.
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Pyhäntä
Hartaus to 15.11. klo 10 Nes-
torissa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden 
kirkkopyhä  su 18.11. Messu 
klo 13 kirkossa. Vapaaehtoi-
sille ruokailu srk-talossa. 
Seurat su 18.11. klo 16 ry:llä.
lauluseurat ke 21.11. klo 
18.30 Mustosella.
Ehtoollishartaus to 22.11. 
klo 13 Nestorissa.
Hartaus to 22.11. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Englanninkieliset seurat ja 
lähetystyöilta to 22.11. klo 
19 ry:llä, Pekka ja Perttu Kyl-
lönen. Puheet tulkataan suo-
meksi. 
Veteraaniväen lounas pe 
23.11. klo 13 srk-talossa. 
Aikuistenilta la 24.11. klo 19 
Tahkolla. Aiheena Uskomisen 
ilo, Timo Poikkimäki.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
syyskokous pidetään 30.11.
klo 14 Takojantie 3, kerho-
huoneella.

RantSila
Ehtoollishartaus pe 16.11. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 16.11. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 18.11. klo 13 ry:llä, 
Olli-Pekka Kinnunen.
Varttuneiden kerho ti 20.11. 
klo 12 ry:llä.
Seurakuntakerho to 22.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
Nuortenilta to 22.11. klo 17–
18.30 Nuppulassa. 

Kuorot ja kerhot kokoontu-
vat ohjaajien ilmoittamina ai-
koina.

Seurakuntakaruselli rippi-
koululaisille la 17.11. klo 9–14 
Kestilässä ja Pyhännällä. Ka-
ruselli alkaa klo 9 kirkoista. 
Seurakuntakaruselliin osal-
listuvat kaikki rippikoulun 
vuonna 2013 käyvät nuoret. 
Karuselli kuuluu seurakun-
taantutustumisjaksoon.  

KeStilä
Nuortenilta to 15.11. klo 17 
kerhokodissa. 
Virsilauluhetki pe 16.11. klo 
13 Pihlajistossa.
Julkaisuilta ja ompeluseurat 
pe 16.11. klo 19 ry:llä.
5-, 70- ja 75-vuotiaiden yh-
teiset syntymäpäiväjuhlat 
su 18.11. Messu klo 10 kir-
kossa ja syntymäpäi-
väjuhlat srk-kodis-
sa.
Seurat su 18.11. 
klo 19 ry:llä. 
Mäläskän dia-
koniakylätoi-
mikunnan jär-
jestämä vierailu 
ke 21.11. klo 13 Pih-
lajistoon.
Seurakuntakerho pe 23.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Aikuisten raamattuluokka 
pe 23.11. klo 19 ry:llä.
Koulutus- ja virkistyspäi-
vä kestisille kylätoimikun-
tien jäsenille ja yhteisvastuu-
kerääjille pe 23.11. Rokuan 
Kuntokeskuksessa, lähtö klo 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Perhekirkko la 17.11. klo 
14 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski.
Messu su 18.11. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saarna 
Pertti Lahtinen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Tyrnä-
vän reserviläisten 50-vuo-
tisjuhla. Messun alussa re-
serviläisten lipun naulaa-
minen ja käyttöön siu-
naaminen. Seppeleen las-
ku sankarihautausmaal-
la. Varsinainen juhla al-
kaa klo 12 Kirkkomänni-
kön koululla.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 15.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus pe 16.11. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sellä.
Ehtoollishartaus pe 16.11. 
klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 20.11. klo 

Rantsilan 
Tiernatytöt

Varaukset kanttori 
Arja Leinoselta, 
p. 044 518 1151.

12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 21.11. klo 12 
Marjut ja Taisto Lipposella, 
Kaakilantie 14 A 1.
Nuttupiiri to 22.11. klo 16 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 seurakuntata-
lon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Toimintailta to 15.11. klo 19 
ry:llä. Seurat la 17.11. klo 19 
ry:llä, nuoret järjestävät. Seu-
rakuntapäivä su 18.11. klo 13 
ry:llä.
Kastettu: Nella Veera Evelii-
na Haapalainen, Eino Erkki 
Oskari Halonen, Hannes An-
ton Mikael Jokitalo, Ilmo Se-
bastian Paaso, Markus Veikko 
Ilmari Piippo.
Kuollut: Jaakko Iisakki Esko-
la 84.

8 srk-kodilta. Ilmoittautumi-
set viimeistään ma 19.11. kirk-
koherranvirastoon, p. 020 
7109 860.
Jouluruokailu ke 28.11. klo 
12 kestisille yli 70-vuotiaille 
ja perhekerholaisille srk-ko-
dissa. Ruokailu- ja kyytijär-
jestelyjen vuoksi ilmoittau-
tumiset viimeistään pe 23.11. 
kirkkoherranvirastoon, p. 020 
7109 860.

PiiPPola
Hartaus pe 16.11. klo 14 Vaa-
rintalolla.
Ompeluseurat pe 16.11. klo 
19 Ismo ja Marjaana Sääre-
lällä.
Seurakuntakerho ti 20.11. 
klo 12 Kairanmaatalossa. Les-
kelän diakoniatiimin järjestä-
mät myyjäiset ja arpajaiset. 

Mukana Perttu Kyllönen 
ja Unto Määttä.

PulKKila
Seurakunta-
kerho to 15.11. 
ja 22.11. klo 12 
srk-talossa. 

Seurat ja julkai-
sutapahtuma su 

18.11. klo 13 ry:llä.
lankapiiri ma 19.11. klo 

17 kerhohuoneessa. 
lähetysmyyjäiset ja lätty-
kahvit pe 23.11. klo 12–14 srk-
talossa. Lahjotuksia otetaan 
vastaan myyntiin ja arpajais-
voitoksi.
Joulumyyjäiset pe 23.11. klo 
17–19 ry:llä. Leivonnaisia, laa-
tikoita ja arvontaa.

Kiimingin poikakuoro Pohjantähdet
konsertoi sunnuntaina 18.11. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Johtaa Ulla Metsänheimo. Ohjelmassa on muun muas-
sa osia Antonio Vivaldin Gloria-kuoroteoksesta, Alessan-
dro Scarlattin motetti "Exultate Deo" (Ylistäkää Juma-
laa), W.A. Mozartin Halleluja sekä kokoelma hengelli-
siä lauluja. Konsertissa kuullaan myös mieskvartettilau-
lua ja laulusolisteja.

Jouluaskartelu ja myyjäisilta
torstaina 29.11. klo 16–20 

Rantsilan seurakuntatalossa.

• Jouluinen buffetti
• Arpoja

• Askartelua, askartelumaksu 2 € / henkilö

Iltaan toivotaan monenlaisia myyjiä 
(kirppis, leivonnaiset ym. jouluiset asiat).

Varaa pöytäsi ajoissa Eeva-Liisa Kekkoselta,
p. 044 518 1171.

Kirpputori seurakuntatalolla
Perhekerholaisten järjestämä Kirppari torstaina 22.11. 
klo 11–14 Tyrnävän seurakuntatalon salissa ja kahvi-

ossa (sisäänkäynti pääovesta).
Perhekerholaiset myyvät kirpparilla esim. lasten ja ai-

kuisten vaatteita, leluja sekä pelejä.
Lisätietoja kirpparista ja pöytävarauksista saa las-

tenohjaajilta Marikalta, p. 044 7372 615 tai Minnalta, 
p. 044 7372 616.

Kirpparilla on myös edullinen kahvio! 
Tervetuloa tekemään löytöjä!

Pohjan Sotilassoittokunnan konsertti 
tiistaina 27.11. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 

Konsertti on samalla Tyrnävän Reserviläiset ry:n 
50-vuotisjuhlakonsertti. 
Pohjan Sotilassoittokuntaa johtaa apulaiskapellimestari, 
kapteeni Kaj Skrabb. 
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 5 €.
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Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

Mikko Marjomaalla 
työ ja harrastus käyvät 
käsi kädessä. Kiimingin 
seurakuntavaltuutettu 
työskentelee kartoittajana 
Oulussa ja harrastaa 
sekä uusia että vanhoja 
karttoja. Hän myös 
suunnistaa mielellään. 
Kun toiset ottavat iltaisin 
käteen kirjan, Marjomaa 
lukee karttaa.

Mikko Marjomaan in-
nostus karttoihin al-
koi lapsena kansakou-
lun kartastosta ja par-

tion suunnistusretkistä. Karttojen 
äärellä saattoi myös tehdä mieli-
kuvitusmatkoja kaukaisiin mai-
hin. 

Ensimmäiset kartat Marjo-
maa piirsi ympäristöopin tunnil-
la koulun lähiympäristöstä, mutta 
ammattia hän ei siitä vielä arvan-
nut saavansa.

– Armeija-aikana käteeni sat-
tui Maankäyttö-lehti, jossa oli ar-
tikkeli kartoittajan koulutukses-
ta. Päätin hakea koulutukseen ja 
pääsin sinne. Sitten sain työpai-
kan Maanmittauslaitokselta, jossa 
olen viihtynyt yli 30 vuotta.

Kartat liittyvät oleellisesti 

myös toiseen kiiminkiläisen har-
rastukseen.

– Armeijassa innostuin suun-
nistuksesta. Se on vienyt minua 
ympäri Eurooppaa.

Suku tutuksi 
karttojen avulla
Marjomaata kiehtoo kartoissa nä-
kyvä menneisyys. Mannerjää on 
muovannut maastoa ja ihminen 
on tehnyt maahan peltoja ja ojia. 
Politiikalla on ollut myös vahva 
vaikutus karttoihin.

– Esimerkiksi pituuspiirin nol-
lakohta kulkee Greenwichin kaut-
ta, koska niitä määriteltäessä Iso-
Britannia oli johtava suurval-
ta. Neuvostoliitossa oli aikanaan 
oma koordinaatistonsa, jossa läh-
tökohtana oli Moskova, Marjo-
maa kertoo.

Oman suvun historiaa Mar-
jomaa lähestyy karttojen avulla. 
Hän esittelee vuodelta 1772 ole-
vaa Pulkkilan karttaa, jossa nä-
kyvät isän puoleisen suvun omis-
tamat maat.

– Äitini suku on kotoisin Kar-
jalasta ja siksi tutkin mielellä-
ni alueen karttoja. Niiden kie-
li on kansainvälistä. Voin lukea 
Venäjällä tehtyä karttaa sujuvas-
ti, vaikka en venäjän kieltä osaa-
kaan, mies paljastaa.

– Etsin kartoista omia juuria-
ni. Ihmisen pitää tietää, mistä on 

tullut ja mihin on menossa, Mar-
jomaa toteaa.

Kartat 
pysyneet tuttuina
Nykyisin kartat ovat helposti saa-
vutettavissa netin kautta ja gps-
vastaanottimet ovat arkipäivää. 
Nykytekniikan hyvinä puolina 
Marjomaa näkee sen, että kar-
tat ovat tulleet tutuiksi varsinkin 
nuorille. Netti on oikea karttojen 
aarreaitta. Hän ei kuitenkaan us-
ko paperisen kartan häviävän.

– Paperinen kartta ei tarvitse 
erillistä energianlähdettä. Vael-
luksella se on ehdoton etu. Ja on-
han siinä aina oma tuntunsa, kun 
kartta on kädessä, hän naurahtaa. 

Uusinta tekniikkaa kartoituk-
sessa edustaa laserskannaus, jon-
ka tarjoama kuva ei kirkkaine vä-
reineen muistuta tavallista kart-
taa. Värit kuitenkin paljastavat 
maaston korkeuserot selkeästi. 

Työssään Marjomaa tutkii 
paljon vanhoja karttoja, sillä nii-
tä tarvitaan tiluskartoituksia teh-
dessä. Tiluskartoituksia käyte-
tään esimerkiksi tehtäessä erilai-
sia maanmittaustoimituksia. 

– Vanhat kartat ovat uskomat-
toman tarkkoja, kun ottaa huo-
mioon, millaisilla laitteilla niitä 
on 300 vuotta sitten tehty, Mar-
jomaa kehuu. 

Kiperien rastipaikkojen 
kautta voittoon

Ystävät tärkeitä 
karttamerkintöjä 
Marjomaa vertaa ihmisen elämää 
karttaan. 

– Omassa elämässäni tärkei-
tä rastipisteitä ovat olleet perhe ja 
ystävät. Työssä tehtyjen karttojen 
maailma on kuitenkin valoisa ja 
yksinkertainen elämänkarttaan 
verrattuna.

– Elämässä olen joutunut kul-
kemaan vaikeiden paikkojen läpi. 
Niitä ovat olleet kehitysvammai-
sen lapsen kuolema ja oma sairas-
tuminen syöpään kahdesti, Mar-
jomaa toteaa.

– Lapsellani oli Downin synd-
rooma ja hän kuoli viisitoistavuo-
tiaana. Kävin valitsemassa seura-
kunnan hautakartasta hänelle vii-
meisen leposijan. Samalla valitsin 
paikan myös itselleni.

Koettelemukset toivat Marjo-
maan seurakunnan toiminnan 
pariin. Tuttu pappi oli tärkeä jut-
tukumppani syöpähoitojen aika-
na ja sen jälkeenkin.

Ystävien merkitystä ei Marjo-
maan mielestä voi korostaa liikaa. 

– Laulun sanat, ”mistä tun-
net sä ystävän”, pitävät paikkan-
sa. Ruotsin Lapissa pilkkireissulla 
ollessani syöpähoidot alkoivat oi-
reilla vakavasti. Onneksi paikal-
la oli hyviä kavereita, jotka piti-
vät huolta. 

Vaikeuksista huolimatta elämä 
kuitenkin voittaa.

– Onneksi olen kulkenut myös 
näiden vaikeiden rastipisteiden lä-
pi, Marjomaa toteaa.

SANNA TURUNEN

Kiiminkiläisen Mikko Marjomaan elämään kartat kuuluvat niin töissä kuin vapaalla. Kartoista hän etsii myös omia juuriaan.

Kolme kivaa

• Keskiajalla uskonto vaikutti vahvasti kartoitukseen. Silloin kristit-

tyjen pyhin kaupunki Jerusalem sijoitettiin kartan keskelle.

• Maanmittaus sai Suomessa alkunsa vuonna 1633, kun Olof Gan-

gius sai Ruotsin kuninkaalta määräyksen lähteä maanmittaajaksi 

Suomeen.

• Maapallon ympärysmitta on 40 000 kilometriä ja sen massa 

5,98x1024 kilogrammaa.

Lähde: www.karttakaaro.fi

S anna Tu r u n e n


