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muut lehdet

vastarannan kiiski

Rakkaus on hieno asia. Lähes jo-
kaiselle ihmiselle elämän tärkein 

tavoite on löytää joku, jota rakastaa 
ja jonka kanssa elää elämänsä. Eivät 
kaikki tätä myönnä, mutta taustal-
la arjessa ja juhlassa kuitenkin on se 
toive, että löytäisi sen oikean. Ja kun 
siinä sitten onnistuu, tuntee olevansa 
maailman onnellisin ihminen.

Näihin tunteisiin pitäisi jokaisel-
la olla yhtäläinen oikeus. Kuitenkin 
monet joutuvat miettimään kenelle 
voivat esitellä rakastettunsa tai pitäi-
sikö heidän jopa kokonaan salata rak-
kautensa. Ja tämä niinkin näennäisesti 
naurettavasta syystä, että heidän ra-
kastettunsa on muiden mielestä heille 
vääränlainen, tarkemmin sanottuna 
väärää sukupuolta. Siis samaa, mitä 
he itse edustavat.

Nykyisin työelämässä on jo itsestään 
selvää, ettei ketään palkata tai jätetä 
palkkaamatta sukupuolen perusteella. 
Jos näin todistetusti tapahtuu, seuraa 
työnantajalle rangaistus. Kuitenkin 
tässä samassa yhteiskunnassa monil-
le ainoa normaali vaihtoehto on, että 
kumppani etsitään juuri tiettyä suku-
puolta edustavasta ihmisryhmästä. Ja 
mehän emme ole kaksinaismoralisteja. 
Emme missään nimessä!

Vielä tiukempi mielipide ihmisillä 
tuntuu yleensä olevan siitä, että perhettä 
perustettaessa sen toisen vanhemman 

olisi edustettava oikeaa sukupuolta. 
Tätä perustellaan usein todella mie-
likuvituksellisin väittein. Sanotaan 
esimerkiksi, että samaa sukupuolta 
edustavan parin lapsien elämästä tu-
lee vaikeaa, heitä tullaan koulukiu-
saamaaan tai heistä tulee itsestäänkin 
helpommin homoseksuaalisia. Tut-
kimukset kuitenkin todistavat nämä 
väitteet vääriksi. Sateenkaariperheillä 
saattaa kyllä olla erilaisia ongelmia 
kuin niin sanotuilla normiperheillä, 
mutta niitä ei tutkimusten mukaan 
ole kuitenkaan enempää. Koulukiu-
saaminen ei koskaan ole uhrin vika 
vaan kiusaajaan.

Kahden naisen tai kahden miehen 
kasvattamat lapset eivät myöskään ole 
yhtään sen useammin homoseksuaa-
lisia kuin perinteisen mies-naisparin 
kasvattamat. Tällä ei kuitenkaan pi-
täisi olla senkään vertaa merkitystä 
minkään suhteen kuin kahdella edellä 
mainitulla väitteellä. Siis mitä sitten 
vaikka olisivatkin? Koko kirjoitukseni 
ydin on, ettei seksuaalivähemmistöjä 
pitäisi kokea negatiivisena asiana.

Siis ollaan kaikki suvaitsevaisia. 
Annetaan tilaa aidolle rakkaudelle 
kaikissa sen muodoissaan. Ja iloitaan 
ystäviemme puolesta kun he ovat löy-
täneet rakkauden, oli kyseessä oleva 
ihminen sitten nainen, mies tai jotain 
siltä väliltä.

Johanna kesti, Oulun vihreät nuoret ry:n varapuheenjohtaja

Mari Stenlund ihmettelee Kirkko ja Kau-
punki -lehden Pinnan alle -palstalla us-
komisen autuutta julistavien motiivien 
perään.

”Jeesus rakastaa sinua! Jeesus on Her-
ra! Ota vastaan Jeesus!”, kimittää julistaja 
Rautatieaseman liepeillä. Väistelen häntä, 
jotten vain joutuisi vastaamaan, olenko 
uskovainen.

Kimittäjän äänenpainot, ilmeet ja elehti-
miset saavat minut pahoinvoivaksi. Ohikul-
kijat naureskelevat. Kimitys jatkuu.

Auta armias, pitääkö uskovaisten olla 
tuollaisiakin? Vai täytyisiköhän tuolle soittaa 
ambulanssi? Jos se onkin sairas?

Myötähäpeissäni aloitan rukouksen: ”Jee-
sus, anteeksi, että meistä on niin moneen 
lähtöön. Tuo kimitys ei varmastikaan edistä 
asiaasi, päinvastoin. Voisitko silti jotenkin 
muuttaa tuon kauhean julistuksen hyväk-
sesi, vaikka tehtävä näyttääkin minusta 
mahdottomalta?”

Joudun kyllä myöntämään, että kimittäjä-
nainen on komeassa seurassa. Raamatussa-
han on varsin hulppea julistajien ketju: kun 
yksi rakensi arkkia, söi toinen kirjakääröä ja 
kolmas pukeutui kamelinkarvaan.

Ei kai ideana ole tehdä Jeesuksen nimessä 
huonoa tragikomediaa?”

Seppo Turunen kertoo kolumnissaan 
Kainuun Sanomissa 12.11. kokemuksis-
taan Kajaanin Tanssiteatterin 30-vuotis-
juhlassa. 

”Pieni asiahan tämä on maailman mitas-
sa, mutta pienet asiat voivat joskus kertoa 
jotakin paljon suuremmista. Miksi tässäkin 
harrastuksessa pojat saavat ikään kuin eri-
koisaseman? Miksi tyttöjen odotetaan as-
keltavan somina peuroina, kun äijät saavat 
luoda esityksiä ei niin normipäivistä, joihin 
he saavat kirjoittaa myös sanat?

Onko tässäkin niin, että kun perin tyttö-
valtaisen harrastuksen pariin saadaan mu-
kaan poikia, he vievät koko show’n. Ihan 
niin kuin kaikkien naisvaltaisten alojen 
ammattiyhdistyshenkilöistäkin suhteellisesti 
suurempi osa on miehiä.

Luulisi, että luovien harrastusten parissa 
olisi mahdollista heittää kaikkein syvimmältä 
nousevat seksistiset asenteet hiiteen ja an-
taa myös tyttöjen rikkoa rajoja ja esitysten 
muotoja. Vai luuleeko joku, että naiseksi 
kasvamisesta ei saisi hauskaa tanssiesitystä 
siinä missä miehekkäästä rehvastelusta?”
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Ensin sattui onnettomuus, mutta se ei vie-
lä riittänyt.

Tilannetta pahentamaan tarvittiin ra-
hanahneet tiedotusvälineet. Sen sijaan, et-
tä tapahtumista olisi asiallisesti raportoitu ja 
kerrottua analysoitu, alennuttiinkin kuvilla, 
teksteillä ja tunteilla mässäilyyn.

Lisäksi toimittajat sortuivat ala-arvoisiin ja 
ihmisiä loukkaavien menetelmien käyttöön 
juttuja saalistaessaan.

Onneksi monet tahot yrittivät ja yrittävät 
edelleenkin lievittää uhrien, omaisten ja ko-
ko yhteisön kärsimystä.

Yhtä lukuunottamatta ne ovat tehneet ar-
vokasta ja pyyteetöntä työtä. Tuo yksi poik-
keus oli evankelis-luterilainen kirkko, jos Va-
paa-ajattelijain liittoa on uskominen.

Liiton puheenjohtaja nimittäin syytti 12. 
marraskuuta Helsingin Sanomissa kirkkoa 
mediapisteiden keräämisestä. Puheenjoh-
tajan mukaan kirkko käyttää aktiivisesti Es-
tonian, tsunamin ja Jokelan koulusurmien 
tapaisten katastrofien jälkeen antamaansa 
apua positiivisemman imagon luomiseen.

On vaikea keksiä, miten hädässä olevien 
auttamista ja hädässä olevien kärsimystä voisi 
enää enempää halveksia. Tämä on humanis-
mia ja vapaata ajattelua korkeimmillaan.

Liiton puheenjohtajalla on huoli: ”Mietti-
vätkö ihmiset surutyönsä keskellä, ovatko 
kirkon opit totta vai ei ja mitä se merkitsee 
surutyön kannalta?”

Sitäkö heidän pitäisi miettiä juuri nyt?

Uskokin menee kiinaan
Maailman kartta saattaa näyttää muutaman 
kymmenen vuoden päästä kovin toisenlaisel-
ta kuin nykyään – ainakin jos siihen piirretään 
uskontojen levinneisyydet.

Nykyisen kasvuvauhdin perusteella kris-
tinusko pysyy edelleenkin suurimpana koko 
maailmassa.

Mutta todellinen yllätys voi olla Kiina. Sen 
alueella saattaa nimittäin tulevaisuudessa ol-
la maailman suurin kristillinen väestö. Ja sa-
malla näyttää siltä, että sen alueella tulee ole-
maan myös maailman suurin muslimiväestö. 
Jo nyt kolmasosa kiinalaisista ilmoittaa kan-
nattavansa jotain uskontoa.  Se tarkoittaa 400 
miljoonaa ihmistä.

Tämä kaikki tapahtuu maailman suurim-
massa ateistisessa valtiossa.

Pelkkää pisteiden keräämistä

Kolumni on osa 7-osaista kolumnisarjaa, 
jossa kaikkien eduskuntapuolueiden pai-
kalliset nuorisojärjestöt saavat kirjoittaa 
valitsemistaan aiheista.
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kirkolliskokous päättää opin ja kirkon työn linjat

Kirkolliskokous päättää keskeisistä linjauksista, jotka koske-
vat oppia ja kirkon työtä. Myös kirkon rakenteet: hallinto ja 
talous ovat pääpiirteiltään kirkolliskokouksen päätettäviä asi-
oita. Kirkolliskokouksen harteilla on kirkon lainsäädäntö. Se 
tekee päätökset kirkkojärjestyksestä ja kirkon vaalijärjestykses-
tä. Se päättää kirkkolain sisällön ja tekee esitykset eduskunnal-
le, joka hyväksyy tai hylkää ne.

Hiippakuntavaltuusto voi tehdä aloitteita 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu  2–4 kertaa vuodessa käsit-
telemään hiippakuntien toimintaa ja taloutta sekä päättämään 
tuomiokapitulin työntekijäresursseista. Hiippakunnan hallin-
toa hoitavat myös piispa ja tuomiokapituli.

Hiippakuntavaltuusto käsittelee myös sen jäsenten, tuomio-
kapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja 
seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet. Niiden pohjalta 
valtuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.

ehdokkaaksi vähintään 18-vuotias 
seurakuntalainen

Sekä kirkolliskokouksen edustajista että hiippakuntavaltuuston 
jäsenistä 2/3 on maallikoita ja 1/3 pappeja. Sekä hiippakunta-
valtuustoon että kirkolliskokoukseen ehdokkaita asettaa valit-
sijayhdistys. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa seurakun-
nan vaalikelpoinen eli vähintään 18-vuotias jäsen.

Valitsijayhdistysten perustaminen on käynnissä ja aikaa on 
17.12. saakka, jolloin valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen 
ehdokaslistoineen on oltava hiippakunnan tuomiokapitulissa 
klo 16:een mennessä. 

k otimaa-lehdessä julkaistiin 
8. marraskuuta mielipide-
kirjoitus, jonka nuoret al-

lekirjoittajat väittivät, että ehdok-
kaaksi asettautuminen kirkollis-
kokous- ja hiippakuntavaltuusto-
vaaleihin on nuorille ylivoimai-
sen vaikeaa.

Ehdokaskandidaatin on miltei 
mahdotonta selvittää, mitä valit-
sijayhdistysten vaalilistoja hänen 
hiippakunnassaan on olemassa, 
mitä asioita ne puolustavat ja ke-
nelle hän voi ilmoittaa kiinnos-
tuksestaan.

Allekirjoittajien mukaan kirk-
koherralle, muille työntekijöille, 
luottamushenkilöille ja tuomiokapi-
tulille kohdistuneista kysymyksistä 
huolimatta ehdokaskandidaatti ei 
saa vastauksia kysymyksiinsä.

Yksi allekirjoittajista, Nuorten ai-
kuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n 
puheenjohtajan Michaël Vanamon 
mukaan tietoja listoista saa kaiva-
malla ja tuurilla.

Nuoret ehdokkaat eivät usein edes 
tiedä keneen ottaa yhteyttä.  

Tilanne on pulmallinen myös 
äänioikeutetuille papeille ja luot-
tamushenkilöille, jotka valitsevat 
kirkolliskokousedustajat ja hiippa-
kuntavaltuuston jäsenet. He eivät 
tiedä, minkälaisia asioita ehdok-
kaat ajavat. Pelkkä nimi ei riitä. 
Tarvitaan myös yhteystiedot ja 
tieto ehdokkaan iästä, ammatista, 
tavoitteista, arvoista ja hengellisestä 
viitekehyksestä.

Vanhat konkarit tuntevat eh-
dokkaiden taustat ja heidän ta-
voitteensa. Nuorilla samaa tietä-
mystä ei ole.

”Puuttuuko 
asiasta laki”

Yksi allekirjoittajista, Tuoretta tar-
jolla -kampanjan kampanjapäälli-
kön Päivikki Koskisen mukaan ti-
lanne tuntuu laittomalta.

– Olisiko niin, että kirkolta puut-
tuu laki asiasta?

Koskisen mukaan hiippakuntien 
tuomiokapitulien pitää ottaa selvää 

listoista ja niiden kerääjistä, jos tuo-
miokapituleilta niitä kysytään.

Listat eivät 
tuomiokapitulien tiedossa

Kirkkoneuvos Matti Halttunen 
kirkkohallituksesta ei ole samoil-
la linjoilla allekirjoittajien kans-
sa. Nuorten ehdokaskandidaat-
tien on itse osattava käyttää tun-
tosarviaan ja kaivaa haluamansa 
tiedot esille. 

Itse asiassa tuomiokapituleissa ei 
Halttusen m ukaan edes tiedetä, ketkä 
ovat listoja keräämässä ja millaisia 
taustoja ja tavoitteita listalla on. Ka-
pitulit saavat tietää listat, vasta kun 
ne luovutetaan kapituleille. Joskus 
listat saatetaan antaa kapituleille 
viimeisenä mahdollisena luovutus-
päivänä. Luovutuspäivä on hyvissä 
ajoin ennen vaaleja.

Äänoikeutettujen listat tuomioka-
pitulit voivat ilmoittaa ehdokkaille 
vaalikampanjointia varten.

Pekka HeLIn

nuoret: tietoja 
vaalilistoista pantataan

k autensa lopettavan kirkollis-
kokouksen merkittävämpiä 
päätöksiä ovat seurakunta-

vaalien äänioikeusikärajan laskemi-
nen 16 vuoteen, Vanhan testamen-
tin apokryfikirjojen uuden suomen-
netun kokonaisuuden hyväksymi-
nen sekä Uuden testamentin osan 
kääntäminen viittomakielelle. Näin 
sanoo kirkkoneuvos Matti Halttu-
nen kirkkohallituksesta.

Halttunen pahoittelee, että vir-
kamiesoikeudellisia säännöksiä 
päätettiin olla vielä siirtämättä 
kirkkolakiin. Äänestystulos 66–39 
ei riittänyt vaadittuun 3/4 määrä-
enemmistöön. Säännökset olisivat 
uudistaneet kirkkolakia perustuslain 
ja työelämän lainsäädännön mu-
kaisiksi. Uudistus olisi koskenut 
muun muassa virkasuhteen lajeja, 
lomauttamista, työnantajan velvol-
lisuuksia ja työturvallisuutta.

Syrjintäkielto jäi 
puolitiehen

Uudistuksessa esitettiin myös viran-
haltijoiden tai -hakijoiden syrjin-
täkieltoa esimerkiksi sukupuolisen 
suuntautumisen johdosta. 

Vaikka virkamiesoikeudellisista 
säännöksistä on käyty lähetekes-
kustelua jo syksyllä 2006 ja keväällä 
2007, lakivaliokunnan esittämä la-
kiuudistus ei vastustajien mielestä 
ollut kypsä vietäväksi eduskunnal-
le. Puheenvuoroissa todettiin, et-
tä siinä on liian paljon avoimia ja 
tulkinnanvaraisia pykäliä, koskien 
erityisesti syrjintäkieltoa.

Vastustajat näkivät ongelmalli-
sena kirkon perinteen ja omalei-
maisuuden ja yhteiskunnallisen 
lainsäädännön yhteensovittami-
sen. Puheenvuoroissa nostettiin 

esiin huoli kirkon autonomian ja 
moraalipohjan säilymisestä. 

Esityksen puoltajat taas korosti-
vat lakikokonaisuuden merkitystä 
kirkon työntekijöiden aseman saat-
tamiseksi ajan tasalle.

Tasa-arvolaissa olevaa syrjin-
täkieltoa ei kuitenkaan sovelleta 
uskonnollisten yhdyskuntien us-
konnonharjoitukseen liittyvään 
toimintaan. Kiellon rajaaminen 
vaatii kuitenkin hyväksyttävän 
perusteen. Kirkossa perusteena voi 
olla kirkon tunnustuksesta nouseva 
riittävän yhteinen kanta.

”Tunnustuksellisia 
miespappeja sorretaan”

Rauhan Tervehdys haastatteli kahta 
kirkolliskokousedustajaa, Kemijär-
ven kirkkoherraa Lasse Marjokor-
pea ja maallikkojäsentä Esa Kouk-
karia kirkolliskokouksen päätök-
sistä ja aikaansaannoksista. Kon-
servatiivina tunnettu Marjokor-
pi on hyvillään, että virkamiesoi-
keudelliset säädökset jätettiin rau-
keamaan.

Marjokorven mielestä virkamies-
oikeudelliset muutokset olisivat 
tuoneen kirkkoon jonkinlaisen 
siviilihallinnon.

– Kirkon opista ja tunnustuk-
sesta nouseva teologinen hallin-
tomalli olisi jäänyt demokratian 
alle. Lakiehdotus jätti avoimeksi 
mahdollisuuden tulkita sen tarkoit-
tavan myös homojen päästämistä 
kirkon virkoihin. 

Lasse Marjokorpi pahoittelee, että 
aloite, jossa kiinnitettiin huomiota 
siihen, että tunnustukselliset mies-
papit kärsivät sortoa, torjuttiin.

– Heitä ei vihitä virkaan, heille ei 
anneta vaalisijoja ja heitä uhkail-

laan viran menettämisellä pelkkien 
etikettisääntöjen perusteella 

– Kirkkoa uhkaa pappispula. Kir-
kossamme on laaja joukko erittäin 
motivoituneita pappeja ja teologian 
kandidaatteja, jotka elävät vailla 
mahdollisuuksia edetä virkaural-
la ja ilman mahdollisuuksia tulla 
vihityiksi papin virkaan. 

Marjokorpi ajoi kirkolliskoko-
uksessa seurakunnan jäsenyyden 
irrottamista asuinpaikasta. 

– Yritin vastustaa sitä kehitystä, 
jossa kuntien yhdistyessä tapahtuu 
automaattisesti seurakuntaliitos. 
Syrjäseudun pienet seurakunnan 
kärsivät muuttoliikkeestä. Tämä 
kuntavetoinen seurakuntien 
yhdistäminen mammut-
tiseurakunniksi hävittää 
niistä viimeisenkin yhtei-
söllisyyden. 

– Nuorten äänioike-
us seurakuntavaaleissa 
tuskin nostaa äänestys-
prosenttia, pikemminkin 
päinvastoin, Marjokorpi 
otaksuu.

Marjokorpi aikoo eh-
dolle myös ensi vuoden 
kirkolliskokousvaaleissa.

”viittomakielinen 
käännös suurin saavutus”

Oululaisen Esa Koukkarin mielestä 
suurin, koskettavin ja historiallisin 
yhteinen aikaansaannos päättyneelle 
kirkolliskokoukselle oli Luukkaan 
evankeliumikirjan kääntäminen 
viittomakielelle. Raamatun teks-
ti käännettiin ensimmäistä kertaa 
kuurojen äidinkielelle.

Koukkari on myös  Oulun hiip-
pakuntavaltuuston puheenjohtaja. 
Oulun hiippakuntavaltuusto on 

Koukkarin mukaan yhdessä piis-
pan ja tuomiokapitulin henkilö-
kunnan kanssa käynnistänyt työn 
ajan haasteissa vankasti kiinni ole-
van toimintastrategian luomiseksi 
hiippakuntaan. 

Koukkari on ponnistellut saame-
laistyötä koordinoivan hiippakun-
tasihteerin viran saamiseksi Oulun 
hiippakuntaan. Juuri päättynyt kir-
kolliskokous hyväksyi määrärahan 
tätä tehtävää varten.

Aiemmilla kerroilla Koukkaria 
on pyydetty rauhanyhdistyksiin 
kuuluvien jäsenten perustamalle 
listalle. 

– Harkitsen ehdokkuutta, kun 

sen aika tulee erikseen sekä kir-
kolliskokouksen että hiippakun-
tavaltuuston osalta. Koukkari ei 
pysty suoralta kädeltä sanomaan, 
millä tavoin ehdokasasetteluun 
saadaan nuorten toivomaa läpi-
näkyvyyttä.

– Kirkkolailla ja kirkon vaali-
järjestyksellä on kuitenkin tavoi-
teltu sitä, että luottamustehtäviin 
aktiivisesti suhtautuvilla on mah-
dollisuus päästä mukaan.

Pekka HeLIn

Lisää kirkolliskokouksen 
päätöksistä sivulla 11.

kirkolliskokoukselta jäi 
paljon tekemättä
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menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

Toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa su 
18.11. klo 10 piispanmessu ja 
yleinen piispantarkastus, johtaa 
piispa Samuel Salmi, saarnaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen. 
Urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Tuomiokirkkokuoro, Kated-
raalikuoro ja Sofia Magdalena 
-yhtye. Kolehti Auta oppimaan 
-teemavuoden mukaisesti lapsi- 
ja nuorisotyöhön sekä nais- ja 
perhetyöhön seuran työalueilla 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalolla.

Karjasillan kirkossa su 18.11. 
klo 10 messu, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Juha Pöykkö. Ko-
lehti Auta oppimaan -teema-
vuoden mukaisesti lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä nais- ja 
perhetyöhön seuran työalueilla 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 18.11. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
18.11. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarnaa Matti 
Rahja, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Su 18.11. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 18.11. 
klo 12 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha Pöyk-
kö. Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
18.11. klo 12 kotikirkkomessu, 
toimittaa Petri Satomaa, avus-
taa Kati Naisniemi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Pyhän Andre-
aan lapsikuoro. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 18.11. klo 13 messu, 
toimittaa Jonna Kalliokoski, 
kanttorina Else Piilonen.

Tuiran kirkossa: Su 18.11. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, saarna Hannu Kippo, 
avustaa Jaakko Lounela, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
Auta oppimaan -teemavuoden 
mukaisesti lapsi- ja nuoriso-
työhön sekä nais- ja perhetyö-
hön seuran työalueella Suomen 
Lähetysseuran kautta. SLEY:n 
kirkkopyhä, päiväjuhla.
Su 18.11. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti varhaisnuorten lei-
ritoiminnan kehittämiseen 
Partaharju-Säätiölle.
Ke 21.11. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti julistus ja seurakun-
tapalvelulle, Kansan Raamat-
tuseura. 

Pateniemen kirkossa su 18.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 18.11. klo 10 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
18.11. klo 12 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustavat 
Pasi Kurikka, Raija Yrjölä, 
Anne-Mari Kyllönen ja Irma-
Elina Mukari, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti ks. Tuira. 60-
vuotiaiden juhla.

Oulujoen kirkossa su 18.11. 
klo 10 messu, toimittaa Veijo 
Koivula, saarnaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, avustaa Oulujoen kirkon 
kamarikuoro. Radio Dei.
Ylikiimingin kirkossa su 
18.11. klo 12 gospelmessu, 
toimittaa Ilkka Mäkinen, Yli-
kiimingin gospelryhmä.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 18.11. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 18.11. klo 14 mukulamessu, 
toimittaa Pertti Lahtinen, saar-
naa Riitta Kentala, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit 
ja mehut.

Muut jumalanpalvelukset
Pyhän Luukkaan kappelissa ma 19.11. klo 19 Hiljaisuuden ilta 
(messu), toimittaa Ulla Säilä.

Hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 19.11. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ilta rakentuu Raamatun teks-
tistä, hiljaisesta rukouksesta, 
ehtoollisen vietosta ja laulusta. 
Illan lopuksi teetarjoilu.
Aamurukous ke 21.11. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 16.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 17.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 17.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
18.11. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Raamattuopetus 
aiheesta Häpeästä vapauteen, 
Leena Lehmuspuu. Laule-
taan ylistyslauluja. Yhteinen 
esirukous kirjoitettujen ru-
kouspyyntöjen puolesta. Hen-
kilökohtaista rukouspalvelua 
sairaiden ja muuta apua tarvit-
sevien puolesta.
Päiväseurat ke 21.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 21.11. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Pentti Huhtinen.
Miesten piiri ke 21.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 21.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 22.11. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jo-

hanneksen evankelium. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 15.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat/seurakuntailta to 
15.11. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.11. klo 19, Kastellin 
kirkko. Keijo Nissilä ja Kalevi 
Haapalahti.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 16.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit: 
Ti 20.11. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
To 22.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 22.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 22.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri ke 21.11. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Ilmestyskirja.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 16.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
To 22.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Herännäisseurat su 18.11. klo 
15, Tuiran kirkko, seurakunta-
sali. Veisataan Siionin Virsiä.
Miestenpiiri ti 20.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tapio Kortes-
luoma alustaa aiheesta Pyhä 
kaste.

Raamattupiirit: 
Ti 20.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
To 22.11. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 16.11. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kuivasjärven 
alue.
Pe 16.11. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan 
su 18.11. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Kosto, kirous vai siu-
naus? Alhaiset tunteet ja armo 
psalmeissa. Raamattuopetus 
Hannu Kippo, viikkomessu 
Ilkka Mäkinen. Infoa lähetys-
työstä. Lasten  ja varhaisnuorten 
ohjelmaa. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.
Miesten raamattupiiri to 
22.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Virsilauluilta ti 20.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä aiheesta kirkkovuoden 
päätös.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 19.11. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. Vieraana pastori 
Virpi Sillanpää-Posio: Sveitsin 
reformoitu kirkko

Ystävän Kamari ti 20.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Vieraa-
na pastori Lauri Kotila
Diakoniapiiri ke 21.11. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
20.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 20.11. klo 10.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Kos-
kelan juttutupalaiset vierailevat 
aamukahvilla!
Työttömien ateria ti 20.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Liikuntavammaisten kerho 
pe 16.11. klo 13, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 21.11. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. 
Madekosken diakoniapiiri to 
22.11. klo 12, Vilppu ja Sylvi 
Tuohinolla, Louhelantie 2. 
Työttömien jouluateria ti 
18.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kutsuja aterialle saat 
oman alueesi diakoniatyön-
työntekijältä 10.12. mennessä. 
Vastaanotot: Maanantaisin klo 
9-11 Hintan ja Myllyojan seu-
rakuntatalo sekä Sanginsuun 
seurakuntakoti. Torstaisin klo 
9-10 Huonesuon seurakunta-
koti, väliaikaistilat ja Saarelan 
seurakuntakoti.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
20.11. klo 13.15, Heinätorin 

seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 20.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Perheilta ke 28.11. klo 16.30, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu 
ym. ohjelmaa. Ruokailu on 
maksullinen. Ilm. p. 3161 321.
KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 15.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Raamattupiiri ma 19.11. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 21.11. klo 12, Diako-
niakeskus. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 22.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 16.11. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 19.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 20.11. klo 13, 
Diakoniakeskus.

Lähetys
Lähetyssoppi to 22.11. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila. Saatavana 
käsin tehtyjä joulukortteja ja 
kivoja joululahjoja!

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyspiiri ke 21.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 

20.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 19.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 19.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 19.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Perheiden joulupaja ti 27.11. 
ja 11.12. klo 18, Intiön seura-
kuntakoti. Joulupajaan ovat 
tervetulleita kaikki; isät, äidit, 
kummit ja isovanhemmat 
yhdessä lasten kanssa askartele-
maan, leikkimään, laulamaan ja 
hiljentymään joulun sanoman 
äärellä. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Paja on osallistujille 
maksuton. 
Pyhäkoulu su 18.11. klo 12, ker-
hohuone, Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot: 
Ke 21.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 22.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 19.11. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. HUOM! 
muuttunut aika! 
Nallekirkko su 25.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Ks. erilli-
nen ilmoitus. Osallistu myös 
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Nalle-näyttelyyn tuomalla 
piirustuksia ja askarteluja ym. 
nalleaiheista Kastellin pappilan 
kerhotilaan tiistaisin ja perjan-
taisin klo 9-11. 
Jouluaskarteluilta to 29.11. klo 
18, Maikkulan kappeli.  Tehdään 
mm. enkeli, joulukortteja ja 
huovutetaan. Kaikenikäisille 
löytyy sopivaa tekemistä. Illan 
aikana nautitaan riisipuuroa, 
glögiä ja pipareita. Vapaaeh-
toinen ”puuromaksu” kerätään 
Maikkulan kummilapsikohteel-
le Barinasin lukutaitoluokalle 
Venezuelassa. Ilm. viim. 26.11. 
tekstiviestillä p. 040 730 4118. 
Ilmoita myös mahd. hyla. 
Satunurkka la 1.12. klo 11–13, 
Karjasillan kirkko. Satunurkka 
avaa ovensa Karjasillan kir-
kolla päiväkerhohuoneessa 
joulukuussa. Teemana enkelit. 
Kerralla max. 15 lasta, 4–9-vuo-
tiaita. Ilm. www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Jokaiseen satunurkkaan on 
ilmoittauduttava erikseen. Li-
sätietoja Virpi-papilta, p. 040 
556 7840. 
Pyhäkoulut: 
Su 18.11. klo 10, Kastellin 
kirkko (jumalanpalveluksen 
yhteydessä).
Su 18.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli, Maikkulan kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 22.11. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Perhekerhot: 
Ke 21.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Kastellin kirkko ja 
Maikkulan kappeli.
Ke 21.11. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Lasten päivä. 
Ota oma pehmolelu mukaan! 
Kanttori mukana laulattamas-
sa! Huom! Nyyttärit!
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmille 
hartauden, kahvin, askartelun 
ja laulujen merkeissä.

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
20.11. klo 8.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella Tuija Puuruselta p. 
050 357 6915.
Perheen torstaikahvila to 
22.11. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko. Pysähdy  rupattelemaan 
kahvin, teen tai mehulasin 
äärellä. Aloitamme tilaisuuden 
yhteisellä hiljentymishetkellä, 
jonka jälkeen oleminen on 
vapaata.
Pyhäkoulut:
Su 18.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli (jumalanpalveluk-
sen aikana).
Su 18.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 18.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 18.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko.
Su 18.11. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko (jumalanpalve-
luksen aikana).

Perhekerhot: 
Ti 20.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 21.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 22.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Mukulamessu su 18.11. klo 
14, Myllyojan seurakuntatalo. 
Ks.erillinen ilmoitus.
Perhekerhot: 
Ke 21.11. klo 9.30, Hintan 

seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikaisti-
lat, Myllyojan seurakuntatalo, 
Sanginsuun seurakuntakoti, 
Saarelan seurakuntakoti, Heik-
kilänkankaan seurakuntakoti ja 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 22.11. klo 10, 
Vanha Pappila. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Katso myös kohta Leirit ja 
retket.

nuoret
Nuortenpaikka to 22.11. klo 
15–16.45, Erityisnuorisotyön 
tilat, Isokatu 11. Erityisnuo-
risotyöntekijät Anja ”Ansku” 
Saukkomaa ja Outi Leinonen 
tavattavissa.
Yökahvila Nuortenpaikka la 
17.11. klo 20–24, Erityisnuori-
sotyöntilat. Vapaamuotoinen 
peli- ja oloilta yli 13-v. nuorille. 
Mahdollisuus keskusteluun ja 
yhdessäoloon.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
21.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Aiheena on valvo.

karjasillan seurakunta

Café Kastell -nuorten yökahvi-
la pe 16.11. klo 19–23, Kastellin 
kirkko. 
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 20.11. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Pelejä, jutte-
lua, musiikkia ja oleilua. Myös 
hartaus.
Nuortenilta ke 21.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäoloa ja pelailua. 
Nuorten ilta to 22.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa, pelailua ja sanaa-
kin tarjolla pienen purtavan 
kera! Lisätietoja 040 730 4118 
tai 040 8315932. 

tuiran seurakunta

Wanhat to 15.11. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Isos-
toiminnankin jälkeen sinulle 
on säännöllistä toimintaa. 
Pohdimme erilaisia juttuja 
kahvi-ja teekupposen ääreen 
sekä avustamme isosleireillä, 
nuortenilloissa, isommissa 
tapahtumissa yms.
K-17 illat to 22.11. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet: 
To 22.11. klo 19, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ma 19.11. klo 19, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 19.11. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ti 20.11. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 21.11. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Nuortenilta ke 21.11. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululainen ja jo konfirmoitu 
nuori, nämä illat ovat sinulle.

nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 20.11. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
Körttiopiskelijoiden seurat to 
15.11. klo 19, Minna-Maija ja 
Tuomas Svärdillä, Puulinnan-
katu 4 H 70, Linnanmaa. 
Uusheräyksen ilta to 15.11. klo 
19, Koulukatu 41. Jenni Siljan-
der: Enkeleitä onhan heitä.
Evankelisten Nuorten Aikuis-
ten ilta pe 16.11. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hengellinen valvominen, Han-
nu Kippo.
OPKOn ilta la 17.11. klo 19, 

Öbergin talo. Jumalan valta-
kunta tulee, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. Raili 
Kemppainen, Usko ja varmuus 
- Mitä saan ja mistä tiedän?
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 21.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Apostoli 
Pietari, Jukka Norvanto.
OPKOn tuomas-ilta to 22.11. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Rauhan Sanan ilta to 22.11. klo 
19, Koulukatu 10 C. Voittava 
rukous, Olavi Rimpiläinen.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Seurakuntakerho to 15.11. 
klo 14, Keskustan palvelutalo. 
Keskustelua, laulua ja yhdes-
säoloa. 
Hopealanka ma 19.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 21.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 22.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 22.11. klo 12, Hautajais-
huoneisto. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 19.11. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 22.11. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 22.11. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
To 22.11. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 20.11. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntapiiri to 22.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 19.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ma 19.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 19.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 22.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 22.11. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
19.11. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 20.11. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ilta isovanhemmille ke 21.11. 
klo 18, Hintan seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus. 

Leirit ja retket 
Lasketteluleiri 5.–6.-luok-
kalaisille 14.–16.12., Juuman 
leirikeskus. Käymme Rukalla 
lauantaina ja sunnuntaina. 
Leirin hinta on 38 e, (sis. matkat, 
ruuat, tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.- lut. seurakun-
tien jäsenille). Hinta ei sisällä 
hissilippuja. Ryhmähinnat 1 
päivä 26 e ja 2 päivää 47,50 e. 
Välinevuokra 1 päivä 27,50 e 
ja 2 päivää 44.50 e. Ilm. viim. 
30.11. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. (08) 
3161 340.

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri Juumassa 23.–
25.11., Juuman leirikeskus. 
Lähtö perjantaina klo 17 Kar-
jasillan kirkolta ja paluu sun-
nuntaina 20.30. Yhdessäoloa 
ulkoillen, leikkien, laulaen ja 
askarrellen. Hinta on aikuinen 
42e, 4–18-v. 33e ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Hintaan sis. täysi-
hoito, matkat sekä vakuutus 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. Ilm. viim. 
15.11. p. 040 575 2711. 
Karjasillan seurakunnan ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-

kunnan Vanhojen isosten leiri  
8.–9.12., Rokuan leirikeskus. 
Ilm. osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri.

tuiran seurakunta

Tuiran isoskoulutusleiri II 
23.–25.11., Rokuan leirikeskus. 
Syksyn toinen isoskoulutusleiri 
kutsuu Sinua, uusi isoskou-
lutettava! Sitovat ilm. viim. 
15.11. Muistathan, että voit 
ilmoittautua vain toiselle syksyn 
isoskoulutusleireistä. Tämä on 
vaihtoehdoista jälkimmäinen. 
Lisätietoja p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Adventti- ja jouluaiheinen leiri 
1.-7.-luokkalaisille 30.11.–2.12., 
Juuman leirikeskus. Leirillä as-
karrellaan, ulkoillaan, pelataan 
ja lauletaan sekä hiljennytään 
joulun sanoman äärellä. Lisä-
tietoja voi kysellä Anna-Leena 
Ylänteeltä p. 040 745 1469.
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Oulunsalon seurakunnan lei-
rikeskus Umpimähkä. Halu-
atko hengähtää joulukiireiden 
keskellä? Saatko sormillasi 
taivuteltua voitaikinasta täh-
den? Haluatko nauttia hyvästä 
seurasta? Nyt sinulla on tähän 
kaikkeen mahdollisuus! Hinta 
20 e. Ota mukaasi pieni lahja, 
arvo max. 2 e. ”Joka lahjan tuo, 
se lahjan saa!” Leiri on tarkoi-
tettu rippikoulun käyneille. 
Sitovat ilm. 5.12. mennessä. 
Lisätietoja p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Joululeiri 1.–6.-luokkalaisille 
14.–16.12., Rokuan leirikeskus. 
Vietämme mm. joululahjaval-
vojaiset, ulkoilemme (mäen 
laskua), puuhastelemme yh-
dessä mukavia asioita uusien 
ja vanhojen kavereiden kanssa 
ja saamme vatsat täyteen ma-
koisaa ruokaa. Leirin hinta 
27e, sisaralennus huomioidaan. 
Hinta sis. matkat, täysihoidon, 
ohjelman sekä tapaturmava-
kuutuksen Oulun ev.-lut. srk:
n jäsenille. Ilm. viim. 26.11. p. 
(08) 316 1340. Lisätietoja p. 040 
718 6925 ja p. 040 558 3294. Järj. 
varhaisnuorisotyö.

kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 21.11. 
klo 18, Kaukovainion kappeli.
 
tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 19.11. ja ke 
21.11. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Kivikerho ti 20.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ti 20.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Päivä naiselle la 17.11. klo 11, 
Maikkulan kappeli. Ks. erillinen 
ilmoitus. 
Kaatuneitten omaiset ma 
19.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Aikuisrippikouluryhmä ma 
19.11 klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Naisten ilta ma 19.11. klo 
18, Öbergin talo, alakerran 
ryhmätila. Yhdessäoloa, vaate-
esittelyä ja iltatahartaus sekä 
mahdollisuus saunomiseen.
Yhteisvastuun koulutusilta 
ti 20.11. klo 17.30, Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa. Ks. 
erillinen ilmoitus.
ALFA-kurssi ti 20.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Jouluaskarteluilta ke 28.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus. 

Tuomiokirkko: Pauli Komu-
lainen 78 v, Lyyli Ellen Mäkelä 
s. Kaiponen 93 v, Olli Eelis 
Sippola 84 v.
Karjasilta: Kosti Tenho Helmeri 
Häkki 57 v, Aune Marjatta Ilvo 
s. Kärkkäinen 89 v, Kaarlo Jo-
hannes Keränen 83 v, Marjatta 
Elisabet Kilpi s. Lehtonen 75 v, 
Toivo August Nissinen 81 v.
Tuira: Aino Hillevi Hiltunen 
s. Naamanka 77 v, Lauri Olavi 
Kanniainen 76 v, Eeva Sofia 
Karjala s. Hassinen.72 v, Saimi 
Heleena Lyttinen s. Haipus 94 
v, Lea Margareeta Merilä 70 v, 
Risto Juhani Pitkänen 69 v.
Oulujoki: Martti Edvard Kela 
62 v, Tauno Armas Kokkonie-
mi 86 v, Rauha Irene Maksa s. 
Lipponen 90 v, Irmeli Mirjam 
Nurmela s. Talsta 53 v, Sulo 
Oskari Pulkkinen 83 v.

Karjasilta: Timo Juhani Parkki-
la ja Nea Rakel Hinkkainen.
Tuira: Juha Kalevi Sarkkinen ja 
Outi Saara Maria Kauppinen.
Oulujoki: Jari Tapio Soivuori 
ja Anne-Maarit Pyykölä, Mika 
Veikko Viljami Karjalainen ja 
Tiina Hannele Leskelä, Eero 
Juhani Palo-oja ja Satu Virpi 
Weman.

Tuomiokirkko: Eelis Onni 
Antero Leskinen, Alvar Eero 
Ervasti, Edith Adele Ervasti, 
Hugo Mikael Haanpää, Viivi 
Katariina Henell, Iida Mariaa-
na Myllyoja, Lilli-Riika Anneli 
Toivainen.
Karjasilta: Saku Asmo Erho, 
Lucas Oliver Haapsaari, Elsa 
Adella Ilvesluoto, Alisa Olivia 
Isomaa, Eino Emil Johannes 
Juutinen, Moona Katariina 
Karihtala, Valtteri Juha Eemil 
Koivukangas, Jami Eemil Kris-
tian Pekkarinen, Olivia Ella 
Sofia Rasila, Konsta Kari Antero 
Räisänen, Oskari Antti Veikko 
Tapio, Antte Sampo Sakari 
Tuominen, Selma Sofia Voipio, 
Moona Josefiina Riekki. 
Tuira: Walisala Isabel Vasara, 
Petrus Eeli Benjamin Bergman, 
Tuuli Eveliina Eskelinen, Olga 
Sylvia Halunen, Janessa Maaria 
Heikkinen, Nella Amalia Holo-
painen, Olli-Veikko Huovinen, 
Nella Julia Kainu, Lauri Aarne 
Ilmari Koskenaho, Lenni Antti 
Einari Matikainen, Eetu Juhani 
Männikkö, Sini Katariina Pel-
konen, Santeri Roope Juhani 
Piisilä, Samuli Aleksanteri San-
de, Mira Helena Ukkonen.
Oulujoki: Lumia Aurora Hat-
tula, Eveliina Maisa Julia Pelko-
nen, Topias Arttu Ilari Heikkilä, 
Onni-Hermanni Samuel Juntu-
nen, Arttu Eemil Oliver Kauppi, 
Mari Eveliina Koistinen, Jenna 
Matleena Manninen, Eemil 
Aleksanteri Miettunen, Miika 
Johannes Männikkö. 

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 18.11. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.

Su 18.11. kello 10 jumalanpal-
velus Oulujoen kirkosta, toimit-
taa Veijo Koivula, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, avustaa Oulujoen kirkon ka-
marikuoro.
Su 18.11. kello 11.25 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Helee-

na Hietala puhuu hyvistä uutisista.
Ke 21.11. kello 15.45 Naisen allakka. Kristiina Haukka-
maa Oulun yliopistolta kommentoi lehtien lööppejä.
To 22.11. kello 15.45 Kasvun paikka. Liikunnan merki-
tys nuoren kasvulle. Toimittaa Marja Blomster.

Su 18.11. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa  lastenohjaaja He-
leena Hietala puhuu hyvistä 
uutisista.
Su 18.11. kello 10 messu Ke-
min kirkosta. Jumalanpalveluk-

sen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjelma uu-
sintana, toimittaa Rauno Kotiaho.
Ma 19.11. kello 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Ris-
to Parttimaa Raahesta.

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

R a D I O - O H J e L M aT

Keskustan seurakuntatalossa,
Isokatu 17

to 22.11. klo 10–14

Myyjäiset ja kahvila. 
Saatavana käsin tehtyjä joulukortteja 

ja kivoja joululahjoja!
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Ammattitaidon MM-
kisat ovat parhaillaan 
käynnissä Japanissa. 
Suomen joukkueella 

on matkassa kaksi 
ainutlaatuisuutta: 

kisapappi ja kolme 
liminkalaisveljestä, 

jotka kilpailevat 
yhtenä joukkueena. 

Pappi suomalaisilla oli 
jo kotikisoissa kaksi 
vuotta sitten, mutta 

veljeksiä saati siskoksia 
ei ole samoissa kisoissa 
ollut koskaan minkään 

maan joukkueella.

T apaamme Janne, Jouni ja Ja-
ni Aholan kahta iltaa ennen 
lentoa Japaniin. Kolmikko is-

tuu mustat sponsorirotsit päällä ja 
kertoo vuoron perään tunnelmis-
ta ennen koitosta. 

Lähtö kisoihin ja kaikkien kol-
men kilpaileminen joukkueena ei 
ollut itsestäänselvyys, vaan 19–22-
vuotiaista Aholoista tuli konepaja-
tekniikan edustusjoukkue monien 
vaiheiden jälkeen. Tärkeimpänä 
tekijänä oli se, että kaikilla on mo-
tivaatio kohdallaan. 

Koulutuksen lisäksi kaikilla on 
alan kokemusta isän yrityksestä, 
jossa jokainen on ehtinyt työs-
kennellä palkattuna työvoimana. 
Perheyrityksen konehallissa pyörii 
myös monta tätä kolmikkoa nuo-
rempaa Aholaa. Yhteensä perheessä 
on 11 lasta.

veljeys on vahvuus

Kisajoukkueessa vastuualueet ja-
kaantuivat luontevasti: Janne huo-
lehtii kirjallisesta puolesta ja suun-
nittelusta, Jouni koneistuksesta ja 
Jani sähkötöistä. 

Ennakkotyönä kaikkien jouk-
kueiden on pitänyt suunnitella ja 
valmistaa tuulivoimalla toimiva 
kannettava juomaveden puhdis-
tusyksikkö.

– Helmikuusta astihan me on 
tätä tehty. Työhön mitoitettu 160 
tuntia ei ole riittänyt, aika rajusti 
on menty sen yli, veljekset toteavat 
yhdestä suusta myhäillen. 

Mutta työtä he eivät ole pelän-
neet ennenkään.

– Työllä tekeminen opettaa enem-
män kuin koulu, ei sitä papereista 
opi, Jani Ahola perustelee. 

– Omat opintoni tosin venyvät, 
niin paljon aikaa on mennyt tähän, 
mutta kyllä kokemus on melkoinen, 
konetekniikkaa yliopistossa opis-
keleva Janne Ahola kertoo.

Veljeydestä on ollut hyötyä laite-
kokonaisuutta tehdessä, sillä kaikki 
kolme oli helppoa saada samaan 
paikkaan, ja veljesten on helppoa 
myös patistella toisiaan. 

Kolmikko on noteerattu myös 
järjestävän tahon puolelta. 

– Kuulimme, että kisoissa tuo-
marina toimiva pääekspertti oli Ja-
panissa ihmetellyt ilmoittautumiset 
nähdessään, että onko Ahola oikein 
yleinenkin nimi Suomessa vai ovat-
ko nämä tosiaan veljeksiä.

kukkakuosia 
ja tekniikkaa

Ennakkotehtävää varten postista 
tipahti 31-sivuinen englanninkie-
linen ohjeistus, jossa annettiin tuu-
ligeneraattorin, vesipumpun ja ve-

Veljesten yhteinen 
voimannäyte

den suodattimen sisältävälle työl-
le reunaehdot. Itse toteutus oli va-
paa, eli kaikkien joukkueiden ve-
kotin on erilainen. 

– Kokemusta tässä on ainakin 
saanut. Paino ja hintaraami ovat 
olleet haastavimpia. Ja tuulion-
gelmaan löytyi ratkaisu vasta tällä 
viikolla, veljekset paljastavat. 

Koska suunnitelmat ovat muuttu-
neet viime hetkillä, matkalaukkuihin 
pakataan myös uusia laiteosia, jotka 
eivät ehtineet lähteä rahtina. 

 – Toivotaan, ettei 20 kilon rajat 
ylity, Aholat tuumaavat pilke sil-
mäkulmassa. 

Kisoissa kokonaissuoritukseen 
arvioidaan myös englanniksi laadi-
tut laitteen käyttö- ja huolto-ohjeet 
sekä paikan päällä annettava yllä-

tystehtävä, jonka osuus kokonai-
suudesta on 30 prosenttia. 

Kokonaisuuden toteutus ei kui-
tenkaan ole ollut täysin perinteistä 
konepajatyötä, vaan myös perintei-
semmistä ”naisten töistä” on saatu 
makua. Aholoiden suunnitteleman 
ja rakentaman laitteen kuljetuskotelo 
on nimittäin verhottu Marimekon 
sinisellä Unikko-kankaalla. 

– Niin, ompelijaksikin tässä 
on pitänyt ruveta, sitä ei olisi us-
konut ennen kisaa, Janne Ahola 
naureskelee.

Mannekiinina 
maailmalla

Kukkakuvion lisäksi myös muut 

maailmalla tunnetut merkit nä-
kyvät suomalaisten päällä.  

– Joukkueen edustusasussa on 
vaaleansiniset muumikravatit, pal-
jastaa Jouni Ahola muiden veljesten 
pyöritellessä velmusti silmiään. 

Mikäli menestystä tulee, kolmik-
ko tuskin saa lahjaksi tontteja tai 
shekkejä. Positiivista julkisuutta 
kyllä. Kilpailut ovat ainutlaatui-
nen tilaisuus, sillä maajoukkueen 
mukana pääsee edustusmatkalle 
vain yhden kerran.

– Joissain maissa kisoihin läh-
detään isoilla budjeteilla ja ne ovat 
myös kilpailijoille tärkeämmät. 
Palkintona voi olla esimerkiksi 
vapautus pitkästä armeija-ajasta, 
nuoret miehet kertovat.

Sponsorit maksavat laiteosista 

Ja
an

I 
Fö

H
R

koituvat kulut, mutta työstölait-
teiden käytössä on jouduttu tur-
vautumaan kotitalon pihapiirissä 
olevan hallin laitteisiin. Monta iltaa 
kolmikko on viettänyt pajalla testa-
ten ja suunnitellen laitetta. Vaikka 
työtä riittää vielä viimeisellekin il-
lalle, se ei harmita. 

– Eihän se voi tästä kuin ilok-
si muuttua, veljensä alun perin 
mukaan houkutellut Jani Ahola 
kiteyttää. 

Riitelemään veljekset eivät aio 
sortua matkallakaan. 

– Ei sitä ole varaa ruveta tappe-
lemaan, samahan se töissäkin, ei 
sitä isäkään katselisi, jos alkaisim-
me riidellä.

eLSI HUTTUnen

kotipajalta löytyy koneita joka tarkoitukseen. Janne, Jouni ja Jani ahola ovat tottuneet pienestä pitäen tekemään yhteistyötä. ammattitaidon 
MM-kisoista he kotiutuvat ensi viikkon lopulla.
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adventtikirkko jakaa 
ruoka-apua Oulussa

Oulun Adventtikirkon Avustuspalvelu (ADA) jakaa EU-
ruokaa ja tarjoaa maksuttoman lämpimän keittoaterian 
yhdessä Pohjois-Suomen ETRA ry:n kanssa sunnuntaina 
18. marraskuuta. Karjasillalla sijaitsevassa adventtikirkos-
sa kello 11–15 järjestettävä jakelu on tarkoitettu vähäva-
raisille: lapsiperheille, työttömille, opiskelijoille ja eläke-
läisille. EU-kassi sisältää vehnä- ja sämpyläjauhoja, puu-
rohiutaleita, näkkileipää, makaronia, maitojauhetta, ha-
pankorppuja ja keksiä. Lisäksi jaetaan paikallisten lahjoit-
tajien tuotteita.

Jouluaskarteluilta
Keskiviikkona 28.11. klo 18 alkaen

Kastellin kirkolla, Töllintie 38
Illan aikana askartelemme, laulamme, juomme 

mehut, syömme tortut ja hiljennymme hartauteen.
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä Katjalle 

tekstiviestillä puh. 040 831 5932 tai sähköpostilla: 
katja.ylitalo@evl.fi.

Tervetuloa kaikki lapset, nuoret ja aikuiset.
Karjasillan seurakunta/Kastellin aluetyö

Mukulamessu 
Sunnuntaina 18.11. klo 14 

Myllyojan seurakuntatalolla
Toimittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Riitta Kentala 

avustajineen Myllyojan päivä- ja iltapäiväkerholaiset 
esiintyvät. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Yhteisvastuun koulutusilta
Tiistaina 20.11. klo 17.30

Keskustan seurakuntatalon alasalissa
Limingan rovastikunnan ja Oulun tuomiorovastikunnan 

koulutusillassa kerrotaan vuoden 2008 
Yhteisvastuukeräyksen kotimaan ja ulkomaan kohteista. 

Kutsumme mukaan seurakuntien työntekijät, 
luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset YV-keräyksen 

vastuunkantajat. 

Lastenpäivän iltakirkko
Oulujoen kirkossa tiistaina 20.11. klo 18

Lasten musiikkiesityksiä,  
puhe kirkkoherra Paavo Moilanen.

Illan päätteeksi kynttiläkulkueessa pappilaan iltapalalle.

Järj. MLL ja Oulujoen seurakunta

Ilta isovanhemmille
Keskiviikkona 21.11. klo 18

Hintan seurakuntatalolla
Mikä on isovanhempien rooli tämän päivän arjessa? 
Aiheeseen johdattaa kirkkoherra Paavo Moilanen.

Päivän ohjelma
klo 11.00-11.15:  yhteinen aamurukous
klo 11.15: terveydenhoitaja Ebba Ahonen  •  kätilö Leena  
Lang  •  yhteisöpedagogi Kirsi Heikkinen  •  Tyttöjen talo  •   
lähetystyöntekijä Tuija Lintilä
klo 12.30-13.30:   LOUNAS
klo 13.30:  Diakoniapiirin esitys Naisen rooliko?   •    
Oulun kaupunki / koordinaattori Maarit Alikoski   •   
yläasteen aineopettaja Virve Pulkkinen   •  nuoria ja  
nuorisonohjaaja Mari Jääskeläinen 
klo 15.00:  yhteinen ehtoollinen   •  puheita jaksotetaan  
runoilla, musiikilla ja yhteisellä keskustelulla

Satu Hietalan runoja tulkitsee Ulla Hietala • Musiikista  
vastaavat Riitta Piippo ja lauluryhmä • Juontajana pastori  
Virpi Sillanpää-Posio.

la 17.11. klo 11-16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9
Lounas 5 e aikuisilta, alle 12-vuotiaat maksutta.
Maksuton lastenhoito järjestetty päivän ajaksi.
   Tervetuloa viihtymään ja virkistymään

Energiaa etsimässä...
Mistä nainen saa voimansa elämään?

Toiselle puolelle maailmaa suun-
taavat nuoret ammattiosaajat 
saavat tuekseen virallisen or-

ganisaation lisäksi psykologin ja pa-
pin. Turun ja Kaarinan seurakun-
tayhtymän oppilaitospastorina toi-
miva 32-vuotias Atte Airaksinen al-
kaa olla alallaan jo konkari.

– Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2005 
Turussa pidetyistä valtakunnallisista 
Taitajat-kisoista, jonne minua pyy-
dettiin kisapapiksi. Samana vuonna 
Suomi isännöi ammattitaidon MM-
kisoja, ja siitä se sitten lähti, kisapappi 
valaisee taustoja.

– Selvää työnkuvaa ei ollut ole-
massa, mutta urheilupuolella ki-
sapapeilla on pitkä perinne ja mal-
linsin toimenkuvani pitkälti sieltä, 
Airaksinen kertoo. 

Matkan lisäksi valmennusleirei-
hin ja yhteistapaamisiin osallistuva 
kisapappi kulkee joukkueenjäsenten 
vierellä osallistuen arkeen ja tarjo-
ten tukea. 

– Joukkuehengen muodostuminen 
on ollut pitkälti minun vastuullani, 
ryhmädynamiikkaa harjoittelemalla 
50 hengen joukkueesta pitäisi saada 
yksikkö. Opettelemme ottamaan 
kontaktia toisiimme ja kertomaan 
itsestämme.

Samassa joukkueessa toimivien 
on hyvä oppia tuntemaan toisensa. 
Airaksinen tekee läheistä yhteistyötä 
joukkueen psykologin kanssa. 

– Aholan veljeksillä on se vahvuus, 
että he ovat olleet olemassa toisilleen 
aina ja tuntevat toisensa hyvin, heillä 
on aina joku jolle puhua, kisapappi 
analysoi.

Airaksinen ja joukkueen psykologi 
kiertelevät myös Japanissa seuraa-
massa suorituksia. 

– Tutusta naamasta on apua koi-
toksessa. Kisapäivien jälkeen asioita 
käydään läpi, ja samoin silloin jos 
on jotain prosessoitavaa. Tärkeää 
on suunnata ajatuksia myös arkeen 
paluuseen. 

– Olen aina papinpaidassa, jo-
ten viesti hengellisyydestä on koko 
ajan olemassa. Uskon, että se välissä 
kuitenkin unohtuu, ja olen nuorille 
vain Atte.

Vaikka nuorten todetaan usein 
suhtautuvan epäillen kirkkoon ja 
sen työntekijöihin, Airaksinen ei 
ole kohdannut kielteistä palautetta 
nuorilta kisaajilta. 

– Ansiota lienee siinä, että oppi-
laitostyöllä on pitkät perinteet am-
mattioppilaitoksissa. 

Kisapapille voi kertoa myös hen-
kilökohtaisista asioista luottamuk-
sella. 

– Uskon, että arvostetaan sitä, 
että voi puhua jollekulle jolla on 
vaitiolovelvollisuus. Ihminen on 
kokonaisvaltainen, ja jos on ikävä 
puolisoa tai riitoja kavereiden kans-
sa, se vaikuttaa kaikkeen. 

Kotikisoissa kaksi vuotta sitten 
kisapapin läsnäolo huomioitiin ai-
na kansainvälisiä viestimiä myöten. 
Pitkä ja värikkäästi pukeutuva suo-
malaispastori huomataan varmasti 
myös Japanissa. 

– Teen siinä samalla PR:ää Suomen 
evankelis-luterilaiselle kirkolle ja op-
pilaitostyölle, kisapappi uskoo.

eLSI HUTTUnen

Kisapappi on 
vaitiolo-
velvollinen 
seuralainen

Piispanmessu ja 
yleinen piispantarkastus

Oulun tuomiokirkossa
su 18.11. klo 10 

Johtaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Matti Pikkarainen. 

Messun jälkeen kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalolla.

Kaakkurin suuralueella 
asuva! Joko olet 
tutustunut omaan 
kotikirkkoosi? 
Tilaisuuteen kutsutaan 
erityisesti alueelle vasta 
muuttaneita. 
Kahvitarjoilu.

Kotikirkkomessu
 su 18.11. klo 12
 Pyhän Andreaan kirkossa

Kastellin kirkossa  su 25.11.2007 klo 15

”Ota mukaan oma nalle, astu kirkon orren alle.
Taivaan Isän huoneessa pienikin on turvassa.”

Karjasillan seurakunta 
– Kastellin aluetyö

Kahvi-, mehu- ja  
hedelmäsosetarjoilu.  

DoReMi-kuoro
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Raamatuntuntemus on katoamassa. Olemme 
luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat sokeita 
maailmankirjallisuuden ja taiteen uskonnollisille koodeille. 
Meitä uhkaa älyllinen köyhtyminen, historiallinen sokeus, 
elämänkatsomuksellinen välinpitämättömyys. 

USkOnnOLLInen

”Ihmiset tietävät hämmästyttävän vähän”
S uuri yleisö on nykyään uskonnollisesti 

titämätöntä. Ihmiset eivät enää tiedä, 
mistä kristinuskosta on kyse. Joskus he 

suorastaan ajattelevat, että uskonto on jotain 
piinallista ja tukalaa. Mutta kuinka he pys-
tyvät silloin ymmärtämään taidetta kaikki-
ne uskonnollisine viittauksineen?

Taidehistorioitsija, filosofian tohtori 
Johanna Vakkari joutui käytännössä ko-
kemaan yleisön reaktiot, kun hän järjesti 
Giotto-näyttelyn uskonnollisine aiheineen 
Annantalossa Helsingissä. Hän on törmän-
nyt samanlaiseen ilmiöön ennenkin, mutta 
ei ehkä samassa mittakaavassa.

– Olin luullut, että ihmiset ainakin jossain 
määrin tuntisivat Uutta ja Vanhaa testamenttia. 
Vähitellen kävi kuitenkin ilmi, että ihmiset 
tietävät hämmästyttävän vähän.

Toinen hänet yllättänyt asia on se, että 
osa yleisöstä vaikuttaa tunnetasolla suoje-
levan itseään Giotton maalaamilta raama-
tunkohtauksilta.

– Näyttää siltä, että he eivät uskalla ihailla 
taideteosta juuri sen vuoksi, että siinä on us-
konnollinen aihe. Aivan kuin he kokisivat, että 
heillä pitää olla uskollinen vakaumus, jotta 
he voisivat ihailla sitä, Vakkari sanoo.

Kun Vakkari on opastanut ihmisiä ja sel-
vittänyt heille raamatuntarinat, jotka ovat 
teosten taustalla, ovat tarinat herättäneet 
kiusaantuneessa yleisössä naurua. Näyttää 
kuin he olisivat hämmentyneenä yrittäneet 
torjua kuulemansa.

M iten voi ymmärtää maailmankirjalli-
suutta, jos ei tunne Raamattua? 

– Se riippuu aikakaudesta ja kir-
jailijoista, vastaa Håkan Möller. 

Håkan Möller on sekä teologian että kir-
jallisuustieteen tohtori. Hän työskentelee 
kirjallisuustieteen dosenttina Uppsalan yli-
opistossa ja toimii myös Helsingin yliopiston 
pohjoismaisen kirjallisuuden dosenttina. Li-
säksi hän on pitänyt kursseja Raamatusta ja 
kaunokirjallisuudesta Helsingin yliopiston 
pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen 
kirjallisuuden laitoksessa Nordicassa.

Nykyään ei voi pitää itsestäänselvyytenä, 
että opiskelijat tuntevat Raamattua.

– Tietotaso kursseilla vaihtelee. Vanhem-
milla kurssilaisilla on paremmat tiedot. 
Näkee selvästi, että raamatuntietämykselle 
on tapahtunut jotain viimeisen 50 vuoden 
aikana.

Håkan Möller käy luennoilla läpi erilai-
sia raamatuntekstejä ja niiden merkitystä 
eri kirjallisuustyypeille, antaa historiallista 
taustatietoa ja valitsee sitten psalmin. Sen 
jälkeen kurssi tutkii yhdessä psalmia ja sen 
kirjallisia muutoksia. 

Möller toteaa, että hän ei ole huoman-
nut, että jollakulla olisi kielteinen asenne 
Raamattuun. Kysymys on pikemminkin 
aukoista yleissivistyksessä.

Älyllinen köyhtyminen

Kristinuskon perustietojen puuttumisella 
on seurauksia. 

– Ihmisestä voi tulla älyllisesti köyhä. Hän 
ei ymmärrä tuhannen vuoden ajanjaksoa 
länsimaisessa perinnössämme ja on histo-
rialle sokea.

Håkan Möllerin mukaan ongelmia on 
myös eksistentiaalisella tasolla.

– Mielestäni niiden, jotka eivät usko, pi-
täisi tietää mistä he ottavat etäisyyttä. Ih-
misistä on tullut elämänkatsomuksellisesti 
välinpitämättömiä.

Möllerin on henkilökohtaisesti helpompi 
ymmärtää vanhempaa sukupolvea. Se on 
saattanut poliittisista syistä ottaa etäisyyttä 
kristinuskoon ja kirkkoon, koska nämä insti-
tuutiot ovat sen mielestä sorron välineitä.

– Tämän sukupolven edustajat peruste-
livat joskus asiaansa Raamatun sitaateilla. 
Nykyään ihmiset eivät juurikaan siteeraa 
Raamattua.

Sanoma jää ymmärtämättä

Mitä voi ymmärtää maailmankirjallisuu-
desta, jos ei tunne kristillisiä tai raamatul-
lisia viittauksia? 

– Keskiajan kirjallisuutta ei voi ymmärtää 
ollenkaan, toteaa Möller. Hän muistuttaa, 
että keskiajalla vallitsi kristillinen euroop-
palainen yhtenäiskulttuuri.

– On olemassa myös paljon modernia 
kirjallisuutta, joiden viestiä kriitikot eivät 
ymmärrä. Silti juuri kriitikkojen pitäisi olla 
koulutettuja ja sivistyneitä.

Möller mainitsee kirjailija Torgny Lind-
grenin, joka on huomannut, että kriitikot 
eivät ymmärrä monia asioita hänen kir-
joissaan. Toinen ruotsalaiskirjailija, joka 
on paininut saman ongelman kanssa, on 
Birgitta Trotzig.

– Jos ei ole perustietämystä, on hyvin 
vaikea omaksua alan kirjallisuutta oikealla 
tavalla. On todella surullista, että tätä perus-
tietämystä ei enää ole. Dostojevskin Rikosta 

ja rangaistusta on vaikea ymmärtää ilman 
kristillistä viitekehystä. Ennen kaikkea kirjan 
jälkikirjoitusta vahvoine kristillisine sano-
mineen on ihmisten vaikea käsittää.

– Mielestäni kirjan jälkikirjoitus puoltaa 
paikkaansa, sanoo Möller.

Usko ja analyysi

Håkan Möllerin mielestä on toiveita herät-
tävää, että kirjallisuudenopiskelijat ainakin 
Suomessa kyselevät kursseja Raamatusta ja 
kirjallisuudessa.

 – Se osoittaa, että opiskelijoiden mielestä 
on olemassa jotain sellaista, jota he eivät voi 
omaksua ilman tiettyä perustietämystä. 

Pitäisikö Raamatun olla pakollista luet-
tavaa niille, jotka työskentelevät kirjalli-
suuden parissa?

– Ei, ei sellaista voi vaatia. Väki alkaa tip-
pua viimeistään Joosuan kohdalla, Möller 
sanoo nauraen.

Möller puhuu jonkinlaisesta perusvalikoi-
masta, jonka kaikkien pitäisi tuntea: Psalmit, 
Ilmestyskirja, Johanneksen evankeliumi, 
Jesajan ja Danielin kirjat sekä ensimmäinen 
Mooseksen kirja.

On hyvä huomata, että tekstit puhuvat 
ihmisille eri tavalla riippuen siitä, ovatko he 
uskovia vai eivät. Uskovat voivat tuntea itsensä 
rikkirevityiksi, jos heidän täytyy analysoida 
tekstiä kirjallisuustieteen menetelmin. 

 – Näin kokee joskus myös runouden ys-
tävä. Tuntuu ikävältä joutua analysoimaan 
runo, jota on rakastanut ja kantanut mu-
kanaan vuosia. 

Möllerin mielestä uskoa ja analyysia ei 
tarvitse asettaa vastakkain.

– Useimmissa tapauksissa analyysi auttaa 
ymmärtämään tekstiä paremmin ja yksilön 
elämys vain rikastuu. Jos ei koskaan kyseen-
alaista mitään, ei voi myöskään kasvaa.

SOFIa TORvaLDS
Artikkeli on julkaistu aiemmin

ruotsiksi Kyrkpressenissä
Suomennos Pekka Helin

– He ovat ikään kuin pelänneet, että us-
konnollisuus tarttuu heihin, jos he eivät 
reagoi tällä tavalla, Vakkari kertoo. – Ko-
kevatko he, että uskonto on jotain naivia, 
jonkinlainen tabu? Siksikö ihmiset torjuvat 
myös uskontoa koskevan tiedon?

Pinnallinen  
taide-elämys

Taidehistorioitsijana Johanna Vakkari pai-
nottaa, että ihmisen ei tarvitse olla uskon-
nollinen luodakseen taidetta, jossa on us-
konnollinen aihe. Ei tarvitse olla uskon-
nollinen myöskään nauttiakseen tällaises-
ta taiteesta.

– Itse en ole uskova ja silti minulla on joskus 
Raamattu yöpöydällä. Luen Raamattua ennen 

kristuksen taivaaseen astuminen? ei, vaan 
kristuksen kirkastuminen maalari Rafaelin 
näkemyksenä. (katso Matt. 17:1-9)
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”Ihmiset tietävät hämmästyttävän vähän”
kuin käyn nukkumaan, Vakkari sanoo.

Vakkarin mielestä ei-uskovakin voi sy-
ventyä raamatuntarinoiden moraalisiin ja 
eettisiin hienouksiin ja miettiä, mikä itse 
asiassa on oikein ja väärin.

– Nämä aiheet elävät myös nykypäivän 
taiteessa ja kirjallisuudessa. Siksi onkin hy-
vin surullista, että katsojat ja lukijat eivät 
ymmärrä niitä juuria, joita taiteessa ja kir-
jallisuudessa on. Tämä johtaa siihen, että 
heidän taide-elämyksestään tulee pinnalli-
nen. Uskon, että kaikki eivät edes huomaa, 
että heidän tulkinnastaan puuttuu jotain, 
sanoo Vakkari. 

Hän pohtii, pitäisikö taiteilijoiden esi-
merkiksi selittää enemmän teostensa läh-
tökohtia.

Uskonto on kuin  
pakkoruotsi

– Minulla on ollut opiskelijoita, joilla ei 
ole ollut koulussa uskontoa. Heidän on ol-
lut pakko panostaa enemmän opintoihin-
sa, koska heillä on ollut aukkoja uskonnol-
lisessa yleissivistyksessään.

Vakkari sanoo ymmärtävänsä vanhem-
pia, jotka eivät halua lastensa osallistuvan 
uskonnonopetukseen koulussa. Elämän-
katsomustietokin on arvokas ja hyödyllinen 
aine. Samaan aikaan Vakkari kuitenkin ky-
syy, ymmärtävätkö vanhemmat, että tulevai-
suudessa heidän lapsensa joutuvat tukalaan 
tilanteeseen, jos he ryhtyvät opiskelemaan 
taidehistoriaa eivätkä tunne Raamattua.

– Kysymys on omasta kulttuurihistorias-

tamme, oman historiamme tuntemisesta.
Vakkari esittää yllättävän vertauksen.
– Kyse on vähän samasta asiasta kuin 

pakkoruotsi, jota vastustetaan voimakkaas-
ti. Missä tahansa humanistisessa aineessa 
törmää miltei heti ruotsiin. Taidetta tai 
kirjallisuutta ei voi Suomessa tutkia, ellei 
osaa ruotsia.

– Samalla tavalla joutuu vaikeuksiin, jos ei 
ole minkäänlaista tietämystä uskonnosta.

Tieto tekee 
elämästä rikkaamman

Johanna Vakkarin mukaan yleissivistävän 
koulutuksen ja jyrkän uskonnollisuuden yh-
teen sekoittamisesta seuraa ongelmia. Hä-
nestä olisi kuitenkin hyvä, jos kaikki lapset 

voisivat opiskella kristinuskon perusteita 
ja hiukan kirkkohistoriaa. Lisäksi olisi hy-
vä tuntea perusasioita, esimerkiksi luterilai-
suuden ja katolisuuden eroista.

– Taidehistorioitsijalle on pulmallista, että 
Suomessa ei opetella katolisia pyhimysle-
gendoja. Lisäksi pitäisi tuntea kreikkalaisen 
mytologian perusteet. Niidenkin tietämys 
on katoamassa kouluistamme.

Vakkari suosittelee kaikille taiteesta kiin-
nostuneille Uuden testamentin perusteellista 
lukemista.

– Mielestäni on tärkeää olla utelias ja 
muistaa, että kaikenlainen tieto tekee elä-
mästä rikkaamman.

SOFIa TORvaLDS
Suomennos Pekka Helin
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P.S. kannessa Jan van eyckin maalauksessa enkeli kertoo Marian tulevan raskaaksi. (katso Luuk. 1:26-38)
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järjestetään.
Baritoni Jorma Hynnisen ja urkutai-
teilija Kalevi Kiviniemen isänmaal-
linen joulukonsertti srk-keskuksessa 
la 1.12. klo 19.  Liput 10 euroa; lipun-
myynti alkaa kirkkoherranvirastossa 
ja  kukkakauppa Kissankellossa Kellon 
Liikekeskuksessa ti 20.11. klo 10. Ei 
puhelinvarauksia.
K-16 tyttöjen leiri Isonniemen lei-
rikeskuksessa 15.-16.12. Leirillä on 
mahdollisuus ladata akkuja, purkaa 
pattereita, nauttia hetkestä sekä hil-
jentyä sopivassa suhteessa hemmot-
telun ja tekemisen parissa. Ilm. 28.11. 
mennessä Ullalle, p. 0400 766 603 tai 
Tarjalle, p. 040 8245 861. Lämpimästi 
tervetuloa K-16 tytöt! Leirin hinta 10 
e. Hox! Paikkoja rajoitetusti!
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista. 
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17. 
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospelbändi Vakkurilassa 
maanantaisin klo 18-20, elokuvailta 
Kellon srk-kodissa tänään to 15.11. klo 
18, raamis Martinniemen srk-kodissa 
pe 16.11. klo 17, Wirkkulassa ti 20.11. 
klo 17 ja Kellon srk-kodissa ti 20.11. 
klo 18.30.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: sisa-
rilta Tuomelalla tänään to 15.11. klo 
18.30, Pellonpää 5, raamattuluokka 
ry:llä pe 16.11. klo 18.30, pyhäkoulu 
su 18.11. klo 12, läntinen Niemimäellä, 
itäinen Äijälällä, pohjoinen Lohella, 
seurat ry:llä su 18.11. klo 17, Jouko 
Lämsä, Timo Vänttilä, lauluseurat 
Hannu Päkkilällä ke 21.11. klo 18.30, 
Jussilantie 17, Jokikylä: kodin ilta 
srk-keskuksessa pe 16.11. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 18.11. klo 12 Risto Sa-
linilla, Hannu Pärkällä, Pekka Rehulla, 
Juha Holmalla ja Reima Niemelällä, 
seurat kirkossa su 18.11. klo 17, Keijo 
Nissilä, Esa Koukkari, kahvitarjoilu 
srk-keskuksessa, päiväkerho Jokikylän 
koululla to 22.11. klo 17.30-19, Kello: 
ompeluseurat Teija ja Timo Riekillä, 
Lintumaansuontie 35,  pe 16.11. klo 
18.30, sisarpiirin Ikean reissu la 17.11., 
lähtö klo 9.30. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset Teijalle tai Katariinalle, seurat 
Kellon srk-kodissa su 18.11. klo 17, 
Arto Nevala, Antti Kemppainen.
Kuollut: Mauno Kustaa Jokela 62 v.
Avioliittoon kuulutettu: Olli-Matti 
Vänttilä ja Elisa Juliaana Julkunen.
Kastettu: Lotta Lyydia Kanniainen, 
Leo Antero Ikonen, Akseli Samuel 
Henrikki Mikkonen, Iida Maisa Maria 
Haapalainen.

15.-21.11.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

To 15.11. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
To 15.11. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 18.11. klo 10 sana-
jumalanpalvelus, Samuel Mäkinen.
Su 18.11. klo 15.30 barokkimatinea 
kirkossa, Sinikka Ala-Leppilampi, ba-
rokkiviulu, Taru Pisto, continuourut, 
Tuomo Kangas, nokkahuilu ja Kaisa-
marja Stöckell, laulu. Vapaa pääsy.
Ti 20.11. klo 11 eläkeliitto srk-sa-
lissa.
Ti 20.11. klo 18.30 kirkkovaltuusto 
srk-salissa.
Ke 21.11. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 21.11. klo 14 Saaren Sirkut.
To 22.11. klo 10 perhekerho kirkolla.
To 22.11. klo 13 päiväpiiri srk-sa-
lissa.
To 22.11. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 22.11. klo 18.30 kirkkokuoro.
Työntekijöiden yhteystiedot ja ajan-
kohtaiset tapahtumat: www.hailuo-
donseurakunta.fi
Voit jättää rukousaiheesi netin kautta 
mailto: hailuodon.seurakunta@evl.fi

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 18.11. 
klo 10, liturgia Hei-
nonen, saarna Sark-
kinen, kanttorina 
Pohjola. Rippikoulu-
laisen kirkkopyhä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Seurakunta tarjoaa ilmaista kirkkokyy-
tiä. Ilmoittautumiset diakoniatoimis-
toon pe klo 9-11, puh. 547 2636.
Perhejumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 18.11. klo 12, Nevala, 
kanttorina Pohjola. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 15.11. klo 13-14.30. 
Terveydenhoitaja mittaamassa ve-
renpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Musiikkityö: Lapsikuoron harjoituk-
set srk-keskuksessa tänään to 15.11. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 15.11. klo 18.30. 
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 
16.11. klo 18.30, Heinonen. 
Lasten kekkerit srk-keskuksessa la 
17.11. klo 13-15. Ohjelmassa erilaisia 
toimintapisteitä, joissa kasvomaala-
usta, laulua, askartelua ja liikuntaa. 
Lopuksi on katettuna herkullinen 
kekkeripöytä. 
Kynttilätapahtuma su 18.11. klo 18 
itsemurhan uhrien muistopäivänä. Ko-
koontuminen hautausmaalla muualle 
haudattujen muistomerkillä. Tilaisuu-
den jälkeen kahvitarjoilu Tapulissa.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 20.11. klo 13.
Urkuvartti srk-keskuksessa ke 21.11. 
klo 12.15, Jukka Jaakkola. Vapaa 
pääsy.
Oulun konservatorion opiskelijoiden 
urkukonsertti srk-keskuksessa ke 
21.11. klo 19. Vapaa pääsy.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 21.11. klo 13 sekä srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 22.11. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Lauluseurat Maria Vähäkankaalla, 
Kirkkotie 10, ke 21.11. klo 18, Pekka 
Siljander.
Rantapohjan seurakuntien omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 25.11. Kiimingis-
sä alkaen klo 10 messulla kirkossa, 
jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen 
päivähetki seurakuntakeskuksessa. 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 16.11. 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, puh. 
547 2636 tai Helena Seppäselle, puh. 
040 5819 316. Kuljetus Kiiminkiin 

Messu su 18.11. klo 10 
kirkossa. Toim. Riihi-
mäki, avust. Lauriala, 
kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti Suomen Lä-
hetysseuralle lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä 
nais- ja perhetyöhön.
Hyvä kiertoon -lastenkonsertti su 
18.11. klo 14 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Musarit laulavat. Kon-
serttiin kutsutaan perheitä, erityisesti 
kaikki 7-vuotiaat vanhempineen.
Herännäisseurat su 18.11. klo 18.30 
Aino ja Heikki Kaikkosella, Kangas-
tie 23.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Naisten piiri to 15.11. klo 18.30 
Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jouko Lauriala.
Nuorempien miesten piiri la 17.11. 
klo 18 Vanhassa pappilassa. Mukana 
Timo Riihimäki.
Versojen harjoitukset su 18.11. klo 17 
Kirkonkylän seurakuntakodissa.

Limingan rovastikunnan ja Oulun 
tuomiorovastikunnan Yhteisvastuu 
2008 koulutusilta ti 20.11. alkaen klo 
17.30 Oulussa, keskustan seurakun-
tatalon alasalissa, Isokatu 17. Mukaan 
kutsutaan seurakuntien työntekijöitä, 
luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia 
Yv-keräyksen vastuunkantajia.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. Perhekerhoissa 
Hyvä kiertoon -teemaviikko.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 21.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa ja  Seurakuntapiiri to 
22.11. klo 13 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Ompeluilta Kirpputori Ilonpisarassa, 
kirkonkylän srk-talolla ke 21.11. klo 
16.30-20. Tule ompelemaan vanhasta 
uutta: Käytämme kirppiksellä olevaa 
materiaalia mm. jouluisiin lahjai-
deoihin myyjäisiä varten. Voit myös 
ommella omaan käyttöön. Ota oma 
ompelukone, ompelutarvikkeet ja 
langat mukaan, kirppikseltä saat ottaa 
illan aikana tarvitsemasi kangasma-
teriaalin. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 21.11. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 22.11. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Miesten piiri to 22.11. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jaakko Tuisku.
Tulossa: Seurakuntatapahtuma Mi-
nun oma paikkani 24.-25.11. Tilai-
suudet kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja kirkossa.
Naisten retki Luulajaan 30.11.-1.12. 
Retken hinta 30 e. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset soile.pakka-
nen@evl.fi tai 040 7790 367 tai kirsi.
lahtinen@evl.fi tai 040 779 0375.
Seurakunnan vapaaehtoisten joului-
nen ilta ma 3.12. Törmälän matkai-
lumaatilalla Siikajoella. Jouluruoka 
ja jouluista ohjelmaa. Bussi lähtee 
kirkonkylän srk-keskuksesta klo 17 
ja Kokkokankaan srk-keskuksesta 
klo 17.10 Ilmoittautumiset 23.11. 
mennessä Soile Pakkaselle, p. 040 779 
0367 tai Leena Hintsalalle, p. 040 779 
0365 tai sähköpostilla etunimi.suku-
nimi@evl.fi.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputori 
Ilonpisara ottaa vastaan lahjoituksena 
joululahjaksi kelpaavia, hyväkuntoisia 
ja puhtaita leluja (huom! lahjoitukset 
aukioloaikoina!)
Tulossa lähetystyön joulumyyjäiset la 
1.12. kirkonkylän srk-keskuksen salis-
sa. Toivotaan lahjoituksena käsitöitä, 
leivonnaisia ja arpavoittoja. Lahjoi-
tukset voi tuoda lähetyssihteerille. 
Myyjäisiin tarvitaan myös talkooväkeä 
pe 30.11. aamulla Kokkokankaan keit-
tiölle (huom. paikka!) ja myyjäispäivä-
nä kirkonkylälle keittiölle ja myyntiin 
Ilmoittaudu lähetyssihteerille, p. 040 
779 7705.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
oulunsalolaisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. 
Urheilukerho 7-12 -vuotiaille tytöille 
ja pojille keskiviikkoisin klo 16-17. 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 

7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30. 
Nuoret: Nuorten ilta to 15.11. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-
ilta keskiviikkoisin Kempelehallilla 
klo 16.30-18. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 
15.11. klo 19 kotiseurat Heli ja Lasse 
Hintsalalla, Roinilantie 8. Pe 16.11. 
klo 18 Raamattuluokat ala-aste, Veijo 
Laurilalla, Kokkokankaantie 169, ylä-
aste Tuomo Taskilalla, Haukkasuontie 
4. Su 18.11. klo 12 Pyhäkoulut, Kok-
kokankaalla, Savelalla, Keinäsentie 29, 
Santamäessä, Ojalalla, Peltomiehentie 
40, Paiturissa, Riikka ja Markku 
Kestillä, Pulkkisentie 11, Keskusta 
Ollila, Luokkalalla, Kiiestie 20,  klo 
16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: To 15.11. 
klo 18.30 Kempeleen puolelta rippi-
kouluun menevien kodinilta ry:llä. 
Pe 16.11. klo 19 lauluseurat Anneli 
ja Heino Peterillä, Ketolanperäntie 
721. Su 18.11. seurakuntapäivä ry:llä, 
alustus klo 13 ja seurat klo 19.
Kastetut: Enna Alisa Heikkilä, Jenni 
Jasmin Penttilä, Ella Mari Karoliina 
Visuri, Aino Maija Annukka Visuri, 
Silja Lotta Ilona Tertsunen, Veera Lotta 
Lantto, Miska Tapio Anttila.
Kuollut: Eino Pekka Rudolf Räty, 95 
v. Eino Antero Rautio, 73 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 18.11. klo 
10 kirkossa, Markku 
Palosaari, Erja Haho, 
tekstin lukijana Mirva 
Tuohino, kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti  
Suomen Lähetysseuralle teemavuo-
den, Auta oppimaan, mukaisesti 
lapsi- ja nuorisotyöhön sekä nais- ja 
perhetyöhön seuran työalueilla. Kul-
jetuspyynnöt Jäälistä pe 16.11. klo 16 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo 
13 Jäälissä Kotirinteellä, Markku 
Palosaari, kanttorina Marja Ainali. 
Kolehti kuten yllä.
Kaiken kansan yhteislauluilta Su 
18.11. klo 18 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Tilaisuudessa kerrotaan 
rippikoulumuistoja, ja siihen aikaan 
liittyviä lauluja säestävät Anniina 
Polvi ja Matti Laurila.  Juontaa Markku 
Palosaari. Tee tarjoilu.
Kiiminkiläisten lasten jumalanpal-
velus ti 20.11. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa, toimittaa Miia Seppänen ja 
kanttorina Risto Ainali, Kiiminkijoen 
koulun kuoro, johtaa Eeva-Liisa Pie-
tiläinen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
Lasten päivän kunniaksi kekkerit.
Ystäväpiiri to 15.11. klo 14 Huttukylän 
nuorisoseuralla, mukana fysiotera-
peutti Mari Halkola, kuljetuspyynnöt 
Ulla Junttilalle, p. 040 579 3247.
Poikakuoro to 15.11. klo 17 seurakun-
takeskuksessa.
Kirkkokuoro to 15.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Lähetysilta to 15.11. klo 18 Montin-
salissa, vieraana Eevi ja Jaakko Lounela, 
raamattu- ja rukouspiiri osallistuu 
lähetysiltaan.
Rauhan Sanan seuroja ei ole su 18.11. 
osallistutaan Oulun seuroihin.
Hartaus ti 20.11. klo 13 Koivulehdossa, 
Eeva Mertaniemi.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
20.11. klo 13, Montin salissa, Maria 
Ainali.
Kaatuneitten Omaisten ilta ti 20.11. 
klo 17 Lähimmäisen tuvalla.

Raamattupiiri to 22.11. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla.
Konservatorion oppilaskonsertti to 
22.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 22.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Tulossa su 25.11. klo 19 konsertti 
Paula ja Petteri Paananen, huilu ja 
klarinetti sekä laulusolisteja, kolehti 
Paanukirkon hyväksi, puhe Jorma 
Niinikoski.
Vapaaehtoisten retki  la 17.11. Ouluun. 
Lähtö kunnanviraston pihalta klo 12 ja 
paluu noin klo 16.30. Hinta 5 e. 
Leipomistalkoot  ma 26.11. klo 8-13 
seurakuntakeskuksessa ja diakonia-
myyjäiset  ma 26.11. klo 13 - 18 Ko-
lamäen kerhohuoneessa. Myytävänä: 
Riisipuuroa, leivonnaisia, käsitöitä, 
joulutavaraa, arpoja. Tuotto diako-
nialle.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 
Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 
12 (lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 
9-17. 
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä.  
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka 
pe16.11. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Lauluseurat pe 16.11. klo 19 kyläpii-
reittäin. Pyhäkoulu su 18.11. klo 12 
Alakylässä Peltokorvella ja Kaistolla,  
Huttukylässä  Ollilalla, rauhanyhdis-
tyksellä, kirkonkylässä kirkkopirtillä 
ja Mutasella, Tirinkylässä Käkelällä. 
Seurat su 18.11. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Petri Kulmala ja klo 17 rau-
hanyhdistyksellä, Pekka Tuomikoski, 
Kulmala.      
Kuollut: Ilkka Juhani Kivikari 56 v.
Vihitty: Juha-Ville Marjeta ja Eeva 
Maria Kristiina Keltakangas.
Kastettu: Milo Elia Hanhela, Elina 
Anne Maria Holmi, Aaron Juhani 
Kukkonen, Sara Anni Maria Kursu, 
Pihla Maria Pekantytär Kuuva.

Hartaudet:  To 15.11. 
klo 13 Palvelukodilla 
ja klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Tähdet, vierailu Tuo-
mikosken ratsastus-
tallille to 15.11. klo 15.45-17.
Sanajumalanpalvelus su 18.11. klo 
10 kirkossa. Tornberg ja Kotkaranta. 
Virret: 153:1,4-5, 318, 152, 602:1-, 213.  
Kolehti teemavuoden Auta oppimaan 
mukaisesti lapsi-ja nuorisotyöhön sekä 
nais-ja perhetyöhön seuran työalueilla 
Suomen Lähetysseura ry:n kautta. 
Tavirippileirin ryhmän A urkuopetus 
jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa.
Pyhäkoulu su 18.11. klo 10 jumalan-
palveluksen aikana.
Ystävärengas ma 19.11. klo 12 
srk-talolla ja klo 13 vierailu vuode-
osastolla.
Tupoksen Olohuone ti 20.11. klo 
14-16 Vanamon yläkerta – jouluas-
kartelua.
Yhteisvastuu 2008 ti 20.11. tiedo-
tustilaisuus Oulussa illalla. Aihe Työ 
ja osallisuus. Lähde kuuntelemaan. 
Soita Sinikalle mukaan tulostasi, p. 
044 7521 226.
Seurakuntakerho ke 21.11. klo 12 srk-
talolla eläkeläisille. Mukana Sinikka.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 21.11. 
Kempeleen kirkossa klo 18.
Hartaus to 22.11.  klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Diakoniatoimiston ajanvaraus var-
mimmin: Tupos/Marja-Liisa Hauta-
mäki ma ja to klo 9-10, puh. 044 7521 
227. Kirkonkylä/Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9-10, puh. 044 7521 226.
Tulossa: Ylistysilta su 25.11. klo 17 srk-
talolla. Israel-teema. Inkeri Kujala ja 
Petri Kauppinen kertovat matkoistaan 
Israeliin. Tempaudumme heprealaisiin 
tunnelmiin kuvien ja laulujen kera 
Israelia siunaten.
Diakoniatalkoot ma 26.11. klo 9-16 
srk-talolla Wanhanajan jouluun. 
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Muhos

Seurakunnat reagoivat nopeasti 
Jokelan tragediaan

Askarrellaan kahvipusseista, kävyis-
tä. Sinä osaat. Lisätietoja Sinikka ja 
Maisa.
Naisten retki la 8.12. Ikeaan. Lähtö 
klo 9 Sarlotan nurkalta, paluu noin klo 
19. Mennessä ja tullessa kahvitellaan, 
tutustuminen Haaparannan kirk-
koon. Ikeassa ruokailumahdollisuus. 
Hinta 5 euroa, sisältää vain matkan. 
Ilmoittautuminen 3.12. mennessä, 
puh. 5621226.
Lähetystyö: Lähetysvintti auki maa-
nantaisin klo 12-14. Tervetuloa!
Päiväkerhotyö: Ti 20.11. klo 12.30-
14.30 ei päiväkerhoja. Lastenohjaajat 
koulutuksessa.
Perhekerhot: Ti 20.11. klo 9.30-11 
Kotikololla ja ke 21.11.klo 9.30-11. 
Tupoksen Vanamossa. Vanamossa 
vieraana vanhempi konstaapeli Petri 
Korkala. Aiheena Lapsi liikenteessä.
Nuorisotyö: Palveluryhmä ke 21.11. 
klo 15.30. Lähtö diakoniatoimistosta. 
Nuortenilta to 22.11. klo 18-20 Nuor-
tenkololla. Nuortenilta pe 23.11. klo 
18-21 Vanamossa.
Partio: Pe 16.11. Make päivystää par-
tiotoimistolla klo 14-16. Tule lunas-
tamaan partiohuivikankaat ja merkit 
6 euroa. 16.-17.11. Sudenpentujen 
yöretki. Lisäohjeita laumanjohtajilta. 
Su 18.11. kirkkopalvelussa Kärpät. 
Ti 20.11. heimopäällikköneuvosto 
klo 18.15 partiotoimistossa. Pe 23.11. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16. Tule lunastamaan partiohuivi-
kankaat ja merkit 6 euroa. Pe 23.11. 
Hallitus partiotoimistossa klo 18-20. 
Su 25.11. kirkkopalvelussa Lumikot. 
Talkoot partiokämpällä jatkuvat edel-
leen tiistaisin klo 18-21. Tervetuloa 
mukaan partiotoimintaan. Partiotoi-
misto, p.562 1223. Make, p. 044 752 
1223, sähköposti markku.korhonen@
evl.fi. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. klo 18.30 
raamattuluokka (5-6) ry:llä. La 17.11. 
klo 18.30 äidit ja isät ilta ry:llä. Su 
18.11. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Niittypirtin palvelutalolla sekä 
klo 14 seurat ry:llä ja klo 18.30 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 20.11. klo 
12 Anna-Kaisa ja Pekka Sippolalla, 
Hanhitie 7 B.
Kastettu: Fanni Elisabet Hentilä, 
Minka Maria Kälkäjä, Veeti Kasper 
Palo, Ilona Elisabet Säkkinen ja Anna 
Lyydia Savela.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

To 15.11. klo 10-11.30 
perhekerho srk-talos-
sa, Satunalle-esittely 
ja klo 10 sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 13.15 sairaala-
hartaus Limingan vuodeosastolla. Klo 
14 kokkikerho II Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talolla.
Su 18.11. klo 12 (Huom.aika!) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Torn-
berg, kolehti:Suomen Lähetyseuralle, 
teemavuodelle Auta oppimaan. Klo 15 
Siioninvirsiseurat Mervi Mottisen-
kankaalla, os. Kelkkakuja 6, mukana 
Heikki Keränen ja Jouni Riipinen.
Ma 19.11. klo 10 päiväkerho 4-v. 
Lukkarinkankaalla.
Ti 20.11. klo 10 päiväkerho 3-v. Luk-
karinkankaalla. Klo 12.30 päiväkerho 
4-v. Lukkarinkankaalla. 
Ke 21.11. klo 10 päiväkerho 5-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä.
Klo 18.30 kuoroharjoitukset srk-
talolla. 
To 22.11. klo 10-11.30 perhekerho, 
kekkerit, srk-talossa. Tänään ei ole 
sisaruskerhoa! Klo 14 kokkikerho I 
Lukkarinkankaalla. 
Tulossa: su 25.11. klo 16 Gospel-messu 
ja HPE, teemana Että jaksaisin ensi 
viikkoon. Mukana Timo Juntunen, 
Jouni Kurkela, Houseband, jota johtaa 
Antti Kerola. 
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, puh 050 439 5788. 
Diakonia: Kiitokset kaikille joulu-
mielellä touhunneille… Osallistuim-
me Joulun Lapsi 2008 keräykseen ja 
saimme aikaiseksi 30 joululahjaa ja se 

on tosi hieno saavutus! suuret kiitokset 
kaikille lahjoittajille ja kiitokset myös 
MLL:lle hyvästä yhteistyöstä! Ensi 
vuonna uudestaan.
Villasukkia tarvitaan oman seura-
kunnan diakoniatyössäkin, joten jos 
sinulla on tai tulee ylimääräisiä ja 
haluat lahjoittaa ne diakoniatyölle, niin 
Marjo ottaa mielellään vastaan.
Lämpimät kiitokset jo saaduista 
ihanista villasukista!
Perheretki Rovaniemelle lauantaina 
24.11. toteutuu ilmoittaneiden kanssa. 
Maksut etukäteen virastoon tai kerhoi-
hin. Hinta 0-4 v 4 e, 5-10 e 8 e ja 11 
v-aikuisilta 12 e. Lähtö srk-talolta klo 
7.30 ja paluu Lumijoelle n. klo 19.30. 
Jos sinulla ei vielä ole tarkempaa oh-
jelmaa, niin saat 
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. klo 19 
raamattuluokka A&P Aspegren. Su 
18.11. klo 12 pyhäkoulu I Nikula II 
Heinänen III Pitkänen. Päiväkerho ry:
llä klo 17.30-19 I ti 20.11 II ke 21.11. 
III to 22.11. Ke 21.11. klo 19 kotiseurat 
Takkulalla. To 22.11. klo 13 varttu-
neidenkerho E&V Lahdenperä.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Kastettu: Alida Viivi Mariela Erkkilä ja 
Sanna Sofia Aleksandra Korkala.

Su 18.11. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava, 
kirkkokuoro. Kolehti 
Suomen Lähetysseu-
ralle, teemavuoden 
Auta oppimaan mukaisesti lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä nais- ja perhetyö-
hön seuran työalueilla. 
To 15.11. klo 19 gospelkonsertti 
kirkossa, Valto Savolainen, Elisa Hap-
ponen, nuorten gospellauluryhmä. 
Ohjelmassa mm. Pekka Simojoen, 
Exitin ja Juha Tapion lauluja. Kaiken 
ikäiset kuulijat tervetulleita! Vapaa 
pääsy, lopussa voi osallistua tasaus-
päivän keräykseen. 
Ma 19.11. klo 12 Sanginjoen seura-
kuntapiiri Tuula ja Erkki Huovisella, 
Virpi Ristkari.
Ti 20.11. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiiri rukoushuoneella, vieraana 
apteekkari Taije Juntunen. Klo 13.30 
hartaus palveluasunnoilla, Heikkinen. 
Klo 19 iltahartaus Rokualla, Kyllö-
nen. Klo 19 herättäjän seurat Hilkka 
Konnulla, Ahotie 6, Jouni Riipinen, 
Heikkinen.
Ke 21.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Virpi Ristkari, Pekkala. 
Klo 13 hartaus ja ehtoollinen Päivä-
keskuksessa, Pekkala. Klo 14 hartaus 
Toivola-kodissa, Heikkinen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen. 
To 22.11. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Klo 14 hartaus ja ehtoollinen Vire 
kodissa, Kyllönen.
Tulossa: Koko perheen joulumyyjäiset 
to 29.11. klo 17 srk-talossa. Otamme 
lahjoituksina vastaan leivonnaisia, 
käsitöitä ja piparkakkutaloja. Pipar-
kakkutaloista kootaan näyttely, jossa 
yleisön suosikki palkitaan ja kaikki 
talot huutokaupataan tapahtumassa. 
Myyjäisten tuotto käytetään mielen-
terveyskuntoutujien ja heidän perheit-
tensä virkistyspäivän järjestämiseen. 
Lisätietoja tapahtumasta diakonia-
työntekijöiltä, puh. 040 5470784/Sari 
tai 040 5470785/Virpi. 
Muuta: Pyydämme ystävällisesti hau-
tausmaalla kävijöitä huolehtimaan 
pyhäinpäivän ym. kynttilöiden jätteet 
keräysastioihin. Kiitos! 
Kuorot: ke 21.11. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harj. srk-talossa. To 22.11. klo18.30 
kamarikuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Lapsenpäivän kek-
kerit lapsille ja vanhemmille ti 20.11. 
klo 17.30 srk-talossa. Ilm. pe 16.11. 
mennessä lastenohjaajille. Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30-11.30 srk-talossa ja 
Päivärinteen srk-salissa sekä torstaisin 

alaikäisille äänioikeus seurakuntavaaleissa

Kirkolliskokous valitsi Kirkko-
hallituksen hallinto-osaston joh-
tajana toimivaksi kirkkoneuvok-
seksi varatuomari, lakimiesases-
sori Pirjo Pihlajan. Pihlaja on 
työskennellyt Mikkelin hiippa-
kunnan tuomiokapitulin vt. la-
kimiesasessorina 1996–1997 ja 
vakituisesti vuodesta 1997 lähti-

Kirkolliskokous antoi 16- ja 17-
vuotiaille äänioikeuden seura-
kuntavaaleissa. Ehdokkuuden 
ikäraja säilyi 18 vuodessa. 

Lain on tarkoitus tulla voi-
maan mahdollisimman pian. 
Ensimmäisen kerran sitä tullaan 
todennäköisesti soveltamaan 
seurakuntavaaleissa 2010. Uutta 
äänioikeusikärajaa voidaan kui-
tenkin käyttää jo aiemmin seura-
kuntaliitoksista aiheutuvissa yli-

määräisissä seurakuntavaaleissa. 
Kirkkolain muutos hyväksytään 
lopullisesti eduskunnassa.

Äänioikeusikärajan alentamista 
perusteltiin sillä, että äänioikeus 
vahvistaisi nuorten osallistumis-
mahdollisuuksia seurakunnassa. 
Kirkolliskokoukselle toukokuussa 
2006 jätetty aloite sisälsi ehdotuk-
sen äänioikeusikärajan alentami-
sesta myös kirkkoherranvaalissa. 
Sen osalta kirkolliskokous päätti 

säilyttää ikärajan 18 vuodessa, 
koska siinä käytetään suoraa 
ratkaisuvaltaa viranhaltijan va-
litsemisessa, ja vaalitapaan on 
jo aiemmin esitetty muutosta. 
Kirkkoherranvaalin muuttaminen 
välilliseksi, eli luottamushenki-
löiden tekemäksi valinnaksi, on 
valmisteltavana kirkkohallituk-
sessa. (KT)

kirkolliskokous teki henkilövalintoja
en. Vuosina 1998–2001 hän toi-
mi kirkkohallituksen sihteerinä. 
Pihlaja on valmistunut oikeus-
tieteen kandidaatiksi Turun yli-
opistosta vuonna 1992 ja vara-
tuomariksi 1993.

Kirkon ulkoasiain neuvoston 
uusiksi jäseniksi valittiin dia-
konissa Kaisa Rauma, tämän 

varajäseneksi KTT, koulutusjoh-
taja Tuula Siljanen sekä piispa 
Eero Huovisen varajäseneksi TT, 
pastori Pauliina Kainulainen. 
Lapuan piispa Simo Peura seu-
raa ulkoasiain neuvostossa piispa 
Samuel Salmea. (KT)
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S eurakunnat ovat Oulunkin hiippakun-
nassa osallistuneet Jokelan surmien jäl-
kihoitoon. Seurakunnat ryhtyivät toi-

miin jo keskiviikkona, jolloin kuolettavat luo-
dit ammuttiin.  

Rauhan Tervehdys kysyi reaktioita Tyrnä-
vän, Muhoksen, Siikalatvan ja Pudasjärven 
seurakunnilta sekä Oulun seurakuntayhty-
mältä. Tiedot eivät ole siis kattavia, mutta 
suuntaa-antavia. 

Osallistuminen surman käsittelyyn on to-
dennäköisesti ollut runsasta, sillä kirkkohalli-
tus lähetti tuomiokapituleille ja seurakunnille 
ampumisvälikohtausta seuranneena aamuna 
viestin, jossa kerrottiin, miten seurakunnat 
voisivat menetellä.

Kirkkohallitus toivoi, että seurakunnat olisi-
vat itse yhteydessä kaikkiin alueensa kouluihin 
ja tarjoaisivat tukea tapahtuneen käsittelyyn. 
Seurakuntien toivottiin olevan esimerkiksi 
mukana koulun yhteisessä päivänavauksessa 
tai järjestävän muistohetken yhteistyössä kou-
lun kanssa.

Koulujen rehtorit ja seurakuntien edustajat 
sopivat osassa seurakuntia jo keskiviikkona 
seuraavan päivän aamunavauksista, joissa sur-
mia käsiteltiin.

Joissakin seurakunnissa muistettiin surmattuja 
jo keskiviikko-iltana. Esimerkiksi Muhoksella 
ampumisista puhuttiin keskiviikkona miesten 
messun yhteydessä.

Siikalatvassa asiaa puitiin keskiviikkona kap-
pelineuvostojen yhteisessä kokoontumisessa.

Oulun hetkessä mukana kaksi koulua

Oulussa kokoonnuttiin tuomiokirkkoon puolen 
päivän aikaan torstaina. Rukoushetkeen osallis-
tuivat muun muassa Myllytullin ja kansainvä-
lisen koulun oppilaat.

Tuomiokirkossa oli rukoushetken jälkeen 
mahdollisuus keskustella ammattiauttajan kans-
sa. Kukaan ei kuitenkaan tarttunut tilaisuuteen, 
kertoo Oulun seurakuntayhtymän yhteisen seu-
rakuntapalvelun vt. johtaja Seppo Viljamaa.

Joistakin seurakunnista kantautuneiden tieto-
jen mukaan ammattiauttajien apuun ei ole juuri 
turvauduttu. Koululaiset olisivat miltei ainoa ryh-
mä, joka on huojentanut tunteitaan seurakunnan 
työntekijöille. Tiedot ovat kuitenkin hajanaisia 
(eivätkä ehkä kuvaa tapahtunutta).

keskusteluapua nuorille

Torstaina kirkkoherrat, pastorit, nuorisotyön-
ohjaajat ja muut kirkon työntekijät keskusteli-
vat ahdistuneiden nuorten kanssa kouluilla. Pu-
dasjärvellä nuorisotyönohjaaja päivysti koulul-
la vielä maanantaina.

Tyrnävällä seurakunta osallistui Kuulam-
men koulun päivänavaukseen, jossa sytytettiin 
yhdeksän kynttilää. Myös ampuja sai oman 
kynttilän. Ampujan ja hänen perheensä puo-
lesta rukoiltiin.

Sunnuntaina kirkoissa muistettiin uhreja ju-
malanpalveluksissa.

Pekka HeLIn
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lapsi- ja nuorisotyöhön sekä nais- ja 
perhetyöhön  Suomen Lähetysseuran 
työalueilla.
Ma 19.11. klo 11 veteraanien lau-
luryhmä ja klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ti 20.11. klo 14 ehtoollishartaus Vaa-
rintalolla ja klo 14.30 ehtoollishartaus 
Ainolassa, Piri.
Ke 21.11. klo 11.30 seurakuntakerho 
lähtee Pyhännälle. Klo 16 tyttö-/poi-
kakerho seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Su 18.11. klo 15 
seurat ry:llä.

Pulkkila
To 15.11. klo 10 perhe-
kerho, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho, klo 19 
kirkkokuoron harjoi-
tukset.
Pe 16.11. klo 13 päivä-
kerho.
Su 18.11. klo 10 messu srk-kodilla, Ark-
kila. klo 18 kynttiläkulkue vanhalle 
hautausmaalle ja kahvit srk-kodilla.
Ke 21.11. klo 12 srk-kerho, klo 18 
kodinsiunaaminen ja seurat Tuula 
Juutistenaholla, Pulkkilantie 18.
To 22.11. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho, klo 19 kirk-
kokuoro.
Muuta: Sambia-illan tuotto Pulkki-
lassa oli 116,15 euroa.
Tulossa: pe 23.11. klo 18 nuorten 
viikkohartaus srk-kodilla ja la 24.11ui-
mahalliretki Kemiin yhdessä kunnan ja 
4H kanssa. Hinta 12-15 euroa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. La 17.11. klo 
19.30 nuortenilta ry:llä. Su 18.11. klo 
11.30 pyhäkoulua ry:llä ja klo 19 seurat 
ry:llä, Erkki Piri

Pyhäntä
To 15.11. klo 11-13 
perhekerho kh, ja 
kuorot srkt: klo 12 
veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 
18 kirkkokuoro srkt, ja 
partio klo 18 kh.
Nuoret: 16.-18.11. Maata näkyvissä-
festarit, nuorten matka Turkuun.
Pe 16.11. klo 17.30 nuorisokuoro 
srkt.
Su 18.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle teemavuoden 
Auta oppimaan mukaisesti lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä nais- ja perhe-
työhön. Klo 14 pyhäkoulu Hanna 
Loivarinteellä Huoltotie 10. 
Su 18.11. klo 19 urkutaiteijija Matti 
Pesosen konsertti kirkossa. Vapaa 
pääsy.
Ma 19.11. tällä kertaa ei lukupiirejä 
(Yv-koulutus Vihannissa), klo 11-13 
MLL:n perhekahvila kh, helmias-
kartelua.
Ti 20.11. klo 11-13.30 päiväkerho kh, 
klo 15-16.30 salaisuuksien kaivos kh 
ja klo 17-18 partio kh. 
Ti 20.11. Pyhännän sairaalavierailu 
Oulaisiin: klo 17.30 Taukokangas ja 
klo 18.30 Oulaskangas.
Mukaan haluavien ilmoitt. Pyhännän 
srk-toimistoon viim. pe 16.11. puh. 
0207 109 870. Lähtö srkt:n pihasta 
klo 15.30.
Ke 21.11. klo 12 varttuneen väen kerho 
srkt, Piippolan kerho vierailee. Ke klo 
17.30 partio kh.
To 22.11. klo 12 veteraanikuoro srkt, 
klo 17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuo-
ro srkt ja partio kh klo 17.
Rauhanyhdistys: La 17.11. klo 19 
seurat ja lauluilta ry. Su 18.11. klo 16 
seurat ry. Ke 21.11. klo 18.30 lauluseu-
rat Hillevi ja Veijo Sydänmetsällä.

Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
21.11. klo 18. Johtava hoitaja Aino 
Ervasti kertoo hoidon arvioinnista 
Pudasjärven terveyskeskuksessa.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 21.11. klo 10-13.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
21.11. klo 13, Vox Margarita ke 21.11. 
klo 18,  lapsikuoro to 22.11. klo 17, 
kirkkokuoro to 22.11. klo 18.
Satumuskari Sarakylän koululla to 
22.11. klo 16-17.
Pudasjärven Kirkkomusiikkiviikon 
tilaisuuksia: to 15.11. klo 19 Men-
delssohn-ilta kirkossa, ohjelma 5 e. 
Pudasjärven kirkkokuoro, sekakuoro 
Tuike, Oamk:n opiskelijoita Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, Raakel 
Pöyhtäri, urut, Jousiyhtye. Pe 16.11. klo 
19 Sarakylän kappelikuoron 10-vuo-
tisjuhlakonsertti Sarakylän kappelissa, 
la 17.11. klo 18 konsertti seurakunta-
kodissa Mauri Tastula - laulu, Yngve 
Nyberg - piano, ohjelma 5 e. Konsertin 
jälkeen kahvit lähetystyön hyväksi.
Su 18.11. klo 10 jumalanpalvelus 
seurakuntakodissa, eläkeläisten mu-
siikkipiiri, su 18.11. klo 19. Kirkkomu-
siikkiviikon päätöskonsertti seurakun-
takodissa, Keijo Piirainen - laulu, Kaisa 
Alasaarela - piano, ohjelma 5 e.
Suomi - 90-vuotta -juhlakonsertti 
Pudasjärven kirkossa to 22.11. klo 19. 
Hannu Jurmu, tenori ja Jouni Somero, 
urut ja piano.
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat 
Livon koululla to 22.11. klo 18,  Yli-Li-
volla Kylätalo Petäjärinteellä pe 23.11. 
klo 19, Alpo Isotalus, Antti Lukkarila. 
Käsityöilta Sarakylässä Pasi Kumma-
lalla to 15.11. klo 19 ja lauluseurat 
Sarakylän kappelissa su 18.11. klo 19, 
Pentti Ihme. Myyjäiseurat Jongulla 
Ritva ja Osmo Pesälällä pe 23.11. klo 19. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 18.11. klo 17, 
Osmo Sarajärvi, Simo Saarikoski.
Kastettu: Juho Timo Johannes Sep-
pänen.
Haudattu: Eija Marita Räsänen 48 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, p.  882 
3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo
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klo 10-12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Varhaisnuoret: Adventtileiri 7-13 
-vuotiaille 30.11.-2.12. Koortilassa. 
Ilm. 18.11. mennessä puh. 040 524 
6534/Tuula Väänänen. 
Nuoret: Isoskoulutettavat ja rippi-
koululaiset osallistuvat to 15.11. klo 
19 gospelkonserttiin. Isoskoulutus 
ke 21.11. klo 16.30-19.30 Koortilassa. 
Koulupastoripäivystys to 22.11. klo 
10.40-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Nuortenilta to 22.11. klo 18-19.30 
srk-talon alakerrassa. Rippikoulut: 
Kesä II - oppitunnit la 17.11. klo 10-15 
srk-talossa ja osallistuminen jumalan-
palvelukseen su 18.11. klo 10. 
Laitasaaren rukoushuone: aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 20.11. klo 12, vieraana apteekkari 
Taije Juntunen.
Rauhanyhdistys: pe 16.11. klo 19 
raamattuluokka 4-6 lk kirkossa. Klo 
19 ompeluseurat ry:llä. Su 18.11. klo 
12 pyhäkoulut: kk1 J. Jokitalo, kk2 
Luukkonen, Korivaara Leinonen, 
Pälli A. Pitkänen, Suokylä Kämäräinen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 19.11. klo 18 
päiväkerhot. 
Laitasaaren ry: pe 16.11. klo 19 velje-
silta. La 17.11. klo 11-12.30 päiväkerho. 
Su 18.11. klo 12 ja klo 18 seurat.
Kuollut: Jouko Antero Forsström 
56 v.
Kastettu: Annika Eveliina Halonen, 
Aapo Erkki Artturi Heikkinen, Onni 
Tapio Kavilo, Silvi Saimi Kaarina 
Vesala. 
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 18.11. klo 10, Kuk-
kurainen, Holmström, 
Piirainen, Jurmu ja elä-
keläisten musiikkipiiri.
Yhteinen juhla tänä vuonna 70 -
vuotismerkkipäiväänsä viettäville su 
18.11. seurakuntakodissa. Juhla alkaa 
jumalanpalveluksella klo 10, jonka 
jälkeen kahvit ja juhlatilaisuus.
Pyhäkoulu Honkakodilla su 18.11. 
klo 13.
Kynttilähetki ja kahvitilaisuus (mie-
lenterveysviikon aloitus) seurakunta-
kodissa su 18.11. klo 17. 
Perhekerho seurakuntakodissa to 
15.11. klo 10-13, ti  20.11. klo 10-13 
ja to 22.11. klo 10-13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 20.11. klo 10-12.
Lähimmäiset seurakuntakodissa ti 
20.11. klo 18.

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
15.11. klo 11, Päivi 
Pulkkinen, Vieraita 
Keski-Tuiran seura-
kuntakerhosta. Ruo-
kailu. (ota jotain omaa 
ohjelmaa mukaan).
Messu kirkossa su 18.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma, kanttori Tuomo Kangas.
Kolehti teemavuoden Auta oppimaan 
mukaisesti lapsi- ja nuorisotyöhön 
sekä nais- ja perhetyöhön seuran työ-
alueella, Suomen Lähetysseura ry.
Iltamusiikki kirkossa su 18.11. klo 20, 
Sinikka Ala-Leppilampi, Kaisa-Marja 
Stöckell ja srk-kanttorit Taru Pisto ja 
Tuomo Kangas.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
21.11. klo 13.30, Minna Salmi.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
22.11. klo 11, Lahja Rautiola, vieraana 
vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri 
Raija Pajarinen ja sihteeri Eila Siltanen. 
Kerhon alussa mukana myös Hilkka 
Ahonen Piehingin marjoista.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 22.11. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Messu su 25.11. klo 10, Vesa Äärelä av. 
Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas 
Kolehti  Suomen kristillisen työväen 
liitto ry.
Urkuilta su 25.11. klo 20, Ismo 
Hintsala.
Virsilaulupiiri 27.11. tutustuu Toimi-
taloon, lähtö Nauskan kaupalta klo 11, 
paluu klo 13 Tapio Kortesluoma.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Marraskuussa 
pyhäkoulut normaalisti Salonpäässä, 
Minttukujalla ja srk-talolla su klo 12. 
Pyhäkoulusunnuntait ovat; 18.11. ja 
25.11.
Kokoonnumme vihdoin srk-talol-
la perhekerhon ja Parkki-kerhon 
kanssa.

Perhekerho srk-talolla  tiistaisin klo 
12.30- 14. Perhekerho Minttukuja 
kolmessa  keskiviikkoisin klo 9-10.30 
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka srk-
talolla keskiviikkoisin klo 9-10.30. Pe 
16.11. klo 18.30 Tilkkutäkkilaulujen ilta, 
Murajalla, Ruiskuja 3:ssa. Tervetuloa 
laulamaan yksin tai perheen kanssa! 
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12-vuotiaille) per-
jantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Kisätietoja Kirsiltä, puh. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, puh. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajaana Anttisakari. Akustinen ki-
tara, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Salonpään ry: Lauluseurat to 15.11. 
klo 18.30, Jorma Ilolalla Varjakantie. 
La 17.11. raamattuluokka, nuoremmat 
klo 18 Korkiakoskella, vanhemmat klo 
19.30 E. Koskelolla. Su 18.11. seurat ry 
klo 14, Markku Kangasniemi, Pentti 
Kinnunen.
Kirkonkylän ry: To 15.11. klo 18.30 
kehitysvammaisten kerho ry. Su 18.11. 
klo 12 raamattuluokka 1 ry raamattu-
luokka II, Kylänpuoli ja Keskikylä ry 
Karhuoja; Jouko Koskelo, klo 17 seurat 
ry Juhana Torkki, Kalevi Haapalahti. 
Lauluseuroja kodeissa: ti  20.11. klo 
19 Karhuoja: Antti Kanniainen Pa-
hajärventie 88. Ke 21.11. klo 13 vart-
tuneitten  kerho ry. Su  25.11. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja; 
Tuomas Lääkkö klo 17 seurat ry Mikko 
Hallikainen, Jorma Vuorma. 
Kastetut: Matias Eeli Ilarinpoika Ant-
tila, Matilda Anna Beata Koskelo, Aslak 
Valtteri Korkiakoski, Niklas Juho Julius 
Kärkkäinen, Venla Maaria Anttila, 
Tuure Pellervo Takkinen.
Kuollut: Hulda Maria Juntunen  87 v, 
Väinö Jaakko Edvard Holappa  84 v. 

To 15.11. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella. 
Su 18.11. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkos-
sa, Hannu Lauriala. 
Kolehti teemavuoden 
Auta oppimaan mukaisesti lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä nais- ja per-
hetyöhön seuran alueilla, Suomen 
Lähetysseura.
Ma 19.11. klo 10-12 perhekerho 
Nuppulassa.
Ti 20.11. klo 11-14 EU-ruokien jako 
pappilassa Sandelsintie 18. Jaon perus-
teena taloudelliset syyt. 
To 22.11. klo 16-20 kirppis- ja askar-
teluilta seurakuntatalolla. Kirppispöy-
dän varaukset diakonissa Eeva-Liisa 
Kekkoselta, puh. 044 518 1171. Pöydän 
hinta 2 e. Tuotto menee Rantsilan 
seurakunnan diakoniarahastoon. 
Enkeliaskartelun tekijöiden tulee il-
moittautua Eeva-Liisalle materiaalin 
hankinnan takia. Ilmoittautumiset 
16.11. mennessä. Tyttökerholaiset 
pitävät kahviota. Kahvion tuotto tyt-
tökerhon hyväksi.
Su 25.11. omaishoitajien kirkkopyhä, 
klo 10 jumalanpalvelus kirkossa. Ko-

lehti Rantsilan omaishoitajille. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. 
Su 2.12. noin klo 11 (jumalanpalve-
luksen jälkeen) alkaen omaishoitajien 
joulujuhla seurakuntatalolla. Ilmoit-
tautumiset ke 28.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon, puh. 250 143. 
Kuorot: To 15.11. klo 10 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla ja klo 13.30 
Mankilan Stellat Mankilan koululla.  Pe 
16.11. klo 13 Hovin Stellat Hovin kou-
lulla. Ke 21.11. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 15 lapsikuoro Stellat seurakuntata-
lolla.  To 22.11. klo 10 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla ja klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla.
Lasten ja nuorten kerhot:  To 15.11. klo 
10-12 ja 12.30 -14.30 3-4-vuotiaiden 
Nuppukerho Nuppulassa. Ti 20.11. klo 
10-11.30 Hovin nuppukerho Hovin 
koululla ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuorten kerho Mankilan 
koululla. Ke 21.11. klo 10-12 5-vuo-
tiaiden Nuppukerho Nuppulassa, 
klo 14-15.30 Hovin varhaisnuorten 
kerho Hovin koululla. To 22.11. klo 
10-12 3-4-vuotiaiden Nuppukerho 
Nuppulassa.
Isoset la 24.11. klo 11 isoiskoulutusta 
Nuppulassa, Hannu Lauriala.
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.  Su 18.11. klo 18.30 
seurat ry:llä, Matti Määttä. Ke 21.11. 
klo 13 varttuneiden kerho Ritva ja 
Erkki Saarijärvellä.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Palveleva puhelin 010 19 0071 (su-to 
klo 18-01 ja pe-la klo 18-03) tai evl.
fi/palvelevanetti.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Pe 23.11. klo 9 Siikalatvan seurakunnan 
työntekijöitten kokous  Pyhännän 
seurakuntatalolla.

kestilä
To 15.11. klo 11 per-
hekerho ja klo 15.30 
sudarikerho kerho-
kodissa. 
Pe 16.11. klo 10 seu-
rakuntakerho seura-
kuntakodissa, klo 13 ehtoollishartaus 
Pihlajistossa, Isomaa.
Su 18.11. klo 10 Herättäjän päivän 
messu kirkossa, Jouni Riipinen ja Pek-
ka Kyöstilä. Kolehti Herättäjä-Yhdis-
tykselle.Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
päiväseurat seurakuntakodissa.
Ma 19.11. sotaveteraanit seurakunta-
kodissa. Pyhännän veteraanit vieraana. 
Hartaus, ruokailu ja ohjelmaa. 
Ti 20.11. klo19 kirkkokuoron harjoi-
tus seurakuntakodissa, Määttä.
Ke 21.11. klo 10 ystävänkammari 
kerhokodissa, klo 11 päiväkerho ker-
hokodissa ja klo 15.30 puuhakerho 
kerhokodissa.
To 22.11. klo 11 perhekerho ja  klo 
15.30 sudarikerho kerhokodissa. 
Rauhanyhdistys: Pe 23.11. klo 19 
ompeluseuramyyjäiset ry:llä, Alpo 
Pikkarainen. Su 25.11. klo 19 seurat 
ry:llä, Aatos Mehtälä.   

Piippola 
Su 18.11. klo 12 mes-
su kirkossa, Piri ja 
Kyöstilä. Kolehti tee-
mavuoden,  Auta op-
pimaan, mukaisesti 
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Siikasalo Tyrnävä

Munkki Serafi m (Veli-Petri Seppälä) on fi losofi an 
tohtori, Valamon luostarin veljestön jäsen 
sekä Tapiolan Pyhän Herman Alaskalaisen kirkon 
diakoni. Hän on aiemmin julkaissut lukuisia 
itäiseen kristillisyyteen liittyviä tietokirjoja.

Sisältöä elämään.

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

www.kirjapaja.fi
www.kotimaa-yhtiot.fi

VUODEN KRISTILLINEN KIRJA 2007
     -VOITTAJA

Munkki Serafi min kirjoittama Vapaus on Vuoden kristillinen kirja. 
Se on yhtä aikaa ajankohtainen yhteiskunnallinen puheenvuoro, 
terävä fi losofi nen käsiteanalyysi ja ajaton elämäntaitokirja.

”Syvästi viisas ja persoonallinen puheenvuoro, 
joka haastaa etsimään elämän mielekkyyttä.” 
  Vuoden kristillisen kirjan 2007 valitsija, europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola

Uusia näkökulmia vapauden käsitteeseen. 
Teos kutsuu oivaltamaan vapauden mysti-
sen ulottuvuuden ja hahmottaa vapauden 
olemusta olemassaolon perimmäisenä 
voimana. Ovh. 26,90

Araratista itään
12 avainta Armeniaan

Munkki Serafi min 
uusin teos, kiehtova 
hengellinen matkakirja 
vie löytöretkelle 
Armenian ikivanhaan 
kulttuuriin ja 
kristilliseen historiaan. 
Ovh. 28,90

Lasten oma jumalanpalvelus 
ja kekkerit Kiimingissä

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
Su 18.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla, Reino Tanjunen. Rippikou-
lua klo 15 saakka.
Ma 19.11. klo 18 naisten keskustelu-
piiri pappilan alakerrassa.
Ti 20.11. klo 13 virsihetki Puistolassa 
sekä klo 19 nuortenilta srk-talolla.
Ke 21.11. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
To 22.11. klo 12 diakonia- ja lähetys-
piiri srk-talolla.
Adventtimessut entiseen tapaan 
srk-talolla 2.12.2007 klo 11-15. Pöy-
tävaraukset ti 27.11. klo 14 mennessä 
Siikajoen palvelupisteeseen, puh. 010 
4250 299. 
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä ja jakelupääl-
likkönä tukipakettien jakelussa.
Kalajoen, Kokkolan ja Raahen rovasti-
kuntien koulutuspäivä vuoden 2008 
Yhteisvastuukeräyksestä.
Työ ja osallisuus ma 19.11.2007 Vi-
hannin seurakuntatalossa alkaen klo 
10. Klo 10 kahvit suolapalalla, 10.30 
alkuhartaus, kappalainen Eero Kos-
kela, 10.45 kotimaan kohteen esittelyä, 
Marjaana Kanerva Kirkkopalveluista, 
11.45 ruokailu, 12.45 musiikillinen 
ohjelmatuokio, 13 ulkomaan kohteen 
esittelyä, Jan Edström Kirkon Ulko-
maanavusta, 14 päiväkahvit, 14.30 
terveiset Nuorten Ystävistä, 15.15 
päätöshartaus. Tervetuloa! 
Rauhanyhdistys: To 15.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.  Pe 16.11. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. La 17.11. klo 
19.30 raamattuluokka Sauli Toppilalla. 
Su 18.11. klo 12 pyhäkoulut Raimo 
Mikkosella ja Heikki Haholla sekä 
klo 17 seurat ry:llä.  Ti 20.11. klo 19 
vauvailta ry:llä.  Ke 21.11. klo 18.30 

Kastettu: Viola Elena Aitto-oja, Lotta 
Emilia Keränen (Kajaani evl) ja Rasmus 
Penjamin Koivisto (Siikasalo evl)
Kuollut: Tapio Esko Karppinen kir-
konkylästä 46 v.

ompeluseurat ry:llä. To 22.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Jari-Pekka Pietola 
ja Liisa Marjatta Heikkinen.

Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri to 15.11. 
klo 11.30 Eeva-Liisa ja 
Urho Honkakoskella.
Sanajumalanpalvelus 
su 18.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, Isokään-
tä. Kolehti teemavuo-
den Auta oppimaan 
mukaisesti lapsi- ja 
nuorisotyöhön sekä 
nais- ja perhetyöhön 
seuran työalueilla, Suomen Lähetys-
seura ry. Maaseutuväen kirkkopyhä, 
kirkkokahvi srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 20.11. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Yhteisvastuu-koulutusilta ti 20.11. 
klo 17.30 Oulussa. Illan aikana saadaan 
tietoa ensi vuoden keräyskohteista. 
Ilmoittaudu Riitalle ma 19.11. men-
nessä, p. 044 7372 630, niin sovitaan 
kyydeistä.
Hartaus ke 21.11. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon dia-
koniapiiri to 22.11. klo 10.30 Eila 
Materolla, Miinanmutka.
Temmes: Hartaus pe 16.11. klo 11 
Eläkeliiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla. Sanajumalanpalvelus su 
18.11. klo 12 Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä. Lapsikuoro. Maaseutuväen 
kirkkopyhä, kirkkokahvi srk-talolla. 
Seurakuntailta to 22.11. klo 18.30 
Maire Uusitalolla.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 21.11. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro to 
22.11. klo 16 Temmeksen srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta to 15.11. klo 18 
Murrossa, Peuranniemi 16 ja pe 16.11. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 15.11. 
klo 19 lauluseurat Leevi Koskelolla. 
Su 18.11. klo 16 seurat ry:llä, Leo 
Ylönen ja Reino Vähä. Ke 21.11. klo 19 
myyjäispalaveri ry:llä. Murto: Pe 16.11. 
klo 19 lauluseurat Anneli ja Heino Pe-
terillä, Ketolanperäntie 721. Su 18.11. 
seurakuntapäivä ry:llä, alustus klo 13 
ja seurat klo 19.
Kastettu: Veeti Eemeli Hanhisuanto, 
Adalia Ellenor Simonson.

Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa vietetään Lasten 

oikeuksien päivänä 20. mar-
raskuuta kello 18 uutta lapsil-
le varta vasten sävellettyä lasten 
kirkkoa, joka on saanut nimen 
”Ihme olen itsekin”.

Jumalanpalvelus sisältää kaik-
kiaan yhdeksän uutta laulua, 
jotka on säveltänyt Risto Ai-
nali ja sanoittanut Satu Krei-
vi-Palosaari.

Kiiminkijoen koulun kuoro 
toimii esilaulajana lasten kirkossa 
opettajansa Eeva-Liisa Pieti-
läisen johdolla. Jumalanpalve-
luksen toimittaa kappalainen 
Miia Seppänen ja kanttorina 

toimii Risto Ainali.
Lauluissa kiitetään siitä, että 

myös lapsi saa levähtää kirkossa 
ja pyytää voimaa Taivaan Isäl-
tä. Lapset kiittävät perheestä, 
koulusta ja ystävistä. Esirukous-
laulussa rukoillaan yksinäisten, 
kodittomien ja sodan jaloissa 
olevien lasten puolesta.

Lasten kirkko Ihme olen 
itsekin on jatkossa saatavissa 
myös muiden seurakuntien 
käyttöön.

Kirkonmenojen jälkeen vie-
tetään Lasten oikeuksien päivän 
kunniaksi Kekkereitä.

Kekkerit ovat osa Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen valtakun-

nallista Hyvä kiertoon -hanket-
ta, jolla herätetään keskustelua 
yhteisestä ja yksityisestä hyvästä 
ja sen edellytyksistä.

Tämän lisäksi Kekkerit liit-
tyy kirkon kasvatuksen pai-
nopisteeseen Jumalan silmissä 
kaunis, joka painottaa muun 
muassa lapsen oikeutta tulla 
kuulluksi ja oikeutta aikuisen 
läsnäoloon.  

 
”Matkaa leikkeihini taitan.
Muistan ilon antajaa.
Kädet joskus ristiin laitan,
kiitän silloin Jumalaa.
Hän on ilon tuoja,
lohdutus ja suoja.”

Diakonia-idea 2008 on innovaatiokilpailu par-
haiden suomalaisten diakoniahankkeitten löytä-
miseksi. Luterilaisen kirkon järjestämä kilpailu 
huipentuu lokakuussa 2008, jolloin julkaistaan 
palkittavat hankkeet Seinäjoen diakoniapäivillä. 
Diakonia-idean pääpalkinto on 5 000 euroa.

Uusia diakonian alan ideoita syntyy lisää vii-
koittain. Diakonia-idea 2008 haluaa nostaa esiin 
sitä vahvaa ammattitaitoa ja innostunutta luo-
vuutta, jota diakonian kentässä elää.

Kilpailun keskipisteessä ei ole palkinto, vaan 
tarve saada hyviä ideoita ja käytäntöjä yhdes-
sä jaettaviksi. Monet hyvät innovaatiot ovat 
monistettavissa tai muokattavissa käyttöön eri 
puolilla maata tai eri kohderyhmien tarpeita 
vastaaviksi.

Verkkosivustossa www.diakonia-idea.fi tullaan 
julkaisemaan kaikki lähetetyt ehdotukset, ellei 
julkaisua ole erikseen yksittäisen hanke-ehdotuk-
sen kohdalla kielletty. Kilpailun kärkihankkeet 
julkaistaan ensi vuoden syyskuussa. 

Diakonian innovaatiokilpailu 
käynnistyy

Kilpailun hakuaika on varsin pitkä, sillä haku-
lomakkeet pitää palauttaa vasta 25. toukokuuta 
mennessä. Tällä halutaan rohkaista lähettämään 
myös juuri käynnistyvien, uusien hankkeiden 
anomuksia. Pelkkä suunnitelma ei riitä kilpai-
luun, hankkeen tai innovaation on pitänyt olla 
toiminnassa ennen hakuajan päättymistä.

Kilpailun järjestävät diakoniakentän keskeiset 
toimijat yhdessä: Diakonia ry., Diakonialaitos-
ten liitto ry, Kirkkohallituksen diakonia ja yh-
teiskuntatyö KDY, Kirkkopalvelut, Diakonia-
työntekijöiden Liitto ry sekä Kotimaa-yhtiöt. 
Uusina järjestäjätahoina ovat mukana Kirkon 
Ulkomaanapu sekä Diakonia-ammattikorkea-
koulu Diak. 

Valintaraatiin kuuluvat tänä vuonna kehit-
tämiskonsultti, lääketieteen tohtori Ali Arsalo, 
yliopettaja, teologian tohtori Raili Gothóni, 
vuoden diakoniatyöntekijä, diakonissa Elisa 
Linkola sekä yhteiskunnallisen työn diakoni 
Katri Valve. (KT)
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Sinä tulet, Herra Kristus,

hetkenä, jota emme tiedä.

Sinä olet jo läsnä,

kun me vielä odotamme.

Sinä tulet kerran -

ja tulet joka päivä, Herra Kristus.

Tulet kohti ja yllätät meidät,

sinä köyhä, nälkäinen,

sairas ja koditon.

Anna meidän havahtua, Herra Kristus,

anna havaita,

että olet keskellämme

ja että siksi jokainen päivä

on tuomion päivä

ja armon päivä. Tule, Herra Jeesus.

Päivän Psalmi on Ps. 90: 1–6, 12–15
EnsimmäinEn lukukaPPalE aam. 4: 12–13
ToinEn lukukaPPalE 2. PiET. 3: 8–14, 18.
EvankEliumi maTT. 25: 1–13
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Valvomisen sunnuntai teemana on tiivis ja raamatullinen kehotus: ”Valvokaa!” Se 
liittyy päivän evankeliumitekstiin, jossa Jeesus sanoo: ”Valvokaa siis, sillä te ette tie-
dä päivää ettekä hetkeä.” Pyhäpäivän teema korostaa henkilökohtaisen valvomisen 

tärkeyttä viimeistä tuomiota odotellessa. Usko on henkilökohtainen asia, jota kukaan ei voi 
omaksua toisen puolesta. Joka hetki olisi oltava valmis elämän päättymiseen.

Myös kirkkovuosi kallistuu kohti loppuaan, mikä korostaa valvomisen sunnuntain arvoa 
eräänlaisena tuomiosunnuntain alussunnuntaina. Niinpä valvomisen sunnuntaita onkin 
yleisesti kutsuttu kirkkovuoden viimeistä edelliseksi sunnuntaiksi.

Evankeliumikirjassa on pyhän teemaan liittyvä tarkennus, joka selventää värikkäin sa-
nakääntein pyhän luonnetta: ”Valvominen ei kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä 
vaan turvallista luottamusta siihen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätök-
seen.” Maallinen valvominen esimerkiksi auton ratissa väsyneenä ajaessa sitä vastoin voi 
olla hyvinkin voimia kuluttavaa!

Vertaus kymmenestä morsiusneidosta on hyvin tuttu koko kristikunnassa. Sanoma on 
selkeä, mutta myös jännittävä, sillä meidän aikanamme tällaiset tapahtumat tuntuvat jo 
erikoiselta, koska meillä ei ole öljylamppuja tai morsiusneitoja yön sydämessä sulhasta 
odottelemassa. Odotteluhan tapahtui morsiamen talon ulkopuolella.

Jeesuksen ajan häissä juhla-aika kesti monta päivää. Yölläkin kylän väeltä saattoi saada 
palvelua juhla-ajan vuoksi – lähtiväthän ”tyhmät” neidot hakemaan öljyä lähikylästä. Mor-
siustalossa alkoivat kuitenkin jo juhlat suurine aterioineen.

Valvominen tarkoittaa vertauksessa erityisesti valmiutta. Viisaatkin morsiusneidot ni-
mittäin nukahtivat. Kaikkien lamput paloivat heidän nukkuessaan (mikä oli tietysti pa-
loturvallisuusriski!). Morsiusneitojen herätessä ”tyhmät” huomasivat öljyn olevan kohta 
lopussa. Nukkuminen ei kuitenkaan olisi haitannut, mikäli ymmärsi ”nukkua uskossa” 
lamput täynnä öljyä ja sydän valmiina.

Pekka TUOMIkOSkI

valvominen 
on odottamista

viikon takainen Tuusulan koulutragedia on järkyttänyt kaikki 

suomalaiset. Monen elämä katkesi kesken, ja heidän läheisten-

sä elämään tuli suunnaton tuska. Ihmisten mielettömyydestä em-

me voi syyttää Jumalaa emmekä moittia Häntä poissaolevaksi. Ju-

mala on aina läsnä, Hän valvoo elämämme jokaista silmänräpäys-

tä. Emme ymmärrä tapahtunutta, ja hiljaisina pyydämme Juma-

lan armollista läsnäoloa kaikkien surevien elämään. 

Ensi sunnuntain psalmi puhuu meille karusti elämän todellisuu-

desta: ”Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka het-

ken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja 

kuihtuu pois”. Elämä ei ole meidän hallittavissamme.

Kirkkovuoden lähestyessä loppuaan meitä kehotetaan valvomaan. 

Tälle hereillä ololle on selvä syy: aika päättyy, määräaika kuluu um-

peen. Jonakin hetkenä oma sydämeni lyö viimeiset lyöntinsä. Jo-

nakin hetkenä kuolinkellot soivat ihmiskunnalle ja koko tälle nä-

kyvälle todellisuudelle. 

Sunnuntain evankeliumi puhuu kymmenestä morsiusneidosta: 

viidestä tyhmästä ja viidestä viisaasta. Jeesuksen vertauksen ydin, sen 

painopiste on valvomisen ajatuksessa: Valvokaa siis, sillä ette tiedä 

päivää ettekä hetkeä. Valvominen on kokonaisvaltaista. Valppaus ei 

ole vain sisäistä asennoitumista, vaan siihen osallistuu kokonainen 

ihminen. Niin kuin nukkuminen on vaikeaa silmät avoimina, niin 

on valvominenkin vaikeaa, jos antaa silmien painua kiinni.

Kun on kyse kutsusta Jumalan valtakuntaan ja siihen vastaami-

sesta, emme voi luottaa viime tinkaan. Tämä päivä, tämä hetki on 

tärkeä. Nyt meitä vielä kutsutaan, nyt vielä voimme vastata Juma-

lalle kyllä.

Kristitylle valvominen on toivon täyttämää odottamista. Odo-

tamme Jumalan lupausten täyttymistä.

veIJO kOIvULa
keSkUSRekISTeRIn JOHTaJa
OULUn SeURakUnTayHTyMÄ
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T ekstiviesti kilahti kännykkään. Ada luki sen 
pelonsekaisin tuntein. Hän oli jo aamul-
la kuullut auto-onnettomuudesta, jossa oli 

menehtynyt useita. Hän tiesi, että hyvä kaveri oli 
ollut matkalla, mutta ei ollut varma, miten hä-
nelle oli käynyt. Lyhyt viesti kertoi, että ystävä 
oli kuollut onnettomuudessa. Siitä alkoi tunne-
vyöry, jota kesti pitkään.

Kotona oli helppo puhua, mutta aina ei olisi 
jaksanut uudestaan selittää tuntemuksiaan. Ka-
vereiden kanssa saattoi muistella ja viettää kynt-
tilähetkiä. Koulussa halusi vetäytyä, kokeisiin 
oli vaikea keskittyä. Opettajilta olisi odottanut 
ymmärrystä. Ada ei jaksanut pyytää apua, mutta 
odotti, että sitä annettaisiin pyytämättä. Tuntui 
kuin olisi tahtonut olla vielä pieni, jonka on help-
poa kavuta syliin ja käpertyä lohduttavaan silitte-
lyyn. Kaveriporukasta löytyi eniten ymmärrystä, 
sillä kuollut ystävä oli myös heille tuttu.

Kun sitten Adalle tarjottiin apua, hän tarttui 
siihen. Hän kävi juttelemassa koulupsykologin 
ja seurakunnan tuttujen työntekijöiden kanssa. 
Pikkuhiljaa suru muuttui muistoiksi, jotka eivät 
enää tehneet niin kipeää.”

Rovasti Sirkku Eho Kirkon sairaalasielunhoi-
dosta kertoo tarinan Adasta. Hänen tuntemuk-
sensa ovat totta tänäänkin hyvin monen nuoren 
kohdalla. Onnettomuuteen ei voinut varautua. 
Siksi se pysäytti niin, että oli vaikea suunnitella 
tulevaisuutta. Elämän rajallisuus tuli lähelle.

Sirkku Ehon mukaan keskeistä on kysyä, mi-
ten nyt voit? Riittää, kun uskaltaa tehdä tämän 
kysymyksen surevalle nuorelle. Hän itse tietää, 
mitä kertoo ja kenelle kertoo, kenelle näyttää 
surunsa haavaa.

Kun nuori kohtaa kuoleman, hän joutuu kas-
vokkain ennen kokemattomien tunteiden kanssa. 
Monet kysymykset elämän merkityksestä nosta-
vat päätään. Onko 16 vuotta täysi elämä? Miksi 
ja mitä varten? Kristillinen toivo siitä, että on 
jälleennäkeminen, antaa lohtua myös nuorille 
heidän suruissaan ja menetyksissään.

Rituaaleilla on suuri merkitys

Nuorten kanssa työskentelevät tarvitsevat herk-
kyyttä ja taitoa nähdä, kuulla ja olla lähellä juu-
ri silloin, kun kuolema tulee kohti ja lähelle. Tur-
vallinen mukana kulkeminen auttaa nuorta kes-
tämään outoja, uusia tunteita.

Nuorten surussa rituaaleilla on suuri merkitys. 
He voivat käydä onnettomuuspaikalla, sytyttää 
siellä kynttilöitä ja jättää tervehdyksiään. Kuolleen 
ystävän näkeminen arkussa voi auttaa surutyössä 
ja asian käsittelyssä. Yhteiset muistot lohduttavat. 
Joskus on hyvä, että luokassa järjestetään hetkiä, 
joissa asiaa käsitellään opettajan kanssa. Luokka-
toverit saattavat kirjoittaa muistojaan yhteiseen 
kirjeeseen, joka annetaan kuolleen luokkatoverin 
vanhemmille.

Jos se sopii perheelle, hautajaisiin osallistuminen 
on tärkeää myös luokkatovereille. Monelle nuorelle 
kuolema ja hautajaiset ovat vielä vieraita tapahtu-
mia. Ohjaus ja puhuminen etukäteen auttavat.

kuoleman kohdanneelta nuorelta on kysyttävä, 

”Miten voit?”
Sirkku Eho muistuttaa, että kaikkien haavojen, 

niin ruumiin kuin mielenkin, paraneminen vie ai-
kaa. Jokaisella on oikeus surra oman aikataulunsa 
mukaisesti. Jokaisella on oikeus näyttää tunteensa, 
kirjoittaa niistä, piirtää niistä, puhua niistä mui-
den kanssa. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa surra; 
jokaisen tapa on yhtä lailla oikea.

Todellisuus muuttuu pysyvästi 

– Tärkeä tehtävä nuoren surutyössä on sen kä-
sittäminen ja lopulta hyväksyminen, että mene-
tyksen myötä hänen todellisuutensa on pysyväs-
ti muuttunut. Kuollut läheinen on pysyvästi pois-
sa. Läheisen ihmisen kuolema aiheuttaa muutok-
sia nuoressa itsessään ja hänen jokapäiväisessä elä-
mässään, muutoksia hänen perheensä elämässä tai 
muutoksia hänen ystäväpiirissään. Sirkku Eho ko-
rostaa, että muutoksiin sopeutuminen vaatii suu-
ren psyykkisen työn.

Suruun voi liittyä fyysisiä oireita. Nuorella voi 
ilmetä psykosomaattisia oireita, kuten ihottumaa, 
päänsärkyä tai vatsakipuja. Sureva nuori on myös 
tavallista alttiimpi erilaisille sairauksille.

Surevan nuoren haavoittuvuus lisääntyy. Nuori 
kokee itsensä hauraaksi ja avuttomaksi ja pelkää, 
ettei koskaan enää palaa ennalleen. Nuori saattaa 
pelätä muidenkin läheistensä menettämistä, on-
nettomuuksia tai sairauksia. Nuori saattaa myös 
kokea syyllisyyttä, jos hänellä onkin välillä hyvä 
olo tai jos häntä naurattaa. Hän saattaa kokea 
syyllisyyttä myös siitä, että on itse elossa. Suru voi 
johtaa nuoren masennukseen, sosiaaliseen vetäy-
tymiseen tai välinpitämättömyyteen. Nuori kokee, 
että hän on täysin yksin, että kukaan ei ymmärrä 
häntä. Myös univaikeudet ovat yleisiä.

Nuoren suruun voi liittyä myös neuropsykologisia 
oireita, kuten keskittymisvaikeuksia, aloitekyvyn 
puutetta ja muistikatkoja. Nämä voivat johtaa vai-
keuksiin koulussa. Suruun voi liittyä myös toiveita 
omasta kuolemasta. Ne voivat liittyä masennukseen 
ja lohduttomuuteen, mutta myös toiveeseen, että 
silloin tapaisi taas läheisensä.

Sirkku Ehon mukaan, että nuorella on oikeus 
saada tietoa kuolemasta, kuolintavasta ja olosuh-
teista, missä kuolema on tapahtunut. Hänellä on 
myös oikeus saada vastauksia kysymyksiin, jotka 
mietityttävät.

Suru kestää oman aikansa

Surua ei voi hoputtaa, mutta surevaa voi auttaa 
kuuntelemalla, tarjoamalla olkapäätä ja aikaa. Nuo-
ri arvostaa aikuista, joka tunnemyrskyssä näyttää 
valoa eteenpäin ja antaa toivoa. Suru, luopuminen 
ja kuolema ovat osa myös nuoren elämää, vaikka 
häntä tahtoisikin säästää. Aikuinen voi kertoa omaa 
tarinaansa siitä, mikä itseä on auttanut.

Turvallinen aikuinen tietää omat rajansa. Jos 
hän näkee, että nuori on juuttunut suruunsa, hän 
tarvittaessa ohjaa nuorta muiden auttajien luo. 
Tärkeää on olla rehellinen, aina ei tarvitse olla vas-
tauksia. Nuori vaistoaa aikuisen aidon läsnäolon 
ja arvostaa sitä.

kIRkOn TIeDOTUSkeSkUS

K irkon Ulkomaanavun Pe-
lasta maailma -hanke etsii 
suomalaisia 16–23-vuoti-

aita nuoria mukaan opintomat-
kalle Kambodzhaan. Matka teh-
dään maalis-huhtikuussa 2008 ja 
mukaan valitaan yhteensä neljä 
nuorta. Matkalla nuoret tutus-
tuvat Kirkon Ulkomaanavun tu-
kemiin kehitysyhteistyöhankkei-
siin ja kambodzhalaiseen arkeen 
ja elämään.

Mukaan valittavat nuoret 
ovat mukana opintomatkalla 
kuvattavassa Pelasta maailma 
-televisiosarjassa, joka esitetään 
TV2:n Summeri-ohjelmassa ke-
sällä 2008.

Matkalle lähtijät valitaan vi-
deokilpailun avulla, joka alkaa 
15. marraskuuta ja päättyy 15. 
tammikuuta ensi vuonna. Kil-
pailutyönä toimitetaan itse tehty 
lyhyt video aiheesta ”Minä rauhan 
rakentajana”. Tarkat kilpailu- ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät 
uudistuvilta www.pelastamaa-
ilma.fi -verkkosivuilta.

Opintomatka ja ohjelmasarja 
ovat osa Kirkon Ulkomaanavun 
kolmivuotista Pelasta maailma -
kansainvälisyyskasvatushanket-
ta, jossa toimitaan yhteistyössä 
Yleisradion kanssa. Ulkominis-
teriö tukee hanketta.

Ensimmäinen kahdeksanosai-
nen Pelasta maailma -sarja teh-
tiin syksyn 2007 opintomatkalta 
Mosambikiin. Se esitetään TV 
2:n Wintteri-ohjelmassa 27.12. 
alkaen. Matkalla olleiden suo-
malaisten nuorten halu tehdä 
työtä kehitysmaiden hyväksi 
kasvoi, kun ihmiset saivat nimet 
ja kasvot. 

– Tavatessaan perheen, jo-

Kansainvälinen Nuorten 
Miesten Kristillinen Yhdistys 
(NMKY) ja Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys (NNKY) 
viettävät yli 130 maassa perin-
teistä rukousviikkoa 10.–18. 
marraskuuta teemalla Lap-
set ensin.

Viikkoa on vietetty jo vuo-
desta 1876 alkaen NMKY:issä 
ja 1900-luvun alkupuolelta 
alkaen NNKY:issä. Sen aikana 
kiinnitetään erityistä huomiota 
lasten aseman parantamiseen 
ja heidän äänensä kuulemi-
seen aikuisten maailmassa. 
Molemmat maailmanlaajuiset 
järjestöt tekevät merkittävää 
työtä lasten ja nuorten, nais-
ten ja perheiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Pelasta maailma 
-televisiosarja kutsuu nuoria 

vastuuseen toisesta

ka joutuu tulemaan toimeen 
muutamalla eurolla viikossa, 
ymmärtää kehitysyhteistyön 
todellisen merkityksen, kuvaa 
16-vuotias turkulainen Maria 
Ristimäki.

Helsinkiläinen Viljami Aar-
bakke, 19, sanoo matkakoke-
muksen perusteella, että yhden 
ihmisen elämän helpottuminen 
tai sen pelastuminen on elämää 
suurempi asia. Pienikin teko voi 
olla yllättävän iso apu.

Afrikkalaisissa kylissä kier-
rellessään veikkolalainen Ilona 
Oranen, 21, oppi, että paikallinen 
tilanne pitää tietää tarkasti, jotta 
kehitysyhteistyö todella kantaisi 
hedelmää. 

– Paikallisilla on myös pitkä 
selviytymisen perinne. Parasta 
apua on olla tukemassa heidän 
omaehtoista kehitystään.

Kaisa Eisanen, 18, näki Mo-
sambikissa, miten apu menee 
perille esimerkiksi mikrolainan 
ja starttirahan muodossa. 

– Kauhean tärkeää se työ on. 
Yksi perustaa tuen avulla leipo-
mon, toinen ompelimon, kertoo 
turkulainen Kaisa.

Pelasta maailma -hankkeen 
keskeisiä toimintoja ovat tele-
vision ohjelmasarjat, nuorille 
ja nuorille aikuisille suunnatut 
kilpailut ja opintomatkat sekä 
verkkopalvelu pelastamaailma.
fi. Opettajat ja kasvattajat voivat 
hakea verkkosivuilta hankkeen ai-
kana tuotettua opetusmateriaalia, 
virikkeitä ja tukea diakonia- ja 
kansainvälisyyskasvatukseen.

Hankkeen kolmas opintomatka 
suuntautuu Guatemalaan syksyl-
lä 2008 ja siihen liittyvä kilpailu 
alkaa keväällä 2008. (KT)

Oulun tuomiokirkossa järjestettiin hartaus Tuusulan koulusurmia seuranneena päivänä. kirkkoon saapui 
paljon myös nuoria ja koululaisia.

Rukousviikkoa 
vietetään Suomessa 

jo 132. vuotta

Viikkoon kuuluu myös 
Rauhanpäivä, jota vietetään 
17. marraskuuta. Päivän tee-
mana on NMKY rakentaa 
rauhaa kaikkien kanssa. 45 
miljoonan jäsenen NMKY-
liike – kuten myös NNKY-lii-
ke – on merkittävä erilaisten 
ihmisryhmien välinen siltojen 
rakentaja ja rauhankasvatus-
järjestö, joka toimii myös ak-
tiivisesti uskontojen välisessä 
dialogissa.

Suomessa rukousviikon 
ja NMKY:n rauhanpäivän 
tapahtumia on eri puolilla 
maata. Tietoja tapahtumista 
ja rukousviikon teemasta saa 
osoitteesta www.ymca.fi, koh-
dasta Uutta sivuilla. (KT)

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

y H D I S T y k S e T

M U U T  S e U R a k U n n aT

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

Piriläntie 145, Kempele 

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

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

O P I S k e L I J a M e n O T

Katso lisää menoja sisäsivu-
jen Nuoret aikuiset ja opis-
kelijat kohdasta.

vUOkRaTTavana

Pa Lv e L U H a k e M I S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

ILMOITa 
RaUHan TeRveHDykSeSSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

RaUHan TeRveHDyS
MyöS

veRkOSSa: 
www.RaUHanTeRveHDyS.FI


