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muut lehdet

Vastarannan Kiiski

Epämukavat hiljaiset hetket puo-
lituttujen kanssa lienevät jokai-
selle tuttuja. Kun oleellisemmat 

kuulumiset – ”mitäs tässä, ihan hy-
vää” – on vaihdettu, sanottava lop-
puu helposti kesken. Silloin on tapa-
na turvautua puheenaiheista kliseisim-
pään: säähän. Mielikuvituksettomuu-
destaan huolimatta sää on mitä erin-
omaisin puheenaihe, sillä siitä löytyy 
poikkeuksetta jotain sanottavaa. Kes-
kustelukumppanin kanssa voi päivi-
tellä sateita, auringonpaistetta, ukkos-
ta, lunta, lumen puutetta, kylmyyttä, 
lämpöä ja niin edelleen. Viime vuo-
sina säästä puhuminen on kuitenkin 
muuttunut ratkaisevasti.

”On se ilmoja pidellyt” pitää tie-
tysti paikkansa ajankohtana kuin 
ajankohtana, mutta nykyään sen sävy 
on välinpitämättömän kevyen sijaan 
lievästi huolestunut. Syksyn satei-
suudesta juttelusta siirrytään helposti 
menneiden talvien muisteluun: ”Niin, 
viime joulukuussakin oli vielä yli 
kymmenen astetta lämmintä ja pelk-
kää vesisadetta!” Lumettomuuden ja 
lämpötilojen epätavallisen vaihtelun 
toteamisen jälkeen aletaan lähestyä 
aihetta, johon tätä nykyä törmää päi-
vittäin tiedotusvälineitä seuratessaan. 
Ja hyvä niin, sillä ilmastonmuutos 
vaatisi paljon suurempiakin tekoja 
kuin hämmästelyä pihalla kohdatun 
naapurin kanssa.

Kummallisen sateinen syksy, poikke-
uksellisen kuiva kesä tai lumeton joulu 
ovat kaikkea muuta kuin epäoleelli-
sia huomioita. Jouluvalot näyttävät 
vuosi vuodelta ankeammilta ilman 
valkoista ympäristöä, mutta voisiko 
seikan toteamisen tiimoilta myös ryh-
tyä konkreettisiin toimiin – vaikkapa 
jättää osan jouluvaloista sytyttämättä 
energian säästämiseksi? 

Pieniin ympäristötekoihin on varaa 
ja aikaa kaikilla. Kuinka helppoa on 
ottaa sähkölaitteet seinästä, kun niitä 
ei tarvita tai valita kaupassa ympä-
ristömerkitty tuote, jonka hinta on 
kilpailijaansa muutaman sentin kor-
keampi? Lentomatkoja ja yksityisau-
toilua vähentämällä  saa aikaan valtavia 
muutoksia.

Surullista kyllä, maailmanpolitiikan 
tasolla ilmastonmuutoksesta keskuste-
lu jää useimmiten samalle tasolle kuin 
puolitutun kanssa jaettu juttutuokio. 
Ympäristölle vaarallisimpien valtioi-
den – siis enimmäkseen länsimaiden ja 
muutaman halpatuotantomaan – joh-
tajat levittelevät käsiään ja mutisevat 
jotain epämääräistä teollisuudelle ai-
heutuvista haitoista, talouskasvusta ja 
kilpailukyvyn heikkenemisestä. 

Helposti tuntuu unohtuvan, että 
teollisuus, talouskasvu ja kilpailukyky 
paitsi kärsivät laajasti ilmastonmuu-
toksesta, myös muuttuvat pian täysin 
merkityksettömiksi, mikäli ympäristö 
tuhoutuu elinkelvottomaksi. Ilmas-
touutisiin tutustuneet tietävät, ettei 
tuo uhkakuva ole kovinkaan kaukana 
todellisuudesta.

Kolumni kuuluu 7-osaiseen poliittisten 
nuorisojärjestöjen kolumnisarjaan, jos-
sa kaikkien eduskuntapuolueiden pai-
kalliset nuorisojärjestöt kirjoittavat  
valitsemistaan aiheista.

Noora Vaarala, Pohjois-Pohjanmaan vasemmistonuorten puheenjohtaja

Suomen Viikkolehden numeron 45 pää-
kirjoituksessa Hannu Lahtinen toivoo vas-
tuullista isyyttä.

”Isien poissaolo lastensa luota on eräs su-
kupolvesta toiseen jatkuva ongelma. Joskus 
syynä on ollut sota, yleisemmin syynä ovat 
päihteet, ylityöt, lasten hyvinvoinnin alleen 
hautaavat harrastukset – tai isän kieltäyty-
minen kantamasta ylipäätään vastuuta ’va-
hingossa’ alullepanemastaan lapsesta. Myös 
vanhempien avioero vie isän usein etäälle.

Uusimpana isyyden etäisyyden muoto-
na on lääketieteen keinoin hoidettava he-
delmöitys, jossa ei ole tarkoituskaan, että 
biologisen isän ja lapsen välille saataisiin 
aikaan suhde ja vuorovaikutus.

Isä voi myös olla paikalla, mutta ei läsnä. 
Lapsi saa tällöin puutteellisen tunnekontak-
tin isänsä kanssa. Jos lapsi ei saa kokemusta 
olla isänsä hyväksymä ja rakastama, sisäinen 
orpous estää ilmaisemasta omia tunteita.”

Kansan Tahto kirjoittaa 6.11. pääkirjoi-
tuksessaan ahneiden pidoista ja osoittaa 
kuvituksella Fortumin suuntaan.

”Jos aiemmin verokalentereissa keskityt-
tiin enemmän seulomaan ’verosuunnittelun’ 

mestareita, nyt kansallista inhoa saavat syys-
tä tuta ne, jotka ovat johtajien sikamaisten 
palkitsemisjärjestelmien avulla onnistuneet 
keplottelemaan tehtäviinsä ja vastuuseensa 
nähden silmittömät tulot – ja varsinkin kun 
rahastus on tapahtunut valtion osittain tai 
kokonaan omistamissa yhtiöissä.”

Aija Pirinen kysyy 2.11. Kirkko ja koti -
lehden kolumnissa, kuinka korvaamat-
tomia ovat kirkkoisät.

”Mutta entäpäs jos lakolla uhkailisivat-
kin papit? Noinkohan kiihkeästi perustet-
taisiin auttavia puhelimia ja vaadittaisiin 
seurakunnilta varasuunnitelmia. Mitä vä-
liä sielun tilasta, kunhan ruumiin varaosa-
huolto toimii.

Olli Karhi käsittelee 1.11. Sana-lehden ko-
lumnissa kansakunnan terveydentilaa.

”Hengen miehenä Paavali kuitenkin muis-
tuttaa nuorelle valmennettavalleen Timo-
teukselle, että ruumiillisesta harjoituksesta 
on vain vähän hyötyä, mutta Paavali ei 
tiennytkään tuon taivaallista kakkostyypin 
diabeteksesta.”

aatoksia

On se ilmoja pidellyt
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Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö aloitti vii-
me vuoden puolivälissä kampanjan, jolla va-
roiteltiin ihmisiä niin kutsuttujen pikaluotto-
jen vaaroista. Näitä lainoja saa hetkessä teks-
tiviestillä ja takaisin ne peritään muhkeiden 
korkojen kera.

Tämän jälkeen kävi ilmi, että pikalainoja saa 
helposti jopa toisten nimissä. Alalla ei ollut 
kunnollista sääntelyä. Lainoja myöntävät yri-
tykset toimivat viidakon lakien viitoittamina.

Pian keskusteluun tuli säpinää ja jotakin al-
koi tapahtua. Muutamat poliitikot alkoivat 
vaatia luotonannon säätelemistä ja hillitse-
mistä. Kansanedustaja Annika Lapintie teki 
lakialoitteen, jonka tarkoituksena oli helpot-
taa luottojen kustannusten vertailua.

Silloinen oikeusministeri Leena Luhtanen 
puuttui myös keskusteluun. Hän ravisteli tie-
tosuojavaltuutettua toimiin.

Rahoitustarkastuskin heräsi, ja Kuluttajavi-
rasto laati ohjeet luotonantoon vaikuttavas-
ta lainsäädännöstä.

Jopa luottoa antavat yritykset reagoivat. Ne 
perustivat eräänlaisen itsesäätelyelimen val-
vomaan luotonannon eettisiä periaatteita, 
vaikkakaan jäseniä ei ollut tungokseksi asti.

Pikaluotoista tehtiin lyhyessä ajassa myös 
tutkimuksia, jotka osoittivat, että eniten mak-
suhäiriömerkintöjä pikavipeistä on koitunut 
nuorille.

Nyt oikeusministeriön asettama työryhmä 
pohtii, millä lainsäädännöllisillä keinoilla pika-

luottomarkkinoita olisi mahdollista hallita.
Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö ei suin-

kaan ollut ainoa taho, joka nosti pikaluotot 
julkiseen keskusteluun, mutta teki sen kaik-
kein näkyvimmin. Kampanja oli sopivasti 
provosoiva. Siinä todettiin muun muassa, et-
tä luotoilla hankitut ongelmat on helppo siir-
tää omalta kontolta vanhemmille ja lapsille.

Kirkon esiintyminen tällä tavalla aiheutti 
jonkin verran närkästystä. Joka tapauksessa 
tuloksia on syntynyt. Pikaluottojen aiheutta-
miin ongelmiin suhtaudutaan nyt vakavasti 
ja niille yritetään tehdä jotakin.

Kuka viitsii tämän jälkeen väittää, että kir-
kon ei pidä puuttua yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin ja epäkohtiin?

Aiheellista sekaantumista
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Teen pro gradu-tutkielmaa Helsingin yli-
opiston teologisessa tiedekunnassa käy-
tännöllisen teologian laitoksella. Aihee-
ni käsittelee sielunhoitoa syöpäpotilaan 
tukena ja hengellisen sekä henkisen tuen 
merkitystä sairastavalle. Jos sairastat tai 
olet sairastanut syöpää, olisin kiinnos-
tunut kokemuksistasi ja kaipaamastasi 
hengellisestä tai henkisestä tuesta. 

Kirjoita vapaasti elämästäsi ja sen eri 
vaiheista, kerro myös sairastumiskoke-
muksistasi elämäkerrallisen kirjoitelman 
muodossa. 

Ilmoita kirjoitelmassa ikäsi ja sukupuo-
lesi. Kaikkea saamaani aineistoa tullaan 
käsittelemään luottamuksellisesti ja sitä 
käytetään ainoastaan tutkimuskäyttöön. 
Aineisto säilytetään tutkijan hallussa. 

Kenenkään osallistuneen henkilölli-
syys ei paljastu tutkimuksesta. Mikäli 
haluat osallistua tutkimukseen, mutta et 

kirjoittamalla, haastattelu on mahdolli-
nen. Ilmoita osallistumisesta jompaan-
kumpaan alla mainittuun osoitteeseen 
ja liitä mukaan yhteystietosi. 

Tutkimukseen liittyviin kysymyksiin 
vastaa käytännöllisen teologian assis-
tentti Johanna Lumijärvi numerossa  
(09) 19122586.

Lähetä kirjoitelma viimeistään vuo-
den loppuun mennessä osoitteeseen:
syopatutkimus@gmail.com, tai kirjeitse 
osoitteeseen Suvi Päällysaho/käytännöl-
lisen teologian laitos, PL 33, 00014 Hel-
singin yliopisto.

SUVI PääLLYSAHO 
                        TEOLOgIAN YLIOPPILAS

MARKKU HEIKKILä
KäYT. TEOLOgIAN PROFESSORI 

Tutkimus syöpäsairaiden kokemuksista
Syyslomalta palattuani tartuin Rauhan Ter-
vehdykseen ja hätkähdin. Kannen punai-
sena hehkuvan taivaan ja moskeijan sil-
huetti pani kaksi kertaa katsomaan, mi-
tä lehteä luen.

Kyllä, Oulun ja ympäristön evankelis-
luterilaisten seurakuntien tiedotuslehteä, 
joka vakuuttaa, että islamia ei tarvitse ko-
kea uhkana. Päinvastoin Raamatun keho-
tuksen mukaan rauhallista rinnakkaiseloa 
ja suvaitsevaisuutta tarvitaan...

Englanti lienee Euroopassa noudattanut 
tosi suvaitsevaista linjaa: koulujen opetus-
ohjelmista on poistettu holokaustia kos-
kevat tiedot kokonaan, koska loukataan 
muslimien tunteita, jos opetetaan asiasta, 
jota he pitävät siionistien valheena.

Jokainen ihminen, myös muslimi, on 
yhtä arvokas ja kaikilla on oikeus kuulla 
evankeliumi. Vuoropuhelua tarvitaan, 
mutta pitääkö tukea moskeijan rakenta-

mista? (vrt. Apt. 17)
Jeesuksen antama lähetyskäsky kuuluu: 

menkää ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni... Kirkon perustehtävä on 
ymmärtääkseni edelleen sama, ja toivon ja 
rukoilen, että myös seurakuntien lehden 
linja on tuon käskyn mukainen.

TERHI SIREN
OULU

Aiheeton uhka?

Postia palstalle
Keskustelua-palstalla julkaistaan lukijoiden 
mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa sähköpos-
tilla (toimitus@rauhantervehdys.suomi.net), 
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faxilla 
puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystie-
dot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot. 
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Kolehtien tuomat varat on 
monille kirkollisille järjes-
töille merkittävä osuus nii-

den rahoituksesta. Vuonna 2006 
kolehteja ja muita vapaaehtoisia 
varoja kerättiin yhteensä runsaat 
18 miljoonaa  euroa. 18 miljoo-
nan potista seurakuntien omaan 
käyttöön jäi vain 2, 9 miljoonaa 
euroa, ja reilut 15 miljoonaa suun-
nattiin kirkon sisäisen toiminnan 
ulkopuolelle.

Kirkkohallitus määrää osan vuo-
tuisista kolehtikohteista. Se päättää 
kolehdeista, jotka kerätään tiettyinä 
pyhäpäivinä ja antaa seurakunnille 
tiedot kolehdeista, jotka tulee ke-
rätä tiettyjen kuukausien aikana. 
Se myös suosittelee seurakuntien 
harkittavaksi kolehteja, joitten 
käyttö hyödyttää koko kirkon 
toimintaa.

Jotkut päivät 
rahakkaampia kuin toiset

Kirkkohallituksen kansliapäällik-
kö Risto Junttila kertoo, että kirk-
kohallitus panee kolehtia hakevien 
anomukset paremmuusjärjestyk-
seen. Ensimmäisellä sijalla ovat kir-
kon lähetysjärjestöt, sitten Kirkon 
Ulkomaanapu ja viimeisenä mer-
kittävää valtakunnallista työtä te-
kevät kirkolliset järjestöt.

Jotkut pyhäpäivät ovat tietysti 
rahakkaampia kun toiset. On sel-
vää, että esimerkiksi joulunpäivinä 
kansan käsi on karttuisampi kuin 
tavallisena sunnuntaina. Junttilan 
mukaan kirkkohallitus ei koleh-
deista määrätessään kuitenkaan 
ajattele pyhäpäivien rahakkuutta. 
Pyhät määrätään eri järjestöille pi-
kemminkin kirkkovuoden rytmin 
mukaan. Kirkkohallitus katsoo 
esimerkiksi, mikä on kirkkopyhän 
aihe ja saattaa määrätä kolehdin sen 
mukaan jollekin järjestölle.

– Tämä on ensimmäinen kantava 
ajatus, Junttila luonnehtii.

Hakijat tietysti anovat jotain 
päivää itselleen ja kirkkohallitus 

voi ottaa anomukset huomioon,  
mikäli anomus istuu hyvin koko-
naisuuteen.

Seurakunnat saavat 
päättää osan kolehdeista

Kirkkohallitus ei käytä koko val-
taansa kolehteja määrätessään. 

Nyt seurakunnat ja hiippakuntien 
tuomiokapitulit saavat päättää itse 
noin puolet kolehtikohteista. Halu-
tessaan kirkkohallitus voisi määrä 
vaikka kaikki kolehtipäivät, Junt-
tila napauttaa.

On kuitenkin mielekästä, että 
seurakunnillakin on päätäntävalta. 
Seurakunta on kirkon perusyksikkö 
ja kolehdin kerääminen seurakun-

nissa on vanha kristillinen traditio. 
Sen takia ne saavat käyttää omaa 
harkintaa.

Junttila ei ota kantaa siihen, mah-
dollistaako seurakuntien oikeus 
kantaa kolehtia poliittisen pelin, 
jossa seurakunnalliset vaikuttajat 
yrittävät saada kolehtia suosimil-
leen järjestöille.

– Tämä on seurakuntien asia, 
Junttila tokaisee.

Seurakunnissa päätösvalta ko-
lehdeista on kirkkoneuvostoilla ja 
seurakuntaneuvostoilla.

Hakijoita on  
piskuinen joukko

Vuoden 2008 valtakunnallisiin ko-
lehteihin tuli 36 hakemusta yhdis-
tyksiltä ja yhteisöiltä. Vaikka niistä 
usea haki kolehtipäivää usealle koh-
teelle, määrä kuulostaa kuitenkin 
vähäiseltä, sillä kolehtipäiviä ensi 
vuonna on 61. Vain kolmen yhdis-
tyksen anomus evättiin.

Hakijoiden vähäiseen määrään 
on luonnollinen selitys. Junttila 
kertoo, että kirkollisia järjestöjä on 
Suomessa hyvin rajallinen joukko. 
Jos järjestö ei hae avustusta, se on 
sen oma vika.

– Emme voi myöntää oikeutta 
kolehtiin, jos sitä haeta, Junttila 
huomauttaa.

Järjestöt tuntevat Junttilan mu-
kaan hyvin systeemin. Kolehtia 
on kannettu kauan ja järjestötkin 
ovat toimineet pitkään. Anomus-
ten vähäisyys ei johdu ainakaan 
tietämättömyydestä.

Kolehti ei ole pikku summa jär-
jestöille.

– Suurimmalle osalle se on mer-
kittävä osa rahoituksesta.

Kirkkohallitus päättää
täysistunnossa 

Kirkkohallituksen täysistunnossa 
kolehtien kohteista päättävät ark-

kipiispan johdolla yhdeksän maal-
likkojäsentä, yksi kustakin hiippa-
kunnasta. Näiden kirkolliskokouk-
sen valitsemien edustajien lisäksi 
pöydässä istuu kaksi kirkollisko-
kouksen valitsemaa pappisjäsen-
tä ja kaksi piispainkokouksen va-
litsemaa piispaa. Oulun hiippa-
kunnasta edustajia on tällä kau-
della ollut kaksi, sillä hallinto-oi-
keustuomari Pirjo Pyhäjärven li-
säksi piispa Samuel Salmi on mu-
kana täysistunnoissa. 

Suomenkielisten hiippakuntien 
seurakunnille osoitettiin ensi vuodeksi 
32 pyhäpäivälle nimettyä kolehtia, 
lisäksi määrätyille ajanjaksoille si-
joittuvia kolehtikohteita on kolme. 
Kohdesuosituksia seurakunnille 
annettiin yhteensä 13. 

Tuomiokapituleille annettiin mah-
dollisuus määrätä kolme kolehtia 
hiippakunnallisiin tarkoituksiin

PEKKA HELIN 
ELSI HUTTUNEN

Kolehtipäiviä ei jaeta  
rahakkuuden mukaan

Mikä on 
kolehti? 

Kolehti on kristillisen jumalan-
palveluksen aikana kerättävä 
vapaaehtoinen rahalahjoitus, 
joka käytetään laupeudentyö-
hön. Evankelis-luterilainen ju-
malanpalvelusopas määritte-
lee kolehdin seuraavasti: Ko-
lehti on osa seurakunnan kii-
tosuhria. Siinä seurakunta il-
maisee kiitoksensa ja kiitolli-
suutensa luomisen lahjoista. 
Kolehdissa seurakunta antaa 
eteenpäin siitä hyvästä, min-
kä se on Jumalalta saanut ja 
rukoilee, että se koituisi köy-
hien ja ahdingossa olevien lä-
himmäisten hyväksi.
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Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Hartauselämä
Aamurukous ke 14.11.  klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta 
Sana elää -raamattu- ja 
rukousilta pe 9.11. klo 18,  
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 10.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 10.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoilta ti 13.11. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Aarno Haho 
ja Pauli Pasanen.
Päiväseurat ke 14.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 14.11. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Helena Ylimaula.
Miesten piiri ke 14.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri  
ti 13.11. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Aamurukous ke 14.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 15.11. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jo-
hanneksen evankeliumi. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 15.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat: 
To 8.11. klo 18, Kastellin  
kirkko. 
To 8.11. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 9.11. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 

To 15.11. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. Seurakuntailta.
Pe 9.11. klo 18.30, Pyhän  
Andreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.11. klo 19, Kastellin 
kirkko. Keijo Nissilä ja Kalevi 
Haapalahti.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka: 
Pe 9.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Pe 9.11. klo 17.30, Pyhän  
Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit:
To 8.11. klo 18, Kastellin  
kirkko.  To 8.11. ja 15.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
To 8.11. ja 15.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ti 13.11. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri ke 14.11. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Ilmestyskirja.

tuiran seurakunta

Raamattupiirit:
Ke 14.11. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
To 8.11. ja 15.11. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Ti 13.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 14.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Miestenpiiri ti 13.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Hannu Kippo 
alustaa aiheesta Kärsimys.
OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan 
su 11.11. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Ylös syvistä vesistä. 
Kärsimys ja lohdutuspsalmit. 
Raamattuopetus Arto Hukari. 
Infoa lähetystyöstä, lasten ja 
varhaisnuorten ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylväjä 

ja SLEY.
Miesten raamattupiiri to 8.11. 
ja 15.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.11. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Eläkeläisten konsertti ma 
12.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Teuvo Pakkalan koulun 
6. musiikkiluokka, johtaa Leena 
Alenius-Määttä, Eero Blom-
berg huilu, Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut, juontaa Jyrki 
Vaaramo. 

karjasillan seurakunta

Iltamusiikki ti 13.11. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Maija Lehtosen urkuoppilaat 
esiintyvät.
Taidenäyttely 16.10.–11.11, 
Karjasillan kirkko. Kuvataiteili-
ja Aimo Vähäkainun hengellisiä 
puureliefejä, veistoksia ja me-
tallitaidetta sekä taiteilija Erkki 
Rauhalan maalauksia. Avoinna 
ma-pe klo 16-17.30. 

tuiran seurakunta

Mendelssohn-ilta to 8.11. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Felix Mendelssohnin kirkko-
musiikkia Pudasjärven kirk-
kokuoro, Sekakuoro Tuike, 
AMK:n opiskelijoita, Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, urut, 
Jousiorkesteri, johtaa Jukka 
Jaakkola.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 12.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Juttutupa ma 12.11. klo 13, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. Päiväkahvit ja keskustelua 
muistista ja sen häiriöistä.
Palvelupiiri Auttavat kädet ma 
12.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
paikka sinulle, joka tahdot toi-
mia seurakunnassa erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti 13.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ke 14.11. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Juttutupa ti 13.11. klo 9, Kos-
kelan seurakuntakoti. Huom! 
Poikkeuksellinen aika. Vieraana 
Leena Kähkönen Sydänyhdis-
tyksestä.
Työttömien aamukahvi ti 
13.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 13.11.   
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakoniapiiri ti 13.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kielokoti-ryhmä ti 13.11. klo 
14, Tuiran kartano, Kielokoti-
osasto. 
Diakoniapiiri to 15.11. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 15.11. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Diakoniapiirit:
To 8.11. klo 12, Iida Tauriaisella, 
Koivulantie 23. 

Ti 13.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 14.11. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Kehitysvammaiset
Nuorten ilta pe 9.11. klo 18–20, 
Öbergin talo. 
Keskustelukerho ti 13.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.  Perheilta ke 28.11. 
klo 16.30–19.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. kehitys-
vammaisille perheineen. Sauna, 
ruokailu ym. ohjelmaa. Ruokai-
lu on maksullinen. Ilmoittaudu 
puh. 3161 321.
Kuulovammaiset
Kuurojen lähetyspiiri ma 
12.11. klo 15, Kuurojen yhdis-
tys.  Ystäväilta to 15.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Näkövammaiset
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 8.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
Näkövammaisten kerho ke 
14.11. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vieraana Uushe-
räyksen Oulun aluetyöntekijä 
Jorma Räisänen.
Päihdetyö
Tavoiteryhmä ma 12.11. 
klo 14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 13.11. klo 13, 
Diakoniakeskus.

Lähetys
Lähetyssoppi to 15.11. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyspiiri ke 14.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
13.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Vieraana Liisa King-
ma.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 12.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko.

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 12.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 12.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Pyhäkoulu su 11.11. klo 12, ker-
hohuone, Makasiininkatu 6. 
Iltaperhekerhot:
To 8.11. klo 18, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Ti 13.11. klo 18, Intiön seura-
kuntakoti. 
Perhekerhot: 
Ke 14.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 15.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 12.11. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. HUOM! 
muuttunut aika.
Nallekirkko su 25.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Osallistu myös 
Nalle-näyttelyyn tuomalla 
piirustuksia ja askarteluja ym. 
nalleaiheista Kastellin pappilan 
kerhotilaan tiistaisin ja perjan-
taisin klo 9-11. 
Satunurkka la 1.12. klo 11–13, 
Karjasillan kirkko. Satunurkka 

Oulun tuomiokirkossa su 
11.11. klo 10 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, urkuri Maija 
Tynkkynen, Tuiran kamarikuo-
ro. Kolehti yhteiselle diakonia-
työlle Oulun hiippakunnassa. 
Radiointi Radio Pooki.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 11.11. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kanttori 
Tomi Heilimo.

Karjasillan kirkossa su 11.11. 
klo 10 messu, toimittaa Ve-
sa Pöyhtäri, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Isänpäiväkahvit. Kolehti 
yhteiselle diakoniatyölle Ou-
lun hiippakunnassa. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 11.11. klo 
10 kansanlaulukirkko, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Riitta Piippo 
ja Ilkka Järviö. Kirkkokuoro ja 
soitinryhmä. Isänpäiväkahvit. 
Messussa mukana lähetti Tuija 
Lintilä. Hän kertoo isänpäivä-
kahveilla työstään Etiopiassa. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 11.11. klo 
10 messu, toimittaa Stiven Naa-
tus, avustaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti yhteiselle diakoniatyölle 
Oulun hiippakunnassa. Radi-
ointi Radio Dei.
Su 11.11. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Lauri Kujala, kanttorina 
Taru Ängeslevä. Kolehti julistus 
ja seurakuntapalvelulle Kansan 
Raamattuseuran Säätiölle.
Ke 14.11. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Hannu Ojalehto, 
avustaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti nimikkolähetti Kirsi 
Hiltusen työlle Taiwanissa, Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Pateniemen kirkossa su 11.11. 
klo 12 perhemessu, toimittaa 

Oulujoen kirkossa su 11.11. 
klo 10 messu, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 11.11. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit.
Pikkaralan koulussa su 11.11. 
klo 12 perhekirkko, toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Samuli Kokko. Isänpäiväkah-
vit.
Ylikiimingin kirkossa su 11.11. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

Kaukovainion kappelissa su 
11.11. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Isänpäiväkahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 11.11. 
klo 12 messu, toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Lauri Koti-
la, kanttorina Riitta Piippo. 
Isänpäiväkahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
11.11. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Isänpäiväkahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.

Juha Huhtala, avustavat Pekka 
Jarkko ja Tuulikki Ståhlberg, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 11.11. klo 10 messu, toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Ke 14.11. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Veijo Koivula. Kolehti 
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen nimikkolä-
hettityölle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
11.11. klo 12 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Juk-
ka Jaakkola. Kolehti ks.Tuira 
klo 12.



5nro 37 • 8.11.2007 •Rauhan Tervehdys 

avaa ovensa Karjasillan kir-
kolla päiväkerhohuoneessa 
joulukuussa. Satunurkka alkaa 
pienellä adventtihartaudella, 
jonka jälkeen lähdemme satu-
matkalle. 

Satumatkan jälkeen jatketaan 
yhdessä leikkien ja askarrellen 
sadun teeman mukaisesti. Jou-
luvalmisteluiden kiireiden kes-
kellä on lapsilla mahdollisuus 
hiljentyä hetkeksi ja vanhem-
milla vastaavasti hetki omaa ai-
kaa. Satunurkka on tarkoitettu 
4-9-vuotiaille lapsille. La 1.12. 
klo 11-13 teemana enkelit. La 
8.12. klo 11-13 teemana karhu. 
La 15.12. klo 11-13 teemana 
joulu. Ilm. www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Jokaiseen satunurkkaan on 
ilmoittauduttava erikseen. Lisä-
tietoja voi kysellä Virpi-papilta 
numerosta 040 5567840 
Ip-pyhäkoulu to 8.11. ja 15.11. 
klo 14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Pyhäkoulut: 
Su 11.11. klo 10, Kastellin 
kirkko (jumalanpalveluksen 
yhteydessä).
Su 11.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Su 11.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 12.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 13.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 14.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Kaukovainion kappeli. 
Teemme Toivon vaelluksen 
(sisätiloissa), Kastellin kirkko 
ja Maikkulan kappeli. 
Ke 14.11. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmille 
hartauden, kahvin, askartelun 
ja laulun merkeissä.

tuiran seurakunta

Perheen torstaikahvila to 8.11. 
ja 15.11. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko. Pysähdy rupattelemaan 
kahvin, teen tai mehulasin 
äärellä. Aloitamme hiljentymis-
hetkellä, jonka jälkeen oleminen 
on vapaata.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
13.11. klo 8.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella Tuija Puuruselta p. 
050 357 6915.
Perheleiri 16.–18.11., Rokuan 
leirikeskus. Liikutaan luon-
nossa sekä leikitään ja askar-
rellaan. Mukana pastori Stiven 
Naatus, lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää sekä 
lastenohjaajia. Ilmoittautumi-
set netissä, www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Hinnat aikuinen 41 euroa,  
4–18 -vuotiaat 27 euroa (sis. 
matkat, ruoka, majoitus).
Pyhäkoulut:
Su 11.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli (jumalanpalveluk-
sen aikana).
Su 11.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 11.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Su 11.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 11.11. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko (jumalanpalve-
luksen aikana).
Perhekerhot:
Ti 13.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 14.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Pateniemen kirk-

ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 15.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 14.11. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, Saarelan seurakunta-
koti, Hönttämäen seurakunta-
koti, Myllyojan seurakuntatalo, 
Sanginsuun seurakuntakoti, 
Heikkilänkankaan seurakunta-
koti ja Huonesuon seurakunta-
kodin väliaikaistilat. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 15.11. klo 10, 
Vanha Pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Lasketteluleiri 5.–6.-luok-
kalaisille 14.–16.12. klo 19, 
Juuman leirikeskus. Käymme 
Rukalla lauantaina ja sunnun-
taina. Hinta 38 e (sis. matkat, 
ruoka, tapaturmavakuutus 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille). Hinta ei sisällä hissi-
lippuja. Lippujen 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. 
netissä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri tai 
puhelimitse (08) 3161 340.

karjasillan seurakunta

Oloilta 11-13-vuotiaille ma 
12.11. klo 17.45–19, Kastellin 
kirkon alakerta. Yhteistä te-
kemistä, askartelua ja pientä 
naposteltavaa. 

Nuoret
Nuortenpaikka to 8.11. ja 
15.11. klo 15–16.45, Erityis-
nuorisotyön tilat, Isokatu 11. 
Erityisnuorisotyöntekijät Anja 
”Ansku” Saukkomaa ja Outi 
Leinonen tavattavissa.
Yökahvila Nuortenpaikka 
la 10.11. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön tilat, Isokatu 11. 
Vapaamuotoinen peli- ja oloilta 
yli 13-v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun ja yhdessäoloon.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
14.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tervetuloa tuo-
maan oma mielipiteesi yhtei-
seen jakoon. Illan aikana tarjolla 
pientä evästä ja evästä. Aiheena  
kahden maan kansalainen.
It`s. -leiri nuorille 6.–9.12. klo 
18, Juuman leirikeskus. Nuor-
tenleirillä pääset irti. Yhdessä 
tonttuilua ja hartautta. Hinta 30 
e. Lisäinfoa Paula Rosbacka 050 
4334093, Jouni Heikinheimo 
040 7379643, Mono Kuoppala 
040 5747124. 

karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 8.11. ja 15.11. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Leppoisaa yhdessäoloa, pelai-
lua ja sanaakin tarjolla pienen 
purtavan kera.
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
13.11. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, musiik-
kia ja oleilua. Myös hartaus. 
Nuortenilta ke 14.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäoloa ja pelailua. 
Isoiskoulutusleiri A-ryhmälle 
Rokuan leirikekeskuksessa 23.-
25.11. Isoseksi? Ilm. (08) 3161 
340 (arkisin 9-16) tai www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
Karjasillan seurakunnan ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan Vanhojen isosten leiri 
8.–9.12., Rokuan leirikeskus. 
Sinä vanha isonen ho-hoi! 
Ilmoittaudu osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ tapahtu-
makalenteri.

tuiran seurakunta

Yökahvila pe 9.11. klo 20–23, 
Meritoppilan monitoimitila. 
Ylä-aste ikäisille tutusteluun ja 
pelailuun varattu ilta.
Isoskoulutus V ke 14.11. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Seuraava koulutuskerta ke 
28.11. Aiheena Kuka on isonen? 
Valitsethan koulutuskerroista 
sinulle sopivamman! 
Nuortenilta ke 14.11. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
siikkia, pelejä ja hyvää seuraa. 
Wanhat to 15.11. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Isos-
toiminnankin jälkeen sinulle 
on säännöllistä toimintaa. 
Pohdimme erilaisia juttuja 
kahvi- ja teekupposen ääressä 
sekä avustamme isosleireillä, 
nuortenilloissa, isommissa 
tapahtumissa, yms.
Tuiran isoskoulutusleiri II 
23.–25.11., Rokuan leirikes-
kus. Syksyn toinen isoskou-
lutusleiri kutsuu Sinua, uusi 
isoskoulutettava! Sitovat ilm. 
viim. 15.11. Muistathan, että 
voit ilmoittautua vain toiselle 
syksyn leireistä. Tämä on 
vaihtoehdoista jälkimmäinen. 
Lisätietoja p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi.
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Oulunsalon seurakunnan leiri-
keskus Umpimähkä. Haluatko 
kuulla meren hyminää? Saatko 
sormillasi taivuteltua voitaiki-
nasta tähden? Haluatko nauttia 
hyvästä seurasta? Nyt sinulla on 
tähän kaikkeen mahdollisuus! 
Hinta 20 euroa. Ota mukaasi 
myös pieni lahja, arvo max. 
2 euroa. ”Joka lahjan tuo, se 
lahjan saa!” Leiri on tarkoitettu 
rippikoulun käyneille nuorille. 
Sitovat ilm. viim. 5.12. Lisätie-
toja p. 050 340 8982 tai anssi.
putila@evl.fi.

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet:
To 8.11. ja 15.11. klo 19, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ma 12.11. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ma 12.11. klo 19, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ti 13.11. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti.
Ke 14.11. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti.  
Nuorten Yökahvila pe 9.11. klo 
20, Hintan seurakuntatalo. Yö-
kahviloita myös Talvikankaalla 
ja Myllyojalla.
Nuortenilta ke 14.11. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululaisille ja jo konfirmoi-
duille nuorille. Teemallista oh-
jelmaa, hartautta ja yhdessäoloa 
yhteisten aiheiden äärellä.

Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Cappeli Cafe  pe 9.11. klo 19–23, 
Kaukovainion kappeli. Huom! 
Kimblekingi, Trivialmestari. 
9.11 pidetään lautapeli-ilta, tule 
mukaan ja jos haluat tuo oma 
peli mukanasi. 
CrossRoads-ilta pe 9.11. klo 
19, Tuiran kirkko. Musiikkia, 
puheita, rukousta ja yhdessä-
oloa. Pasi Karjalainen puhuu 
aiheesta Mene ihmisten luo. 
Teejatkot.
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 13.11. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Rauhan Sanan ilta to 8.11. klo 
19, Koulukatu 10 C. Roomalais-
kirje, Vesa Pöyhtäri.
OPKOn ilta la 10.11. klo 19, 
Öbergin talo. Luovaksi luotu, 
Tuuli Lackström.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 12.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Arto Hukari, Lopunajat (Matt. 
24-25).
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 14.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Mikä on 

seurakunta, Erkki Kujala.
Körttiopiskelijoiden seurat to 
15.11. klo 19, Minna-Maija ja 
Tuomas Svärdillä, Puulinnan-
katu 4 H 70, Linnanmaa. 
OPKOn tuomas-ilta to 15.11. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Uusheräyksen ilta to 15.11. klo 
19, Koulukatu 41. Jenni Siljan-
der: Enkeleitä onhan heitä.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Raksilan eläkeläisten kerho 
to 8.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Eläkeläisille konsertti ma 
12.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. 
Tarinatupa ke 14.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 14.11. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 15.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 15.11. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot:
To 8.11. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 8.11. klo 13, Kastellin kirkko.
To 8.11. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko.
Ma 12.11. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 15.11. klo 13, Kastellin 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Seurakuntapiiri to 8.11. ja 
15.11. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho ti 13.11. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Tuiran kirkon seurakunta-
kerho retkeilee to 15.11. klo 
10.30. Seuraava kerho on 20.11 
klo 13.
Eläkeläisten kerho to 15.11. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 
Seurakuntakerho to 15.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 8.11. ja 15.11. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
To 8.11. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Ma 12.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti, väliaikaistilat. 
Ma 12.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 12.11. klo 13, Saarelan Pal-
velukoti, Takalahdentie 11. 
To 15.11. klo 12, Perälässä, 
Kontiokoskentie. 
To 15.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo, Hoikantie 21-23. 
Porinapiiri eläkeläisille ma 
12.11. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.11. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti, väliaikaistilat. 
Martantupa ti 13.11. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Leirit ja retket
karjasillan seurakunta

Äiti-ty ttöleir i  Juumassa  
23.–25.11. Juuman leirikeskus. 
Lähtö pe klo 17 Karjasillan kir-
kolta ja paluu su 20.30. Yhdessä-
oloa ulkoillen, leikkien, laulaen 
ja askarrellen. Hinta aikuinen  
42 euroa, 4–18-v. 33 euroa 
ja alle 4-v. ilmaiseksi. Hin-
taan sis. täysihoito, matkat 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Etu-
sijalla Karjasillan seurakun-
nan jäsenet. Ilm. viim. 15.11.  
p. 040 5752711. 

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

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 14.11. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 12.11. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.
Kivikerho ti 13.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ti 13.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
 
Muut menot
Eläkepapit ja puolisot to 8.11. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Myyjäiset la 10.11. klo 11–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Myy-
tävänä hernekeittoa, lihakeittoa, 
ohraryynipuuroa, marjakeittoa, 
leivonnaisia sekä käsitöitä. Ar-
vontaa. Järj. Välivainion ja Puo-
livälinkankaan diakoniapiiri.
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen virkistysilta la 
10.11. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
ALFA-kurssi ti 13.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Oulun papinpuolisot ke 14.11. 
klo 18. Maija-Liisa ja Matti 
Pikkaraisella os. Meritullin-
raitti 9 A 21. Matti Pikkarainen 
kertoo tutkimuksestaan sodan 
oikeutuksesta. Keräämme ko-
lehdin Ilembulan kummilap-
sillemme.
Kirjatorstai to 15.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Mirkka Lappalaisen Maailman 
painavin raha. Kirjoituksia 
1600-luvun Pohjolasta sekä 
Seikko Eskolan Historian kuo-
lema ja kulttuurien taistelu. 
Kirjoituksia historiasta ja ny-
kyajasta.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 11.11. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 11.11.  
klo 17, Kaukovainion 
kappeli.

Karjasilta: Oula Tapani Astel-
joki ja Kirsi Tuulia Luiro.

Karjasilta: Naomi Josefina 
Edereho, Amalia Sirkka Tellervo 
Holappa, Mikael Tatu Petteri 
Höyhtyä, Enni Emilia Heleena 
Jurmu, Joel Eetu Daniel Jäm-
sen, Joona Matias Karjalainen, 
Frans Jalmari Karvonen, Helka 
Martta Orvokki Kotila, Helmi 
Josefina Aurora Nikula, Pilvi 
Rosa Susanna Suhonen, Onni 
Alfred Kalevi Sääskilahti, Jaako 
Julius Taponen, Anni Helmi 
Sofia Toivonen.
Tuira: Aapo Otto Mikael Ala-
aho, Riina Marjatta Asikainen, 
Aatu Juhani Mikanpoika Joki-
valo, Noora Karoliina Kaarlela, 
Anna Helmiina Kaikkonen, 
Maija Matleena Leinonen, 
Luukas Mikael Nabb, Veikka 
Matti Jalmari Piikivi, Nunnu 
Liisa Tuulikki Polvi, Jenna Iina 
Johanna Tantarimäki, Alisa 
Aleksandra Telekäinen.
Oulujoki: Noel Samuel Han-
hela, Eeli Veli Matti Haverinen, 
Elias Aleksanteri Luoto, Maija 
Sofia Lyly-Yrjänäinen, Jimi 
Jeremias Tuomivaara, Matleena 
Alisa Emiilia Wathén. 

Tämä runo 
kosketti minua  

-runoilta 
su 11.11. klo 15

Karjasillan kirkossa

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.

Lounas 5 e aikuisilta, alle 12-vuotiaat maksutta.
Maksuton lastenhoito järjestetty päivän ajaksi.
   Tervetuloa viihtymään ja virkistymään

 
 

Energiaa etsimässä...
Mistä nainen saa voimansa elämään?

Tuomiokirkko: Terttu Helena 
Ylipahkala 53 v.
Karjasilta: Väinö Antero Män-
tymaa 94 v.
Tuira: Mirjam Valpuri Tammi 
s. Rautio 93 v.
Oulujoki: Viljo Kalevi Huhta 
58 v.

la 17.11. klo 11-16
Maikkulan kappelilla, 

Kangaskontiontie 9
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Lastenkekkerit  
Haukiputaalla

Haukiputaan seurakun-
ta järjestää seurakuntakes-
kuksessa lapsille ja lapsen-
mielisille Lasten kekkerit  
lauantaina 17. marraskuuta  
kello 13–15.

Ohjelmassa on erilaisia 
toimintapisteitä, joissa ko-
keillaan kasvomaalausta, 
laulua, askartelua ja liikuntaa. 
Kekkereillä kerrotaan satu 
kanasta, joka leipoi leipää. 
Oikea leipuri kertoo myös 
miten leipä syntyy ja jakaa 
kenties maistiaisiakin.

 Lopuksi on katettuna 
herkullinen kekkeripöytä. 
Kekkereihin ilmoittautumi-
nen ruoka-aineallergioineen  
9. marraskuuta mennessä 
Outi Palokankaalle 040 
5471472, outi.palokangas@
evl.fi tai Maria Vähäkan-
kaalle 040 5633366, maria.
vahakangas@evl.fi.

Sekä hengellisten että romanttisten lau-
lujen tunteikkaana tulkkina tutuksi tul-
lut Viktor Klimenko konsertoi Lumi-
joen kirkossa sunnuntaina 11. marras-
kuuta kello 18.

Venäläisestä kasakkasuvusta pol-
veutuva Klimenko syntyi vuonna 1942 
suomalaisten vankileirillä entisen Neu-
vostoliiton alueella. Perhe sijoitettiin 
Suomeen, jossa Viktor oppi nopeasti 
suomen kielen.

Klimenko loi laulajana ja näyttelijänä 
uransa jo nuorena. Vuonna 1965 hän 
edusti Suomea Euroviisuissa Napolissa. 
Aurinko laskee länteen jäi elämään suo-
malaisten mieliin. Vuonna 1969 hän nousi 
myyntilastojen kärkeen pitkäsoitollaan 
Stenka Rasin, joka myi platinaa.

Tulisieluinen kasakka tuli uskoon 
vuonna 1980. Laulut vaihtuivat pitkäksi 
aikaa hengellisen musiikin esittämiseen 
ja showlavat muuttuivat kirkko- ja kon-
serttisaleiksi. Värikkyys ja tunteikkuus 

Taloustoimisto 
Kiimingin 

kirkkoherran-
virastoon

Kiimingin kirkkoherranvirasto 
ja seurakunnan taloustoimis-
to muuttavat samaan osoit-
teeseen kirkkoherranviras-
toon vuoden alusta. Nykyisin 
molemmat toimivat erillisi-
nä toimistoina ja esimerkiksi 
vainajien omaiset käyvät so-
pimassa ensin kirkkoherran-
virastossa hautausjärjestelyis-
tä ja sen jälkeen taloustoimis-
tossa hautapaikasta. 

Kirkkoherranvirastosta saa 
kohtuullisin kustannuksin 
kolmen hengen toimiston. 
Yhteenmuuton uskotaan 
parantavan asiakaspalvelua 
ja toteuttavan seurakunnan 
kokonaisetua entistä parem-
min. Yhteiset tilat auttavat 
myös työntekijöitä työtaa-
kan jakamisessa ja taukojen 
pitämisessä. 

Nykyinen taloustoimisto 
annetaan pappien, tilapäisten 
työntekijöiden ja sukututki-
joiden käyttöön.

Fröökynät laulavat isille
Oulun NMKY:n nuorisokuoro Oulun Fröökynät esiintyy 
perinteisessä Isänpäiväkonsertissa sunnuntaina 11. mar-
raskuuta kello 15. Konserttipaikkana on Oulun Lyseon 
juhlasali. 

Ennen konserttia on mahdollisuus nauttia vanhempi-
en järjestämästä isänpäiväkahvituksesta kello 14.15 alka-
en. Lippujen hinnat ovat 6 ja 4 euroa. Kahvimaksu on va-
paaehtoinen.

Kuoro viettää 20-vuotisjuhlavuotta ensi vuonna. Kuorossa 
laulaa tällä hetkellä noin 50 tyttöä ja nuorta naista. Tästä 
vahvuudesta noin puolet laulaa Lauluflikoissa eli ala-astei-
käisille tarkoitetussa kuorossa ja toinen puoli muodostaa 
edustuskuoron eli Oulun Fröökynät. 

Romantiikan ja barokin 
urkumusiikkia Haukiputaalla

Miklós ja Magdy Spányin esittelevät konsertissaan lauan-
taina 10. marraskuuta kello 19 Haukiputaan uusien urku-
jen koko arsenaalin.

Ohjelma sisältää laajasti barokin ja romantiikan musiik-
kia. Konsertin alussa kuullaan saksalaisen Georg Muffatin 
Toccatoja sekä Johann Jakob Frobergerin kaksi Ricercarea 
vuorotellen. Romanttista urkumusiikkia edustaa Franz 
Lisztin vähemmän tunnettuja pienimuotoisia urkusävel-
lyksiä sisältävä jakso. Ohjelman päättää Johann Sebastian 
Bachin musiikki: urkukoraaleja sekä monumentaalinen 
g-molli Fantasia ja fuuga. 

Urut esittäytyvät myös säestystehtävissä mezzosopraano 
Magdy Spányin esittämissä Heino Kasken, Erik Fordellin 
ja Erik Bergmanin kauniissa, lyyrisissä yksinlauluissa. Kon-
sertti liittyy Haukipudas-päiviin ja siihen on vapaa pääsy, 
ohjelma maksaa 5 euroa.

Siikalatvan seurakunnalle on 
myönnetty konservointiavus-
tus Pulkkilan kirkon alttari-
taulun konservointiin. Kon-
servointikustannukset ovat 
saadun tarjouksen maksi-
missaan 10 000 euroa, jois-
ta avustuksen osuus on 70 
prosenttia.

Pulkkilan kirkon alttari-
maalaus on kirkkomaalari 
Mikael Toppeliuksen maa-
laus aiheenaan Ristiinnaulit-
tu. Taulu on vuodelta 1770 
ja se on peräisin Pulkkilan 
edellisestä kirkosta. 

Kirkkohallitus myönsi 
Pulkkilan kirkon ja tapulin 
korjaukseen rakennusavus-
tusta lokakuussa 2006, mutta 
siinä yhteydessä ei myönnetty 
konservointiavustusta. 

Pudasjärvellä järjestetään kirkkomu-
siikkiviikko 11.–18. marraskuuta. Jär-
jestyksessään viides kirkkomusiikki-
viikko on vakiinnuttanut asemansa 
seurakunnan musiikkitoiminnan syk-
syn huipennuksena. Pudasjärveläisille 
musiikintekijöille viikko on merkittä-
vä voimainkoetus. Seurakunnan mu-
siikkiryhmät ovat keskeisesti mukana 
viikon toteutuksessa. 

Ohjelmassa on sekä 1800-luvun kirk-
komusiikkia että tämän ajan tekijöitä.

Tänä vuonna kirkkomusiikkiviikko 
keskittyy erityisesti seurakunnan kuo-
rojen ympärille. Jokaisella seurakunnan 
kuorolla on oma konserttinsa viikon 
aikana. Viikon aloittaa naiskuoro Vox 
Margaritan konsertti, jossa kuullaan 
muun muassa Max Filken säveltämä 
Messu, jota kuoro on työstänyt muun 
laulamisen lomassa liki vuoden. 

Keskiviikkona on vuorossa seurakun-
nan lapsikuoro ja torstaina kirkkokuoro, 

joka pitää kirkossa Mendelssohn-illan 
yhteistyössä Sekakuoro Tuikkeen ja 
Oamk:n opiskelijoiden kanssa. Solisti-
na on Sirkka Rautakoski ja säestykses-
tä vastaavat jousiyhtye ja Lauri-Kalle 
Kallunki.

Sarakylän kappelikuorolla on syytä 
juhlaan, sillä kuorolla tulee täyteen 10 
vuotta yhteistä laulutaivalta. Kuoro juhlii 
tätä yhteistä kuoromatkaa omalla juhla-
konsertilla perjantaina 16. marraskuuta. 
Konsertissa kuullan lauluja kuoron his-
torian varrelta ja lisäksi erityisesti tätä 
konserttia varten työstettyjä lauluja.

Viikolla kuullaan myös kaksi yksin-
laulukonserttia, joissa esiintyvät Mau-
ri Tastula säestäjänään Yngve Nyberg 
ja Keijo Piirainen säestäjänään Kaisa 
Alasaarela. Maanantaina ovat vuoros-
sa kansalaisopiston oppilaat ja tiistaina 
esiintyy Oulun seudun ammattikorkea-
koulun pianomusiikin ja säestyksen 
lehtori Mikko Heininen.

Kirkkomusiikki kaikuu  
Pudasjärvellä viikon verran

Sarakylän kuoro harjoittelemassa.

Koko perheen  
Isänpäivä- 
tapahtuma

la 10.11. klo 11 
Pateniemen kirkolla

Edullinen keittolounas klo 11–13, 
lasten lauluja, kilpailuja, arvotaan 

”miehinen” herkkukori, 
pienoisjunarata, onnenpyörä. 

Tapahtuman tuotto lähetystyölle 
Tansaniaan. 

Lapsiperheille ja varhaisnuorille 
retki Santaparkiin ja  

Joulupukin Pajakylään 
Rovaniemelle lauantaina 24.11. 

Alle 10-vuotiaat retkelle vain aikuisen kanssa. Retken 
hinta on 4-12-vuotiaille 35 e, aikuisille 40 e ja alle 
3-vuotiaille 10 e. (Hinta sis. bussikyydin, ruokailun, 
sisäänpääsyn Santa parkiin ja Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille tapaturmavakuutuksen. Huom! 
Jäägallerian sisäänpääsy ei sisälly hintaan.) Lähtö klo 
8 ja paluu klo 20. Etusijalla Karjasillan seurakunnan 
alueella asuvat. Ilm. viim. 9.11. (klo 9–16) p. (08) 
3161 340. Lisätietoja Katja Ylitalo p. 040 831 5932, 
Mari Jääskeläinen p. 040 7304 118 tai Mirjami Dutton 
p. 050 4620 759.

Avustusta  
Siikalatvalle

Klimenko 
isänpäivänä 
Lumijoella

ovat kuitenkin säilyneet. Klimenkon 
laajasta ohjelmistosta löytyy nykyään 
slaavilaista melankoliaa, argentiinalaista 
tulta, suomalaista kaipausta ja heprea-
laista hengen paloa.

Konsertin järjestää Lumijoen seura-
kunta ja ohjelman hinta on 5 euroa.

Ajankohtaista tietoa  
internet-ajan vanhemmille

Mitä vanhempien on hyvä tietää nuoren internet-seikkai-
luista? Mitkä ovat nuorten suosimia sivustoja? Mitä tar-
koittaa irkkaus, mitä herutus? Näitä kysymyksiä pohdi-
taan ja niihin etsitään vastauksia Nuori ja internet -tee-
maillassa ma 12. marraskuuta klo 18 Oulun NNKY:llä, Iso-
katu 15. Kouluttajana on Merja Huovinen Mannerheimin 
Lastensuojeluliitosta. Tilaisuus on avoin kaikille internet-
ajan vanhemmille. Järjestäjänä on Oulun NNKY:n Kama-
lat äidit -projekti.

Lisätietoja voi kysellä projektikoordinaattori Arja Ilves-
viidalta numerosta 0400 138 754.

Miklós Spányin konsertoi lauantaina Haukiputaalla.

Viktor Klimenkon värikäs historia 
muusikkona ulottuu 60-luvulle.
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– Enhän minä heidän isänsä ole, vastaa erityisopet-
taja Vesa Holmström kysymykseen, onko hän isä 
oppilailleen.

Vesa Holmström opettaa sopeutumattomia ysi-
luokkalaisia nuoria oululaisen Kajaanintullin koulun 
Toppilan korjaamoluokassa. Holmström myöntää, 
että kysymys poikien isähahmosta on mietityttänyt 
häntä. Hän ei ole oppilailleen isä, mutta pojat ovat 
poikia ja tarvitsevat turvallista aikuista.

– Kyllä miehen mallin antaminen yhteisenä ta-
voitteena voisi ollakin, Holmström myöntää.

– Kannustan oppilaitani hyvään vuorovaikutuk-
seen vanhempiensa kanssa ja löytämään yhteisen 
kielen ja arvostuksen.

Oppilaille mahdollisuus  
löytää itsensä

Opettajan paras väline työssään on hänen oma 
persoonansa.

Erityisopetuksessa tämä on erityisen totta. Myös 
Vesa Holmströmin kohdalla.

– Haluaisin olla oppilaiden silmissä ihminen, 
joka antaa heille mahdollisuuden löytää itsensä 
tässä elämässä. Ja he löytävät itsensä silloin, kun 
he tuntevat olonsa turvalliseksi ja tietävät, mitä 
heidän tässä elämänvaiheessa tulisi tehdä, Holm-
ström kertoo.

Holmström toivoo, että hänen oppilaansa löy-
täisivät itsensä nimenomaan opiskelijoina ja uskal-
taisivat myös sanoa olevansa opiskelijoita. Pojilla 
on kavereita, joilla koulunkäynti ei merkitse ko-
vinkaan paljoa. Poika, jolle koulunkäynti maistuu, 
voi olla poikkeus.

Kun itsetunto on heikko, ei ole helppoa sanoa 
olevansa koululainen.

Holmströmin mukaan asiat ovat jo kohtuullisen 
hyvin, jos pojat uskaltavat vapaa-ajallaan sanoa, että 
minä olen opiskelija, minäkin kannan reppua.

Holmström toivoo myös, että hän saisi olla op-
pilailleen ihminen, jonka kanssa vuorovaikutus 
pelaa aidolla tavalla.

– Haluan olla ihminen, joka sanoo heille selke-
ästi, mikä on hyvä.

Koulupäivä koostuu  
yhdessäolon hetkistä

Toppilan korjaamoluokassa ei ole tavanomais-
ta koulupäivää. Tunteja ja välitunteja ei ole, päi-
vä koostuu yhdessäolon hetkistä, joissa opetetaan 
hyvän elämän saloja.

Pojat korjaavat välillä pajassa mopoja ja autoja. 
Ne ovat heille henki ja elämä. Jos koulu ei maita, 
niin moottorivehkeiden kanssa puuhaaminen ai-
nakin maittaa.

Pojat keskustelevat elämästä kahden kesken 
opettajan kanssa tai yhdessä porukalla. Yhdessä 
haetaan myös paremman elämän malleja.

Nuorten elämään kuuluu Holmströmin mukaan 
usein tupakointi, alkoholin käyttö, vaeltaminen ja 
nukkumattomuus.

– Keskustelemme usein esimerkiksi tupakasta 
tai alkoholin käytöstä. Puhumme asiasta lähinnä 
pojan oman elämän kannalta. Nuorelle on valtava 
itsetunnon lähde, jos hän pystyy sanomaan, että 
minä en polta enkä käytä alkoholia.

Holmström toivoo, että koululla olisi oikeasti 
sija nuorten elämässä ja että kouluun olisi hyvä 
tulla ja lähteä. Ja kertoa vanhemmille kotona, 
että minä olin koulussa ja me olemme oppineet 
uusia asioita.

Vuorovaikutus on  
opetustyössä tärkeintä

Tärkeintä opetustyössä on Holmströmin mukaan 
vuorovaikutus: opettajan ja oppilaan täytyy oppia 
puhumaan yhteistä kieltä.

Holmström kertoo kuulleensa radiosta aamu-

hartauden, joka kertoo isän ja pojan vuorovaikutuksen 
ja yhteisen kielen puutteesta. Isä on metsästäjä, jonka 
koira on kuolemaisillaan. Poika haluaa viedä koiran lo-
petettavaksi eläinlääkäriin. Mutta isä sanoo, että jokaisen 
metsästäjän on ammuttava oma koiransa.

– Poika ei ymmärtänyt isäänsä eikä isä ymmärtänyt 
poikaansa, Holmström toteaa.

Viikonloppuna isä ampuu koiransa. Maanantaina 
poika näkee isänsä punaiset silmät ja huomaa, että isä 
on itkenyt. Se on jotain sellaista, mitä poika ei ole kos-
kaan ennen nähnyt.

Poika ei välttämättä täysin ymmärrä isänsä tekoa, mutta 
kuitenkin vähän enemmän isänsä käytöstä.

– Meidän perheessämme jokainen mies metsästää. 
Tarina kosketti paljon.

Se on esimerkki isän ja pojan yhteisen kielen löyty-
misestä.

Tässä vaiheessa on ihan pakko kysyä. Pitääkö jokaisen 
metsästäjän sitten ampua oma koiransa?

– Ei, herra isä ei.
Myös Toppilan korjaamoluokassa haetaan yhteistä 

kieltä.
– Me puhumme joskus äärimmäisen isoonkin ääneen, 

ja jos joku homma ei luista, siitä sanotaan. Olemme ai-
ka paljon päässeet siihen, että vaikka äyvääminen, niin 

sanottu taamottaminen eli ohjaaminen saattaa sillä 
hetkellä koskeakin, nuori kuitenkin ymmärtää, mikä 
tuolla miehellä on tarkoituksena. Hänen päämääränsä 
ei ole vihata tai potkia sinua vaan ohjata sinun käyttäy-
tymismallejasi, Holmström selostaa.

Kotona tarvitaan  
yhteistä kieltä 

Kotona jos missä yhteisen kielen löytyminen on Holm-
strömin mukaan äärimmäisen tärkeää. Silloin lapset 
ymmärtävät, miksi isä tai äiti sanoo tai tekee jotain. 
Tärkeintä ei ole miltä sanominen kuulostaa tai näyt-
tää. Tärkeintä on viesti sanomisten taustalla.

Vesa Holmström toivoo, että hänen kristillinen va-
kaumuksensa näkyy oppilaille, vaikka hän ei sitä tyr-
kytäkään.

– Oppilas on kysynyt, uskotko sinä Jumalaan. En 
kai minä voi olla vastaamatta, että kyllä. Ihan aidosti 
ja selkeästi. 

– Opetukseni perustuu myös omaan elämääni ja 
kristillinen kasvatus on osa sitä.

PEKKA HELIN

Erityisopettaja 
opettaa elämää 
kuin isä

Haluan olla ihminen, 
joka sanoo heille 

selkeästi, mikä on hyvä.
- Vesa Holmström

Erityisopettaja Vesa Holmström korjaa-
mopajassa. Hän ei itse opeta korjaamista, 
vaan keskittyy kasvatustyöhön.
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Leif Lindberg istuu Luovi-ammattiopis-
ton tiloissa, entisessä Merikoski-koulu-
tuskeskuksessa, ja puhuu innostuneena. 
Silmät säteillen hän selittää, mitä hänen 
projektinsa on saanut aikaan. 

Kymmenet eri-ikäiset romanit ovat 
hankkineet Ovet auki -projektissa taito-
ja, joiden avulla he pääsevät jatkokoulu-
tukseen ja selviävät tietoyhteiskunnassa 
entistä paremmin. Moni nuori on suo-
rittanut keskenjääneen peruskoulun, ja 
moni vanhempi on virkistänyt mieltään 
opiskelemalla muuten vaan.

Lindberg on ollut mukana projektin 
toteuttamisessa vuodesta 2005. Projekti 
päättyy vuoden lopulla, jolloin työpaikka 
on Lindbergillä taas hakusessa. Haaveet 
esimerkiksi romanikulttuuria käsittele-
vän kirjan toimittamisesta saavat odottaa. 
Mutta hän ei anna sen masentaa mieltään. 
Romanit ovat joutuneet tottumaan siihen, 
että elämän sisältö on etsittävä muualta 
kuin työelämästä. 

Lindbergin puheissa vilahtavat hänen 
tyttärensä, vanhemmat sukulaisensa ja 
romaniyhteisön jäsenet ulkomaitakin 
myöten. Yhteisöllisyys on romaneille it-
sestään selvää.

– Jos vastaan tulee romani jota en tunne, 
menen aina juttelemaan. Olisin outo, tyh-
mä, epäkorrekti ja huonosti kasvatettu, jos 
en tekisi niin, huudahtaa Lindberg.

Ikäsyrjintä ja vanhusten taakkana ko-
keminen kärjistyy suomalaisessa yhteis-
kunnassa, jossa tuottavuudesta on tehty 
ihmisarvon mitta. Voisiko tässä ottaa oppia 

romanikulttuurista? Romanien keskuudessa 
ikääntyminen on arvo sinänsä.

– Vanhempien kunnioittaminen on 
koko romanikulttuurin perusta, vahvis-
taa kolmikymppinen Lindberg. – Ilman 
sitä romanikulttuuri ei olisi varmasti säi-
lynytkään.

Viisastuminen 
on tavoitteena

Leif Lindberg elää tiiviissä yhteydessä 
omiin vanhempiinsa. Huolenpito papasta 
oli hänelle kunnia-asia, kun tämä vielä eli. 
Nuoren miehen tehtävä oli käyttää pappa 
saunassa ennen kaikkia muita.

– Meidän kulttuurissamme vanhukset 
pidetään kotona niin kauan kuin mah-
dollista. Koskaan heitä ei jätetä yksin. 
Heille tarjotaan vain parasta ruokaa, ja 
heidän vaatteensakin pestään erikseen, 
Lindberg kertoo.

Vanhempien kunnioittaminen näkyy 
arjessa ruokapöydän istumajärjestystä 
myöten. Lindbergin mukaan kysymys ei 
kuitenkaan ole siitä, että vanhukset mää-
räilisivät kotityrannin tavoin. Elämänvii-
sauden ihanne on niin syvällä romanien 
arvomaailmassa, että ihmiset pyrkivät 
ikääntyessään kehittymään ihmisinä. Ei 
ole mikään automaatio, että ihmiset van-
hetessaan viisastuvat.

– Sosiaalisia taitoja arvostetaan todella 
paljon. Ajattelemme, että viisas ihminen 
pystyy neuvomaan taitavasti nuorempi-

aan. Kenellä nuorella voisi olla se määrä 
elämänkokemusta kuin vanhemmilla? En 
ole koskaan kuullut kenenkään vanhan 
romanin antavan tyhmiä käskyjä, Lind-
berg vakuuttaa.

Puoliksi romanit  
alttiita vaikeuksille

Lindbergin mukaan vanhemmilla roma-
neilla on velvollisuus ojentaa huonos-
ti käyttäytyviä yhteisön jäseniä. Sukulai-
set eivät katso läpi sormien, jos joku ek-
syy rikoksiin tai alkaa juopotella. Mutta 
miten sitten on mahdollista, että kaidal-
ta tieltä livenneitä on paljon?

Leif Lindbergin mukaan sosiaalinen 
kontrolli toimii romaniyhteisön sisällä, 

mutta väliinputoajien kohdalla ei.  
– Ne jotka ajautuvat hankaluuksiin, 

ovat usein puoliksi romaneja ja puoliksi 
suomalaisia. Monet heistä ovat kulttuu-
risia väliinputoajia, eivätkä hallitse kum-
mankaan kulttuurin käyttäytymissääntöjä. 

Suomalaisten silmissä he kuitenkin ovat 
romaneja, ja joutuvat kohtaamaan ennakko-
luulot. Tietysti romanikulttuurin sisälläkin 
on ongelmia. Jotkut vain elävät huonosti, 
eivätkä toiset voi sille mitään.

Monilla on käsitys, että romanit eivät 
piittaa kouluttautumisesta tai työnteos-
ta. Romanien arvoille on kuitenkin hyvät 
syynsä. Viime vuosikymmeniin saakka ro-
maneilla ei ole ollut edes mahdollisuutta 
saada töitä tai opiskelupaikkaa valtaväestön 
ennakkoluulojen takia. Ei siis ole ihme, että 
koulutus ja uraputki ovat jääneet toissijai-

Kunnon ihminen 
viisastuu 
vanhetessaan

seksi romanien arvomaailmassa.
Leif Lindbergin mukaan asenteet ovat 

muuttumassa. Nuori polvi on alkanut uskoa 
mahdollisuuksiinsa. Yhä useampi romani 
kouluttautuu ammattiin. Suosittuja ovat 
sosiaaliala ja musiikki, jossa romanikansalla 
on ikiaikaiset perinteet.

 – Myös vanhemmat ovat alkaneet kan-
nustaa nuoria opiskeluun ja työelämään. 
He ovat sitä mieltä, ettei nuorten pidä tehdä 
samoja virheitä, kuin he ovat itse tehneet. 
Vanhemmatkin uskovat nyt, että koulutus 
kannattaa.

Väistämisvelvollisuus  
ehkäisee väkivaltaa

Vähemmistöt saavat julkisuutta yleensä sil-
loin, kuin heistä on kielteistä sanottavaa. Ke-
sällä 2007 mediassa kauhisteltiin romanikult-
tuuriin kuuluvaa verikostoa. Leif Lindber-
gin mukaan keskustelua leimasi tietämät-
tömyys joistakin perusasioista. 

– Jotkut suomalaiset tuntuivat luulevan, 
että romanien verikosto on samanlainen kuin 
italialaisessa mafiassa. Meidän käytäntömme 
ei kuitenkaan perustu hyökkäykseen, vaan 
väistämiseen. Romanit eivät ikinä lähetä 
salamurhaajia heitä loukanneiden perään. 
Yleensä konflikteja ei edes pääse tapahtu-
maan, koska verikostoon liittyy väistämis-
velvollisuus.

Väistämisvelvollisuus koskee sitä sukua, 
jonka jäsen on tappanut toisen suvun ro-
manin. 

– Koko suvun on muutettava toiselle 
paikkakunnalle. Mutta ei tämäkään tarkoi-
ta, että tulisi verilöyly, jos loukatun suvun 
jäsen kohtaa toisen suvun jäsenen vaikka 
vieraan paikkakunnan huoltoasemalla. 
Ihmiset väistävät toisiaan niin hyvin kuin 
voivat, Lindberg kertoo.

Lehdistö saattaa leimata tavallisen kapak-
katappelun verikostoksi. Lindbergin mukaan 
on kuitenkin lähes mahdotonta, että väis-
tämisvelvollisuuden omaavat istahtaisivat 
samaan kapakkaan. 

– Verikoston perinteeseen ei myöskään liity 
kostonhimon hautomista. Romanikulttuu-
riin kuuluu pikemminkin pyrkimys unohtaa 
kärsityt vääryydet. Väistämisvelvollisuuskin 
perustuu siihen, että unohtaminen olisi hel-
pompaa molemmin puolin.

Lindberg toteaa, että romanien kansa 
on saanut kärsiä historian kuluessa paljon. 
Hiljattain Lindberg on saanut selville, mistä 
sanonta “varo, tai mustalainen vie lapset” 
on peräisin. Romanit varastivat takaisin 
omia lapsiaan, jotka suomalainen yhteis-
kunta oli pakkolunastanut itselleen orja-
työvoimaksi.

– Vasta 70-luvulta lähtien romanien on 
ollut mahdollista saada pysyviä asuntoja 
ja opiskelupaikkoja. On paljon sellaista, 
joka meidän on täytynyt oppia antamaan 
anteeksi.

Romanit ovat uskonnollista väkeä. Voisiko 
tämä liittyä siihen, että usko auttaa koke-
maan itsensä arvokkaaksi erilaisuudestaan 
huolimatta?

– Romanit käsittelevät aika monia asioita 
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Kenellä nuorella voisi olla se määrä 
elämänkokemusta kuin vanhemmilla? En 
ole koskaan kuullut kenenkään vanhan 

romanin antavan tyhmiä käskyjä.
- Leif Lindberg
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Nykypäivän Suomessa kirkon tavoitteena 
on tukea romanien kieltä ja kulttuuria, 
ja kutsua heidät mukaan seurakuntien 
toimintaan. Aina näin ei ole ollut. 

1700-luvulle saakka kirkko mukaili 
valtiovallan periaatteita pyrkien karkot-
tamaan romanit toiminnastaan. Kirkol-
liset toimitukset olivat romaneille kiel-
lettyjä, ja jopa hyväntekeväisyys heitä 
kohtaan johti papin viran menettämi-
seen. Paikoitellen romanit karkotettiin 
hirttotuomion uhalla.

Kirkon suhtautuminen romaneihin 
muuttui 1700-luvulla pakkokäänny-
tykseksi. Toisinaan “mustalaisia” otet-
tiin kiinni ja pakotettiin tunnustamaan 
kristillinen usko hetkeä ennen kuin hei-
dät teloitettiin tai upotettiin avantoon. 
1900-luvun alussa perustettu Musta-
laislähetys alkoi välittää evankeliumia 
lempeämmin keinoin.

Suomen itsenäistyessä romaniväestö 
sai kansalaisoikeudet. Käytännössä yh-
teiskunnallinen syrjintä jatkui, vaikka 
romanit taistelivat kaikissa sodissa Suo-
men puolesta. Romanien asemaan saatiin 
tuntuvia parannuksia vasta 1970-luvulla 
erityislainsäädännön myötä. Tällä het-
kellä romaneilla on lain suojelema oi-
keus omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. 
Useimmissa Euroopan maissa romanit 
ovat edelleen yhteiskunnallisen syrjin-
nän kohteina.

Kirkko vaalimaan  
romanikieltä 

Lähes kaikki romanit kuuluvat Suomen 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta 
seurakuntaelämään osallistuminen pai-
nottuu vapaisiin suuntiin. Vuodesta 1994 
alkaen Kirkkohallituksen alaisuudessa on 
toiminut romaniasian työryhmä. Työ-
ryhmä edistää romanien huomioimista 
seurakuntien toiminnassa ja tuottaa ma-
teriaalia tähän tarkoitukseen. Saatavilla 
on mm. romaninkielisten jumalanpal-

velusten tekstejä, kaavoja ja virsiä. Ro-
maniväestöön kuuluvat teologit voivat 
avustaa seurakuntia romanikielisten ju-
malanpalvelusten järjestämisessä.

Romanikielelle on käännetty Johan-
neksen, Markuksen ja Luukkaan evan-
keliumit. Romanikieli on kuitenkin 
katoamisuhan alla. Seurakunnilla on 
mahdollisuus edesauttaa romanikielen 
säilymistä järjestämällä kielikerhoja, joita 
varten on saatavilla aineistoa.

Seurakuntien musiikkielämään osal-
listuminen kiinnostaa romaneja, joiden 
laulu- ja soittotaito on laajasti tunnettua. 
Myös leirit ovat hyvä ja pidetty toimin-
tamuoto. Romanilasten ja äitien kutsu-
minen mukaan perhekerhoihin on hyvä 
tapa tukea romanien liittymistä suoma-
laiseen yhteiskuntaan.

Romanit mukaan 
suunnitteluun

Kun seurakunnat järjestävät romaneil-
le suunnattuja tilaisuuksia, romanit on 
tärkeä ottaa mukaan jo suunnitteluvai-
heessa. Heidän kulttuuriinsa kuuluu 
puhtaus- ja häveliäisyyssääntöjä, jotka 
vaikuttavat astioiden käsittelyyn, ruo-
kailuun ja majoittumiseen. Vanhem-
pien kunnioittamiseen ja sukupuolten 
kanssakäymiseen liittyvät normit tule-
vat esille etenkin silloin, kun tilaisuuk-
siin osallistuu useita sukupolvia. Myös 
hautajaisiin liittyen romaneilla on omat 
toivomuksensa.

Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota, jos romanit halutaan mu-
kaan seurakuntiin. Romaniväestö seuraa 
lähinnä omia sanomalehtiään. Nuorilla 
on keskustelupalstoja Internetissä.

Tietoa romanikulttuurista löytyy muun 
muassa kirkkohallituksen kirjasesta 
Romanit ja kirkko, joka on ladattavissa 
Internetistä. Pohjois-Suomen Romanit  
ry:llä on kotisivut, josta löytyy yhteystie-
toja ja paljon kulttuurista tietoutta. 

Kirkollisista vainoista 
romanien tukijaksiKunnon ihminen 

viisastuu 
vanhetessaan

seksi romanien arvomaailmassa.
Leif Lindbergin mukaan asenteet ovat 

muuttumassa. Nuori polvi on alkanut uskoa 
mahdollisuuksiinsa. Yhä useampi romani 
kouluttautuu ammattiin. Suosittuja ovat 
sosiaaliala ja musiikki, jossa romanikansalla 
on ikiaikaiset perinteet.

 – Myös vanhemmat ovat alkaneet kan-
nustaa nuoria opiskeluun ja työelämään. 
He ovat sitä mieltä, ettei nuorten pidä tehdä 
samoja virheitä, kuin he ovat itse tehneet. 
Vanhemmatkin uskovat nyt, että koulutus 
kannattaa.

Väistämisvelvollisuus  
ehkäisee väkivaltaa

Vähemmistöt saavat julkisuutta yleensä sil-
loin, kuin heistä on kielteistä sanottavaa. Ke-
sällä 2007 mediassa kauhisteltiin romanikult-
tuuriin kuuluvaa verikostoa. Leif Lindber-
gin mukaan keskustelua leimasi tietämät-
tömyys joistakin perusasioista. 

– Jotkut suomalaiset tuntuivat luulevan, 
että romanien verikosto on samanlainen kuin 
italialaisessa mafiassa. Meidän käytäntömme 
ei kuitenkaan perustu hyökkäykseen, vaan 
väistämiseen. Romanit eivät ikinä lähetä 
salamurhaajia heitä loukanneiden perään. 
Yleensä konflikteja ei edes pääse tapahtu-
maan, koska verikostoon liittyy väistämis-
velvollisuus.

Väistämisvelvollisuus koskee sitä sukua, 
jonka jäsen on tappanut toisen suvun ro-
manin. 

– Koko suvun on muutettava toiselle 
paikkakunnalle. Mutta ei tämäkään tarkoi-
ta, että tulisi verilöyly, jos loukatun suvun 
jäsen kohtaa toisen suvun jäsenen vaikka 
vieraan paikkakunnan huoltoasemalla. 
Ihmiset väistävät toisiaan niin hyvin kuin 
voivat, Lindberg kertoo.

Lehdistö saattaa leimata tavallisen kapak-
katappelun verikostoksi. Lindbergin mukaan 
on kuitenkin lähes mahdotonta, että väis-
tämisvelvollisuuden omaavat istahtaisivat 
samaan kapakkaan. 

– Verikoston perinteeseen ei myöskään liity 
kostonhimon hautomista. Romanikulttuu-
riin kuuluu pikemminkin pyrkimys unohtaa 
kärsityt vääryydet. Väistämisvelvollisuuskin 
perustuu siihen, että unohtaminen olisi hel-
pompaa molemmin puolin.

Lindberg toteaa, että romanien kansa 
on saanut kärsiä historian kuluessa paljon. 
Hiljattain Lindberg on saanut selville, mistä 
sanonta “varo, tai mustalainen vie lapset” 
on peräisin. Romanit varastivat takaisin 
omia lapsiaan, jotka suomalainen yhteis-
kunta oli pakkolunastanut itselleen orja-
työvoimaksi.

– Vasta 70-luvulta lähtien romanien on 
ollut mahdollista saada pysyviä asuntoja 
ja opiskelupaikkoja. On paljon sellaista, 
joka meidän on täytynyt oppia antamaan 
anteeksi.

Romanit ovat uskonnollista väkeä. Voisiko 
tämä liittyä siihen, että usko auttaa koke-
maan itsensä arvokkaaksi erilaisuudestaan 
huolimatta?

– Romanit käsittelevät aika monia asioita 

Romanikulttuurissa ihmisen 
arvostus ei perustu ammattiin, 
omaisuuden määrään tai hänen 
panokseensa työelämässä. 
Arvostusta saa ihminen, jolla on 
paljon ystävyyssuhteita – myös 
valtaväestön ihmisiin. Romanien 
mielestä ihminen, joka jakaa 
elämänviisauttaan taitavalla 
tavalla, on elänyt elämänsä hyvin.

tunteella. Luulen, että uskonnollisuus liittyy 
siihen. Mutta kyllä kristillinen anteeksian-
non sanomakin on tärkeä. Tiedän roma-
neja, joita uskoon tuleminen on auttanut 
antamaan anteeksi, Lindberg sanoo.

RIIKKA VUORIJäRVI

Isä ja poika Lindgren ja sukulais-
mies Alvar istahtavat usein soh-
valle pohtimaan maailman menoa.
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Kiiminki Liminka
Tähdet, harjoitukset 
to 8.11. klo 16–17 
srk-talolla.
Rippikoulural l i in 
8.11.  klo 18–20 tule-
vat kaikki talvirippi-
koululaiset + muualla rippikoulunsa 
käyvistä sukunimen aakkosten mu-
kaan A-N srk-talolle.
Limingan rovastikunnan parisuh-
demessu  kaikenikäisille Tupoksen 
Vanamossa pe  9.11.  klo 19–21.  Messun 
toimittaa Ilkka Tornberg, musiikista 
vastaa Jaakko Tuisku, avustaa Virtaa 
välillä vapaaehtoisia, iltapala ja va-
paata seurustelua. Lastenhoitoon (yli 
2 v.) ennakkovaraus puh. 044 7521 
226. Järj. Limingan rovastikunnan 
avioparityö.
Tupoksen Olohuone la 10.11. klo 
9–15 Vanamon yläkerta. Jouluista as-
kartelua. Ota mukaan huovutusneula, 
nauhoja, värikkäitä papereita ym. ja 
omat eväät. Kahvitarjoilu. 
Perhemessu Isänpäivänä su 11.11. klo 
10 kirkossa. Pieskä, Tornberg ja Kotka-
ranta. Kaisa Maalo huilu. Virret: 471, 
720, 746, 581, 603, 748:1-, 465, 490:2-3. 
Kolehti yhteiselle diakoniatyölle Oulun 
hiippakunnassa. Isovanhempi-lapsen-
lapsi kirkkopyhä.
Lähetyslounas Isänpäivänä su 11.11. 
klo 11–14 srk-talolla lähetystyön 
hyväksi. Menu: Uunilohi/lihapullat 
hirvenlihasta, perunat, lanttulaatikko, 
salaatit, jälkiruokana kiisseli, täytekak-
ku ja kahvi/tee/mehu. Aterian hinta: 
Aikuiset 7,50 euroa, lapset (4-12 v.) 4 
euroa, alle 4 v. ilmaiseksi.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 12.11. 
klo 12-14  srk-talolla. Hemmottelu-
päivässä jokaiselle tarjolla erilaisia 
hoitoja ja virkistystä. Myös niille, joilta 
omaishoitajuus on päättynyt.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 13.11. klo 
18.30 srk-talolla.
Seurakuntakerho ke 14.11. klo 12 srk-
talolla eläkeläisille. Mukana kanttori 
Mika Kotkaranta.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 14.11. 
klo 18 srk-talolla.
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: Naisten retki la 8.12. Ikeaan. 
Lähtö klo 9 Sarlotan nurkalta, paluu 
noin klo 19. Mennessä ja tullessa 
kahvitellaan, tutustuminen Haapa-
rannan kirkkoon. Ikeassa ruokailu-
mahdollisuus. Hinta 5 euroa, sisältää 
vain matkan. Ilmoittautuminen 3.12. 
mennessä puh. 5621226. 
Diakonian talkoot ma 26.11. klo 
9-16 srk-talolla Wanhanajan jou-
luun. Diakoniatyölle voi lahjoittaa 
arpavoittoja, käsitöitä, kuivakakkuja 
(ei pakastettuja) ym. Wanhanajan 
joulutapahtumaan 1.12. Arpavoitot 
26.11. mennessä. Tulot käytetään 
vähävaraisten auttamiseksi jouluna. 
Lisätietoja Maisa ja Sinikka.
Jäljellä olevia EU-ruokia voit kysellä 
diakonissoilta.
Lähetystyö: Lähetysvintti auki maa-
nantaisin klo 12–14. Tervetuloa!
Perhekerhot: Ti 13.11. klo 9.30–11 
Kotikololla ja ke 14.11. klo 9.30–11. 
Tupoksen Vanamossa.
Varhaisnuorisotyö: Jouluaskartelu-
kurssi ke 14.11. klo 18–20 Vanamossa. 
Ilmoittaudu 9.11. mennessä soittamal-
la tai tekstiviestillä 0400 803837/4H. 
Kurssin järjestää seurakunta ja 4H.
Nuorisotyö: Nuortenilta pe 9.11. 
klo 18–21 Vanamossa. Lähetysvintin 
nuoret ti 13.11. klo 17–18.30 lähe-
tysvintillä.
Partio: Pe 9.11. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14–16.
Pe 9.11. Kyläilyilta Korhosella par-
tiojohtajille ja yli 17v johtajille alkaen 
klo 18.30.  Partioasu. Ennakkoilmoit-
tautuminen tekstiviestillä Makelle.  
Kaikki johtajat tervetuloa. Su 11.11. 
Kirkkopalvelussa Huuhkajat.  Ke 
14.11. Havas-ilta eli Havasvaelluksen 
muisteloilta seurakuntatalolla kaikille 
partiolaisille klo 18–20.  Jaetaan Ha-
vaksella suoritetut luokkamerkit.  Voit 

Perhemessu  isän-
päivänä su 11.11. klo 
10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Ulla Junt-
tila,  tekstin lukijana 
Anneli Lehtikangas, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
poikakuoro, johtaa Ulla Metsänhei-
mo. Kolehti  yhteiselle diakoniatyölle 
Oulun hiippakunnassa. 
Isäinpäivän kirkkokahvit Montin-
salissa. Kuljetuspyynnöt Jäälistä  9.11.  
klo 15 mennessä   kirkkoherranvirastoon  
p. 040 584 4406.
Sururyhmä alkaa to 8.11. klo 18.00 
Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuo-
neessa, Kirkkotie 6. Ilmoittautuminen 
seurakuntapastori Raimo Saloselle  
040 7203 246 tai diakoniatyöntekijä 
Erja Haholle 0400 775 164. 
Kirkkokuoro to 8.11. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa. Kuoro alkaa 
harjoittelemaan joulunajan musiikkia. 
Uudetkin laulajat ovat tervetulleita 
joukkoon, erityisesti miehiä tarvi-
taan.
Raamattupiiri to 8.11. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Poikakuoron harjoitus to 8.11. klo 
17.30 seurakuntakeskuksessa.
Projektikuoron CD-levyn äänitys 
seurakuntakeskuksessa pe 9.11. klo 19 
ja  la 10.11. klo 9 alkaen.
Herännäisseurat su 11.11. klo 18.30 
Montin-salissa, Pertti Heikinheimo, 
Jouni Riipinen, Juhani Laurila.
Jäälin diakoniapiiri ma 12.11. klo 13 
Kotirinteellä.
Diakoniapiiri ma 12.11. klo 18 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
13.11 klo 12 Alakylän nuorisoseuralla, 
kuljetuspyynnöt Erja Haholle ja klo 13 
Jäälissä Kotirinteen kerhohuoneessa, 
kuljetuspyynnöt virastoon.
Ystäväpiiri to 15.11.  klo 14 Huttukylän 
nuorisoseuralla, mukana fysiotera-
peutti Mari Halkola, kuljetuspyynnöt 
Ulla Junttilalle 040 5793247
Lähetyspiiri ti 13.11. klo 12 Lähim-
mäisen tuvalla.
Viikkomessu ke 14.11. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Raimo Salonen, kanttorina 
Marja Ainali.
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.
Vapaaehtoisten retki  la 17.11. Ouluun. 
Lähtö kunnanviraston pihalta klo 12 
ja paluu noin klo 16.30. Hinta 5 eu-
roa. Ilmoittautumiset 8.11. mennessä 
Ullalle 040 5793247 tai kirkkoherran-
virastoon.
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.  
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta pe 16.11. 
klo 18.30 Montin-salilla. Lastenhoito 
Kirkkopirtillä. Aiheena Arkirakkaus, 
puhutaan myös riitelemisestä.  Aihees-
ta alustaa perheneuvoja, teologi Ilkka 
Kurjenmäki. 
Ilmoittautumiset 9.11. mennessä Sai-
jalle p. 040 5609678.
Rauhanyhdistys:  Raamattuluokka pe 
9.11. klo 19 rauhanyhdistyksellä.
Lauluseurat pe 2.11. klo 19 kyläpiireit-
täin. Pyhäkoulua ei ole su 11.11.
Seurat su 11.11. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Simo Kinnunen, Aarne Mikkonen.  
Kuollut: Liisa Marjatta Kähkönen  
59 v.  
Kastettu: Eelis Osvald Eronen, Beada 
Wilhelmiina Kakko, Neea Katariina 
Perätalo, Laura Elisabet Raappana, 
Maximus Kaupo Arvi Reinson, Riku 
Kristian Tapani Siltakoski.

Perhemessu kirkos-
sa su 11.11. klo 10, 
liturgia Sarkkinen, 
saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola, 
Lapsikuoro. Perheen 
sunnuntai. 
Isänpäivänlounas lähetystyön hyväksi 
srk-keskuksessa su 11.11. alkaen ju-
malanpalveluksen jälkeen klo 14.00 
saakka. Lihapullat, salaatteja, leivät 
ja juomat sekä jälkiruoka. Myös kas-
visvaihtoehto. Aikuiset 8 e, 5-12 v. 4 
e, alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. Talkoot 
la 10.11. alkaen klo 8 srk-keskuksen 
keittiössä.
Musiikkityö: Lapsikuoron harjoituk-
set srk-keskuksessa tänään to 8.11. klo 
17. Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset Kellon srk-kodissa tänään 
to 8.11. klo 18.30. Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulun ”Kiittää saan” cd-levyä 
myyvät kuorolaiset, Haukiputaan 
kirkkoherranvirasto sekä Oulussa 
Kirjakauppa Biblia ja Musiikki-Kullas. 
Cd:n hinta on 18 euroa.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 8.11. klo 13 ja 
Jokivarren vanhustentalolla ma 12.11. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11 puh. 5472 636.
Lähetysilta Maija-Liisa ja Veijo Väänä-
sen kotona, Kirkkotie 12 A 2, tänään 
to 8.11 klo 18. Vieraana Liisa ja Ben 
Kingma sekä Kaltakari ja Ylimaula.
Urkutaiteilija Miklós Spányin ja 
mezzosopraano Magdolna Spányin 
konsertti srk-keskuksessa la 10.11. klo 
19. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 12.11. klo 14.30.
Raamattupiiri srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa ke 14.11. klo 18.30 (2. 
Joh. kirje).
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 15.11. klo 13-14.30. Tervey-
denhoitaja mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11 puh. 
5472 636.
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. Kekkereihin ilmoittau-
tuminen ruoka-aineallergioineen ti 
9.11. mennessä Outi Palokankaalle 
040-5471 472, outi.palokangas_at_evl.
fi tai Maria Vähäkankaalle 040-5633 
366, maria.vahakangas_at_evl.fi. 
Rantapohjan seurakuntien omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 25.11. Kiimin-
gissä 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 
järjestetään
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. 
Varhaisnuorten toimintaa: Avoimet 
ovet 6-luokkalaisille Martinniemen 
srk-kodissa torstaisin klo 15–17. 
Nuorten toimintaa: Nuorten avoimet 
ovet: Kellon srk-kodissa keskiviikkoi-
sin klo 18–20, Vakkurilassa torstaisin 
klo 17.30–19.30 ja Martinniemen srk-
kodissa torstaisin klo 18-20, gospel-
bändi Vakkurilassa keskiviikkoisin klo 
18-20, gospel-ilta Vakkurilassa pe 9.11. 
klo 18,  elokuvailta Wirkkulassa ma 
12.11. klo 18 sekä Kellon srk-kodissa 
to 15.11. klo 18.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: 
Haukipudas: isäinpäiväillallinen 
srk-keskuksessa pe 9.11. klo 18.30, 
isäinpäiväseurat ry:llä su 11.11. klo 
17, Antti Kemppainen, Kalevi Tep-
pola, kolmos-alueen myyjäispalaveri 
ry:llä ti 13.11. klo 18, lauluseurat 
Pekka Kiviojalla ke 14.11. klo 18.30 
(Haapasuonkankaantie 75), sisarilta 
Tuomelalla to 15.11. klo 18.30 (Pel-
lonpää 5), Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille Alli ja Esko Taavit-
saisella pe 9.11. klo 17, ompeluseurat 
Marjaana ja Tero Hanhisuannolla 
sekä Raili ja Jorma Leskelällä pe 9.11. 
klo 18.30, pyhäkoulut su 11.11. klo 
12 Antti Partasella, Timo Littowilla, 
Juha Hartikalla, Ari Luhtaniemellä 
sekä Jussi Jämsällä, kerho Jokikylän 
koululla to 15.11. klo 17.30-19, kodin 
ilta srk-keskuksessa pe 16.11. klo 18.30, 
Kello: huutokauppaompeluseurat 
Katariina ja Jari Similällä, Korvalan-
tie 46, pe 9.11. klo 18.30, sisarpiirin 
Ikean reissu la 17.11., lähtö klo 9.30. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Teijalle 
tai Katariinalle.
Kuollut: Mirjam Valpuri Tammi 93 v., 
Laura Maria Mattila 90 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jani Petri 
Konttinen ja Miia Johanna Ollikainen. 
Juha Samuli Saarijärvi ja Anna Pauliina 
Leppänen.
Kastettu: Julius Veikko Viljami Körk-
kö, Luca-Jasper Valtteri Hanhela, 
Niko Johannes Kauppila, Elia August 
Mikkonen, Hanna Elina Malila, Niklas 
Arttu Oskari Kujala, Ante Ilmari Haa-
taja, kaksoset: Joona Samuel ja Juuso 
Oskari Heikkala.

Isänpäivän perhe-
messu su 11.11. klo 
10 kirkossa. Toim. 
Puolitaival, avust. Rii-
himäki, kantt. Savolai-
nen. Huilisti Kanerva 
Huovinen. Päiväker-
holaiset esiintyvät. Kakkukahvit. Ko-
lehti yhteiselle diakoniatyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Kempele-Oulunsalo Rintamaveteraa-
nit ry:n 40-vuotisjuhlajumalanpal-
velus ja juhla la 10.11. alkaen klo 10 
jumalanpalveluksella Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Liturgi Timo 
Riihimäki, saarna Jaakko Granlund.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.–30.4. 
välisenä aikana Mikael Toppeliuksen 
kirkkomaalausten säilymiseksi.
Miesten piiri to 8.11. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Askeleet-kuoron harjoitukset pe 
9.11. klo 18 Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Parisuhdemessu pe 9.11. klo 19 
Limingan Tupoksen Vanamossa, os. 
Kauppakaari 1. Lastenhoito. Järjestää 
Limingan rovastikunnan aviopari-
työryhmä
Sanan ja rukouksen ilta ti 13.11. klo 
17 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Puhujana evankelista Jean Roos. 
Musiikkia, raamattuopetusta ja illan 
lopussa rukouspalvelu.
Ehjä lapsen mieli -luento aiheesta 
”häpeästä puhuminen” ti 13.11. klo 

18 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Luennoitsijana yliopettaja ja 
terveystieteiden tohtori Päivi Vuokila-
Oikkonen. Tarjolla iltapala.
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. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 14.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Kirkon ulkomaanavun asiaa, 
Soile Pakkanen. Seurakuntapiiri to 
15.11. klo 13 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Vieraana kuntakordinaat-
tori Maarit Lampela Oulun seudun 
dementiayhdistyksestä.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 14.11. 
klo 18 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Varttuneiden harjoitukset to 15.11. klo 
14.30 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoitukset 
Kirkonkylän seurakuntakodissa tors-
taisin klo 16.15-17.15 ja perjantaisin 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16.  Mukulakuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17.30 Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. 
Naisten piiri to 15.11. klo 18.30 
Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jouko Lauriala.
Omaishoitajien retki Ouluun to 
15.11. Retken hinta 8 euroa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
Sirkku Määttä p. 040 7790368.
Naisten retki Luulajaan 30.11.-1.12. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Soile 
Pakkaselle; soile.pakkanen@evl.fi tai 
040-7790 367.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot: Nuorisoseu-
ra: 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 8.11. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
9.11. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 17-18. 
Rippikouluun ilmoittautumis- ja in-
foilta keskiviikkona 14.11. klo 18 ja 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Ohjeistus tuleville rippikoululaisille 
lähetetyssä kirjeessä!
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10–12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 8.11. 
klo 19 Kotiseurat Katriina ja Harri 
Tahkolalla, Paiturintie 10
Pe 9.11. klo 18 Raamattuluokat ala-
aste, Urpo Luokkalalla, Kiiestie 20, 
yläaste Harri Tahkolalla, Paiturintie 
10. Su 11.11. klo 12 Pyhäkoulut, Kok-
kokankaalla, Tolosella, Sadepisara 10, 
Santamäessä, Myllylällä, Niittyran-
nantie 91, Paiturissa, Eeva ja Jarkko 
Mällisellä, Hietaniementie 9, Keskusta 
Ollila, Luokkasella, Vihiluodontie 535, 
klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 9.11. klo 
19 lauluseurat Saara ja Jukka Junek-
sella, Miinanpolku 1. Su 11.11. klo 16 
seurat ja opistoilta ry:llä. To 15.11. klo 
18.30 Kempeleen puolelta rippikou-
luun menevien kodinilta ry:llä.
Kastetut: Viola Eleanoora Hast, Elena 
Lahja Lauriina Tyni, Emma Kristiina 
Alariikola, Emmi Aurora Nykyri.
Kuollut: Antti Olavi Jäminki, 83 v. Lee-
na Annikki Kylmäoja s. Mankinen, 50 v. 
Eila Irene Ventelä s. Hentilä, 72 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

To  8 . 1 1 . k l o  1 0  
Perhekerho kirkon 
kerhohuoneessa
klo 13 Päiväpiiri seu-
rakuntasalissa,  klo 
14.30 Ehtoollishartaus 
Saarenkartanossa
klo 18.30 Kirkkokuoro
Su 11.11. klo 10 Messu, klo 12 Py-
häkoulu,  klo 17 Rauhanyhdistyksen 
seurat Mäkikankaalla Vesanpolku
Ti 13.11. klo 18 Raamattu- ja rukousilta 
seurakuntasalissa
klo 18.30 Kirkkoneuvoston kokous 
kirkon kerhohuoneessa
Ke 14.11. klo 9.30 Päiväkerho  
klo 14 Saaren sirkut
To 15.11. klo 10 Aamukahvila Luu-
kulla
Su 18.11. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Samuel Mäkinen klo 15 Kanttorien 
musiikkitilaisuus kirkossa
Kuollut: Saara Heleena Suomela 
s. Ängeslevä, 90 v 
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Muhos
Su 11.11.  klo 10  
isänpäivän jumalan-
palvelus kirkossa, lit. 
ja saarna Heikkinen, 
kanttorina Marjo Ir-
jala. Kolehti yhteiselle 
diakoniatyölle Oulun hiippakun-
nassa. 
Klo 12 messu Kylmälänkylän kappe-
lissa, Heikkinen, Marjo Irjala. Klo 16 
raamattu rakkaaksi – luento srk-talos-
sa, aiheena Paavalin kirjeet Aasiaan, 
Tapio Pokka. 
Pe 9.11. klo 19-21 Limingan rovas-
tikunnan parisuhdemessu kaiken 
ikäisille Tupoksen Vanamossa, os. 
Kauppakaari 1. Messun toimittaa 
Ilkka Tornberg, musiikista vastaa 
Jaakko Tuisku.  Avustamassa Virtaa 
välillämme -vapaaehtoisia. Iltapala ja 
vapaata seurustelua. Lastenhoitoon (yli 
2 v.) ennakkovaraus puh. 044 7521226.  
Järj. Limingan rovastikunnan aviopa-
rityöryhmä.
Ma 12.11.  klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Kyllönen.
Ti 13.11. klo 9.45 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Pekkala. 
Klo 13 hartaus Muhoksen palveluko-
dissa ja klo 14 Sinisiivessä, Pekkala. 
Klo 18 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 14.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa. Sari Mustonen ja Virpi 
Ristkari järjestävät aivojumppaa. 
Arvonta! Klo 17 kymppisynttärit 
srk-talossa. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 15.11. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa. Kutsun saaneet, tervetuloa 
yksin tai omaisen/ystävän kanssa. 
Klo 19  nuorten musiikki-ilta kirkossa. 
Klo 19 lähetysilta Pirkko Leskelällä, 
Viljatie 9 B, Heikkinen.
Muuta: Diakonissa Leena Leskelän 
vuorotteluvapaan sijaisena 1.11.-
31.12.2007 diakonissa Virpi Ristkari 
puh. 040 5470785. 
Kuorot: ke 14.11. klo 10.30 päivä-
kuoron ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. To 15.11. klo 18.30 
kamarikuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: perhekerhot  tiistaisin 
klo 9.30-11.30  srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret: kymppisynttärit ke 
14.11. klo 17 srk-talossa. Adventtileiri 
7–13-vuotiaille  30.11.-2.12. Koorti-
lassa. Ilm. 18.11. mennessä puh. 040 
524 6534/Tuula Väänänen. 
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 9.11. klo 15–17 puh. 533 1201. 
Yökahvila la 10.11. klo 19.30-23.30 
Nuokkarilla. Viikolla 46 ei nuortenil-
toja, niiden sijaan nuorten musiikki-
ilta to 15.11. klo 19 kirkossa. Nuorten 
hengellisiä lauluja ym., mukana Elisa 
Happonen, Valto Savolainen, nuorten 
lauluryhmä. Kaikki rippikoululaiset 
osallistuvat!
Rippikoulut: kesä III -teemallinen 
nuortenilta pe 9.11. klo 18–19.30  
srk-talon alakerrassa. Kesä I -oppi-
tunnit la 10.11. klo 10-15 Koortilassa.  
Nuorten musiikki-ilta torstaina  

To 8.11. klo 10 per-
hekerho srk-talol-
la, ei sisaruskerhoa 
tänään. Tänään ei 
ole kokkikerhoa! Klo 
14 ehtoollispalvelus 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 
18 lähetysilta srk-talolla.
Pe 9.11. klo 19 kynttiläkonsertti kir-
kossa, Timo Jäntti, fagotti ja Elisa Järvi, 
piano. Soittavat kauniita, samettisia 
klassikoita. Ohjelma 8  euroa. Järj. 
Limingan musiikkiviikot.
Su 11.11. klo 10 messu Lumilyhdyssä 
(Huom.paikka!), Timo Juntunen, ko-
lehti: Yhteiselle diakoniatyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Klo 18 Viktor Klimenkon konsertti 
kirkossa, ohjelma 5 euroa.
Ma 12.11. klo 10 päiväkerho 4-v. 
Lukkarinkankaalla.
Ti 13.11. klo 10 päiväkerho 3-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 päivä-
kerho 4-v. Lukkarinkankaalla. Klo 
18 raamattupiiri Helli Eeronkedolla, 
os.Jukolantie 2 A 5.
Ke 14.11. klo 10 päiväkerho 5-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 11.30 (Huom.
aika!) keskipäiväkerho srk-talossa, 
Matt.25:1–13.  Klo 14 hartaus Lumi-
lyhdyssä. Klo 18.00  kirkkovaltuuston 
kokous ja lääninrovastintarkastus 
srk-talossa.
To 15.11. klo 10–11.30 perhekerho 
srk-talossa ja klo 10 sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 13.15 sairaala-
hartaus Limingan vuodeosastolla. Klo 
14 kokkikerho II Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talolla.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17–18.15 ja 
Ketut klo 18.30–19.45, laumanjohtaja-
na Telle puh 050 4395788. Sudenpentu 
on 7–9-vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Diakoniatyö: Kansainvälisyyttä ja 
joulumieltä tänäkin vuonna- eli 
osallistumme yhteistyössä kerhojen 
ja kaikkien seurakuntalaisten kanssa 
Joulun lapsi 2007-keräykseen Patmos 
-lähetyssäätiön kautta. Tästä ilmoit-
telimme viime lehdessä ja nyt tänään 
olisi viimeinen palautuspäivä! Kiitos 
kaikille innokkaille osallistujille, ensi 
vuonna uudestaan!
Marjo ottaa mielellään vastaan villa-
sukkia myös aikuisten koossakin, sillä 
niitä tarvitaan oman seurakunnan 
diakoniatyössä!
Parisuhdemessu pe 9.11. klo 19 
Limingan Tupoksen Vanamossa (os. 
Kauppakaari 1). Messun toimittaa 
Ilkka Tornberg, musiikista vastaa 
Hanna Mutka ja Jaakko Tuisku, avustaa 
Virtaa Välillä -vapaaehtoisia, iltapala 
ja vapaata seurustelua. Lastenhoito. 
Järj. Limingan rovastikunnan avio-
parityöryhmä. 
Tulossa: La 24.11. perheretki Rova-
niemelle, Napapiirille joulupukkia 
tapaamaan. Ilmoittautumiset pe 16.11. 
mennessä Marjolle puh. 045 6381973 

myös ostaa itsellesi partioliike
100-vuotta kankaisen juhlamerkin 
1,50 euroa.  Dioja ja muisteluk-
sia Havakselta Iltaan osallistuville 
partiolaisille jaetaan myös Hannu- 
vaellus kirjat.  Pe 16.11.  Make päi-
vystää partiotoimistolla  klo 14–16.  
16.–17.11. Sudenpentujen yöretki.  
Lisäohjeita laumanjohtajilta.  Talkoot 
partiokämpällä jatkuvat edelleen tiis-
taisin klo 18–21. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan.  
Partiotoimisto p. 5621223. Make 044-
7521223, sähköposti markku.korho-
nen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 9.11. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 10.11. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su 11.11. klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Minja Maija Haarahiltunen, 
Minka Maaria Kälkäjä, Emilie Birgitta 
Pitkälä ja Miisa Emilia Päri.
Kuollut: Eero Veikko Välikangas  
69 v 2 kk 4 pv.
Limingan srk:n kotisivut:  
www.liminganseurakunta.fi

15.11.  klo 19.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo  6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Rauhanyhdistys: pe 9.11. klo 19 raa-
mattuluokka 4-6 lk ry:llä. La 10.11. 
klo 18 isänpäiväpäivällinen ry:llä. Su 
11.11. klo 18 seurat ry:llä. Ma 12.11. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä.  To 15.11. klo 
19 sisarilta. Laitasaaren ry:  pe  9.11. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 
ompeluseurat. La 10.11. klo 11–12.30 
päiväkerho. Klo 18 nuorten järjestämä 
isäinpäiväilta Muhoksen ry:llä.
Kuollut: Tauno Henrik Kukkonen  
79 v, Väinö Heikki Huovinen 77 v, 
Toivo Juhani Saarenpää 48 v.
Kastettu: Eevi Amanda Keinänen, Inka 
Emilia Taskila, Niila Jaakko Runar 
Mehtälä. 
Muhoksen srk:n kotisivu:  
www.evl.fi/srk/muhos

tai Siljalle puh 387 512. Retken hinta 
0–4v  4 euroa, 5–10v 8 euroa ja yli  
11 v  ja aikuiset 12 euroa. (Hinta sisältää 
matkan ja ruuan Pizzeria Rax:ssa.)
Rauhanyhdistys: Pe 9.11 klo 19 
raamattuluokka A&A Aspegren. La 
10.11 klo 18 aikuistenilta ry:llä Kyösti 
Karjula. Päiväkerho ry:llä klo 17.30–19 
I ti 13.11 II ke 14.11 III to 15.11.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10–12, tule   rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387172, kirk-
koherra 0405574957, diakonissa 
0456381973, suntio 0456306081, 
talouspäällikkö 0456306082, kerho-
huone 387512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Kastettu: Reima Olavi Hintsala.
Sankarihaudoille on hankittu kynttilä-
lyhdyt, lämmin kiitos lahjoittajille.

Oulunsalo
Seurakuntakerho ei 
ole seurakuntatalolla 
to 8.11. tehdään retki 
Taukokankaalle Ou-
laisiin.
Hartaustilaisuus 
Teppolan vuodeosastolla to 8.11. klo 
11.30, Minna Salmi.
Messu kirkossa su 11.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma, saarna Japanin lähetti 
Arto Hukari, kanttori Taru Pisto. Ko-
lehti: Yhteiselle Diakoniatyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Isänpäivälounas  su 11.11. klo 
11–13.30 srk-talolla.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
14.11. klo 13.30, Vesa Äärelä
Lähetysilta ke 14.11. klo 18 toi-
mita lon neuvotte luhuoneessa  
(Vattukuja 2, II krs)
Seurakuntakerho Seurakuntatalolla 
to 15.11. klo 11 Päivi Pulkkinen, Vierai-
ta Keski-Tuiran seurakuntakerhosta. 
Ruokailu. (ota jotain omaa ohjelmaa 
mukaan).
Messu kirkossa su 18.11. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttori Tuomo 
Kangas. Kolehti: Teemavuoden ”Auta 
oppimaan” mukaisesti lapsi- ja nuo-
risotyöhön sekä nais- ja perhetyöhön 
seuran työalueella, Suomen Lähetys-
seura ry.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Lapsi- ja perhetyö: Nyt mennään py-
häkouluun. Marraskuussa pyhäkoulut 
normaalisti Salonpäässä, Minttukujal-
la ja Srk-talolla su klo 12. Pyhäkoulu-
sunnuntait ovat 18.11. ja 25.11.
Olemme vihdoin seurakuntatalolla 
perhekerhon ja parkkikerhon kanssa. 
Perhekerho srk-talolla  tiistaisin klo 
12.30–14.  Perhekerho Minttukuja 3:
ssa  keskiviikkoisin klo 9–10.30
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka  
srk-talolla keskiviikkoisin klo 9–
10.30.
Aamukirkko ke 14.11. srk-talossa klo 
10. Kaikki isot ja pienet tervetuloa!
Perjantaina 16.11. klo 18.30 tilkku-
täkkilaulujen 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 7720373.
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 7720373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15–16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16–17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajana Anttisakari. Akustinen 
kitara, alkeisryhmä to klo 17–18 

Repussa, Ohjaajana Kirsi. Kurssi on 
ilmainen, ota oma kitara mukaan, jos 
pystyt. Lisätietoja Kirsiltä, puh. 040 
7720373.
Nuisku eli nuorten ihmissuhdetai-
tokurssi kokoontuu to klo 18–19.30 
repussa. Kurssi alkoi viime viikolla, 
mukaan voi tulla vielä muutama ensi 
torstaina. Nuisku pitää sisällään 10 iltaa 
ja yhden viikonloppuleirin. Kurssin 
hinta on 20 euroa. Lisätietoja Kirsiltä, 
puh. 040 7720373.
Rippikouluinfo on lähetetty jokaisen 
rippikoululaisen nuoren kotiin. Jos et 
saanut postia, niin ota yhteyttä Kirsiin, 
puh. 040 7720373, mahdollisimman 
pian. 
Tarvisetko vierellä kulkijaa tai kuun-
telijaa? Askarruttavatko hengelliset 
asiat? Ota yhteyttä, niin sovitaan aika 
ja poristaan luottamuksellisesti siitä 
mistä haluat puhua. Voidaan rukoil-
lakin yhdessä. Sinua siunaten: Kirsi, 
puh. 040 7720373.
Salonpään ry:n toimintaa:  La 
10.11. raamattuluokka,  nuoremmat  
klo 18  J. Pitkälällä, vanhemat klo 19 E. 
Koskelolla. Su 11.11. seurat ry:llä klo 
17, Kari Hirvasniemi, Lauri Karhu-
maa. Lauluseurat to 15.11. klo 18.30, 
Jorma Ilolalla Varjakantie. La 17.11. 
raamattuluokka, nuoremmat klo 18 
J Pitkälällä, vanhemmat klo 19.30 E. 
Koskelolla.
Kirkonkylän ry:n toimintaa: Ke 7.11 
klo 13 varttuneiden kerho, ry, vieraita 
Limingasta.  La 10.11. klo 12  Kiimingin 
ry:n myyjäiset. Su  11.11. klo 12 raa-
mattuluokka I,  ry, Raamattuluokka II; 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry, Karhuoja; 
Eero Ilkko, klo 17 seurat, ry, Kalle Lohi, 
Timo Määttä. (srk-kolehti). Ma 12.11. 
klo 18.30 Tutkimme raamattua -ilta 
ry, ” Paavali ja Siilas vankilassa” Pertti 
Lahtinen. Ti 13.11. klo 19  lauluseu-
roja kodeissa: Karhuoja: Kanniainen 
Pahajärventie 88 Keskikylä; Pudas 
Kovalankuja 2. 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.
Kastetut: Aada Tuulia Korkiakoski, 
Juhana Elias Tervaniemi, Emma Ka-
roliina Saha.
Vihitty: Mika Kristian Saha ja Niina 
Susanna Haapasalmi

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 11.11. klo 10 
(Holmström, Kyllönen, 
Piirainen).
Lähetystyö: Talkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 12.11. 
klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 14.11. 
klo 10–13. Mattoarpalistoja saa hakea 
myyntiin kirkkoherranvirastosta.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 

ti 13.11. klo 10–12.
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 14.11. klo 11. 
Yhteinen juhla  tänä vuonna  
70-vuotismerkkipäiväänsä viettäville 
su 18.11. seurakuntakodissa. Juhla al-
kaa jumalanpalveluksella klo 10, jonka 
jälkeen kahvit ja juhlatilaisuus. Olet 
lämpimästi tervetullut. Ilmoittautu-
minen ke 14.11. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon  puh. 8823100.
Kuorot: Lapsikuoro to 8.11. klo 17 ja 
Sarakylän kuoro to 8.11. klo 18.45.
Nuoret: Rönö pe 9.11. klo 18–22. 
Rippikoulu seurakuntakodissa la 
10.11. klo 10–13.30 (ryhmä Muut).
Perhekerho seurakuntakodissa  to 
8.11., ti 13.11.  ja to 15.11. klo 10–13. 
Syötteellä kylätalolla ma 12.11. klo 
10–13 (huom! muuttunut aika) sekä 
Aittojärven koululla ti 13.11. klo 10–13 
(ulkoiluun sopiva vaatetus). 
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
13.11. klo 16 ja Sarakylän koululla to 
15.11. klo 16–17.
Pudasjärven Kirkkomusiikkiviikko 
11.11.-18.11.2007:
su 11.11. klo 10  Jumalanpalvelus 
seurakuntakodissa
su 11.11. klo 19 Vox Margaritan 
ko n s e r t t i  s e u r a k u n t a ko d i s s a 
ma 12.11. klo 19  Kansalaisopiston op-
pilaiden konsertti seurakuntakodissa
ti 13.11.  klo 19 Mikko Heinisen 
pianokonsertti seurakuntakodissa, 
ohjelma 5 euroa. 
ke 14.11.  klo 18  Lapsikuoron konsertti 
seurakuntakodissa 
to 15.11. klo 19  Mendelssohn-ilta 
kirkossa, ohjelma 5 euroa. Pudasjärven 
kirkkokuoro,  Sekakuoro Tuike, Oamk:
n opiskelijoita, Sirkka Rautakoski, 
mezzosopraano, Lauri-Kalle Kallunki, 
urut ja Jousiyhtye pe 16.11. klo 19  
Sarakylän kappelikuoron 10-vuotis-
juhlakonsertti Sarakylän kappelissa
la 17.11. klo 18  Konsertti seurakunta-
kodissa Mauri Tastula (laulu), Yngve 
Nyberg (piano). Ohjelma 5 euroa
su 18.11. klo 10 Jumalanpalvelus 
seurakuntakodissa, eläkeläisten mu-
siikkipiiri
su 18.11. klo 19  Kirkkomusiikkiviikon 
päätöskonsertti seurakuntakodissa, 
Keijo Piirainen – laulu, Kaisa Alasaarela 
– piano, ohjelma 5 euroa
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka 
Sarakylässä Antti Kummalalla pe 9.11. 
klo 19. Kurenalan RY:llä ompeluseu-
rat pe 9.11. klo 18 ja seurat su 11.11. 
klo 17. 
Kastettu:  Miina Anja Ilona Jylhänleh-
to, Veera Lotta Lantto ja Tuomas Juho 
Iisakki Törmänen.
Haudattu: Aino Orvokki Haarainnie-
mi 83 v, Reino Ilmari Konttila  77 v ja 
Osmo Antero Tuovila 55 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9–14, puhelin 
8823100. 
Sähköpostiosoite:  pudasjarvi.srk@ 
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi 
@evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

Radio Dei  
106,9 MHz, kaapeliverkossa 94,1 MHz

Su 11.11. kello 10 jumalanpalvelus Tuiran kirkos-
ta, toimittaa Stiven Naatus, avustaa Sanna Komu-
lainen, kanttorina Jukka Jaakkola.
Su 11.11. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa pastori 

Stiven Naatus puhuu isänpäivästä.
Ke 14.11. kello 15.45 Naisen allakka. Erityisopettaja Marjut Koske-
la kolumnoi.
To 15.11. kello 15.45 Kasvun paikka. Oulun seurakunnat ovat mukana 
synnytys- ja perhevalmennuksessa. Projektityöntekijä Johanna Kero-
laa haastattelee Marja Blomster.

Radio Pooki
Su 11.11. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa pastori 
Stiven Naatus puhuu isänpäivästä.
Su 11.11. kello 10 messu Oulun Tuomiokirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, toimittaa Lai-
la Korkiakos

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

Siikasalo

Tyrnävä

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kirkkoherranvirasto, 
Piippolassa puhelin 
ja faxi 0207 109 860, 
avoinna ma ja pe klo 
9–12 ja ke klo 13–17.  
Kotisivut: www.siika-
latvanseurakunta.fi, 
mm. virkatodistusti-
lauslomake löytyy täältä.
Sähköposti: siikalatva@evl.fi

Kestilä
To 8.11. klo 15.30 sudarikerho kerho-
kodissa. (Nuoret pitävät)

Pe 9.11. klo 13 seurakunnan toimintaa 
Pihlajistossa.
Su 11.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Määttä. Veteraa-
nien lauluryhmä avustaa. Kolehti 
yhteiselle kasvatustyölle Oulun hiip-
pakunnassa.
Ti 13.11.  klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Kankaalla Riitta ja Juhani 
Niirasella. 
Klo19 kirkkokuoron harjoitus seura-
kuntakodissa, Määttä.
Ke 14.11. klo 11 päiväkerho kerho-
kodissa. Klo 13 Mäläskän kylän Pih-
lajistovierailu. Klo 15.30 puuhakerho 
kerhokodissa.
To 15.11. klo 11 perhekerho ker-
hokodissa. Klo 15.30 sudarikerho 
kerhokodissa. 
Tulossa: su 18.11. herättäjänpäivä  
alk. klo 10 messulla kirkossa, Jouni Rii-
pinen ja Pekka Kyöstilä, kirkkokahvit ja 
päiväseurat seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.11. klo 19 
ompeluseurat ry:llä, Tuomo Koivu-
kangas.   

Piippola
Pe 9.11. klo 11 alkaen 
myydään karjalan-
piirakoita lähetyksen 
hyväksi seurakunta-
kodissa
La 10.11. klo 9–15 
rippikoulua seurakuntakodissa.
Su 11.11. klo 12  sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Määttä. Kolehti yh-
teisvastuulle Oulun hiippakunnassa.
Ma 12.11. klo 11  veteraanien laulu-
ryhmä seurakuntakodissa.
Ti 13.11. klo 19 Siioninvirsiseurat 
Väinölässä.
Ke 14.11. klo 10 virkistyspäivä 
Vaarintalolla, vieraana Anja Myllylä 
Dementiayhdistyksestä. Klo 16 tyttö-
/poikakerho seurakuntakodissa.

Pulkkila 
To 8.11. klo 10 perhe-
kerho, klo 13 Koivu-
lehdon ehtoollishar-
taus, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho. Klo 19 
kirkkokuoron harjoitukset.
Pe 9.11. klo 13 päiväkerho
Su 11.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
srk-kodilla, Arkkila, Kyöstilä. Ruokailu 
5 euroa ja diakoniamyyjäiset. Arpajai-
set orpokodin hyväksi.
Ke 14.11. klo 12 srk-kerho seurakunta- 
kodilla.
To 15.11. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho, klo 19 kirkko-
kuoro.
Vienan Kemiin lähtevät villasukat 
16.11. mennessä srk-toimistoon.
Rauhanyhdistys: Pe 9.11. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. La 10.11. klo 10 
miestenilta ry:llä
Kuollut: Sanna Kaarina Kaartinen 
84v.
Kastettu: Viivi Emma Katariina  
Pinolehto 

Pyhäntä
To  8.11. klo 11 Ta-
vastkengän diakonia-
piiri Yrjänällä, vete-
raanikuoro klo 12, 
lapsikuoro klo 17 ja kirkkokuoro  
klo 18 srkt, myös partio klo 17 kh.
Pe 9.11. klo 17.30 nuorisokuoro srkt 
ja klo 18 Nuorten Juttu-nuortenilta, 
Nuokkari.
Su 11.11. klo 12 isänpäivän sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Martti Arkkila ja 
Ulla Koskelo.  Kolehti  yhteiselle Oulun 
hiippakunnan diakoniatyölle.
Ma 12.11. klo 9–10 lukupiiri srkt:

Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 0291074. Muina 
aikoina sopimuksen 
mukaan.  
To  8.11. klo 12 diakonia- ja lähetys-
piiri srk- talolla.
Su 11.11. klo 10 Isänpäivän perhe-
kirkko srk-talolla, Reino Tanjunen. 
Rippikoulua klo 12 saakka.
Ma 12.11. klo 19 kirkkovaltuuston 
kokous Ruukin srk-talolla.
Ti 13.11. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Ke 14.11. klo 15 lapsikuoro srk- 
talolla.
Su 18.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla, Reino Tanjunen. Rippikou-
lua klo 15 saakka.
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.
Rauhanyhdistys:
To 8.11. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Pe 9.11. klo 19.30 raamattuluokka 
Väinö Lepistöllä. 
To 15.11. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Emma Johanna Marjatta 
Hummastenniemi ja Topias Ilmari 
Nikola

Mur to-Juurussuo-
Ojakylän diakonia-
piiri to 8.11. klo 10.30 
Peuranniemessä, Peu-
ranniemi 16.
Hartaus pe 9.11. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla ja klo 
13.30 Kotolassa.
Messu su 11.11. klo 
10 Tyrnävän kirkos-
sa, Ikonen. Kolehti 
yhteiselle diakoniatyölle Oulun hiip-
pakunnassa.
Isänpäivälounas lähetystyön hyväksi 

su 11.11. klo 11.30–14.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lounaan hinta 5 euroa/aik. 
ja 2 euroa/lapsi. Tarjolla hirvenlihapa-
lapaisti kasvisten kera, jälkiruokana 
kakkukahvi.
Seurakuntakerho ti 13.11. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Ängeslevä-Markkuun diakoniapiiri 
to 15.11. klo 11.30 Eeva-Liisa ja Urho 
Honkakoskella.
Kirkkovaltuuston kokous ke 14.11. 
klo 19 Tyrnävän srk-talolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä khranviras-
ton ilmoitustaululla khranviraston 
aukioloaikana. Kirkkovaltuuston 
kokouksen tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on nähtävänä 
khranvirastossa 16.11.–15.12.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 14.11.  
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Lapsikuoro 
to 15.11. klo 16 Temmeksen srk-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 9.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ke 14.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 15.11. klo 
18 Murrossa, Peuranniemi 16.
Parisuhdemessu kaiken ikäisille pe 
9.11. klo 19-21 Tupoksen Vanamossa. 
Messun toimittaa Ilkka Tornberg. 
Musiikista vastaa Hanna Mutka ja 
Jaakko Tuisku. Avustajana Virtaa 
välillämme vapaaehtoisia. Iltapala ja 

Rantsila
Su 11.11.  k lo  19  
messu kirkossa, Olavi 
Palovaara ja Arja Lei-
nonen. Kolehti Herät-
täjäyhdistykselle.
Ma 12.11. klo 10–12 
perhekerho Pallerot 
Nuppulassa. 
Ti 13.11. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 15.11. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella. 
Su 18.11. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Hannu Lauriala. 
Kuorot:
To 8.11. klo 10 Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla ja klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla.
Ke 14.11. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 15 lapsikuoro Stellat seurakun-
tatalolla. 
To 15.11. klo 10 Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla ja klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla. 
Pe 16.11. klo 13 Hovin Stellat Hovin 
koululla.
Lasten ja nuorten kerhot: 
To 8.11. klo 10–12 ja 12.30–14.30 
3–4-vuotiaiden Nuppukerho Nup-
pulassa.
Ti 13.11. klo 10–11.30 Hovin nuppu-
kerho Hovin koululla ja klo 14.15–16 
Mankilan varhaisnuorten kerho 
Mankilan koululla. 
Ti 13.11. klo 18–19.30 nuortenilta 
Nuppulassa. Tervetulleita rippikoulu-
laiset sekä muut yläasteikäiset.  Vetäjinä 
lapsi- ja nuorisotyönohjaaja ja isoset. 
Luvassa pitsan leipomista ja hauskoja 
leikkejä. Ilmoittaudu etukäteen Tanja 
Heleniukselle puh. 044  518 1141 (myös 
tekstiviesti käy), jotta tiedämme varata 
pitsatarpeita. Tule mukaan!
Ke 14.11.  klo 10–12  5-vuotiaiden Nup-
pukerho Nuppulassa, klo 14–15.30 
Hovin varhaisnuorten kerho Hovin 
koululla ja klo 16–18 tyttökerho 
Nuppulassa.
To 15.11.  klo 10–12 ja 12.30–14.30  
3–4-vuotiaiden Nuppukerho Nup-
pulassa.
Villasukkia Karjalan lapsille!
Siikalatvan seurakunnasta menee 
vierailijoita Vienan Kemiin joulun 
alla. Tuliaisiksi toivotaan villasukkia. 
Villasukka on lämmin joulutervehdys 
Karjalan lapsille. Sukat tulee toimittaa 
14.11. mennessä Rantsilan kirkkoher-
ranvirastoon.
Rauhanyhdistys:
Pe 9.11. ja 16.11. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. 
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Palveleva puhelin 01019 0071 (su–to 
klo 18–01 ja pe–la klo 18–03) tai evl.
fi/palvelevanetti.

     Kirkkokatu 11  OULU
              08 - 336 900

ma-pe 9-18  la 11-14
              www.matkamaa.fi

Lämmintä talvella:
27.2.08  Pl. del Ingles              

Oulusta 799.-
  1.3.08  Pl. del Ingles
                                Oulusta   965,-
  4.3.08  Pl. de las Americas      

Oulusta  865,-
(Hinnat ja paikkatilanne 25.10. 
Hinnat/hlö/2hh.  Määritelty majoitus)

Aurinkomatkojen
uusi lomaopas
on ilmestynyt
Kaikkine kesän
2008 uutuuksineen.
Varaa omasi pian, nopean
varaajan etusi voi olla
jopa 60 euroa!
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n kahviossa ja klo 11–12 lukupiiri 
Ukonojan kh. 
Ma 12.11.  klo 17.30-19 MLL:n perhe-
kahvila srkt:n kh, kynttilöiden koriste-
lua, ja klo 18 Lamujoen diakoniapiiri 
Sisko Pitkäsellä.
Ti 13.11. srk-talon kerhohuoneessa: 
klo 11–13.30 päiväkerho, 15–16.30 
Salaisuuksien kaivos ja  klo 17–18 
partio. Ti myös klo 19 siioninvirsi-
seurat Piippolan Väinölässä.
Ke 14.11. klo 16.30–18 varhaisnuor-
ten kerho Tavastk. koululla ja klo 17.30 
partio srkt:n kh.
To 15.11. klo 11–13 perhekerho kh, 
veteraanikuoro klo 12, lapsikuoro 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 18 srkt ja 
partio klo 18.
Tulossa: 16.–18.11. Maata näkyvissä-
festarit, nuorten matka Turkuun.
Rauhanyhdistys:  Su 11.11. klo 16 
seurat Ry:llä. Ke 14.11. klo 18.30 lau-
luseurat  Ry:llä.
Kastettu: Isla Elena Limma.

PA LV E L U H A K E M I S T O

vapaata seurustelua. Lastenhoitoon 
(yli 2 v) ennakkovaraus p. 044 752 
1226. Järj. Limingan rovastikunnan 
avioparityö.
Perheretki Rokualle la 17.11. Lähtö 
klo 9 Tyrnävän srk-talolta. Ohjelmassa 
ulkoilua, uintia ja ruokailu. Hinta 19 
euroa/aik., 9,50 euroa/3-14 v, alle 3 v 
ilmainen. Sitova ilmoittautuminen ja 
maksu khranvirastoon 9.11. mennessä 
p. 5640 600.
Päiväleiri la 24.11. klo 10–15 Merilän 
kartanossa Utajärvellä, eronneille van-
hemmille yhteisten lapsiensa kanssa. 
Leirin hinta 5 euroa perheeltä, sis. 
ruuan ja kahvit. Ilm. 9.11. mennessä 
Eija Salmenhaaralle p. 044 7372 615 
tai Riitta Pesoselle p. 044 7372 630. 
Järj. Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven 
lapsi- ja diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: to 8.11. 
klo 19 lauluseurat Keijo Lumijärvellä. 
La 10.11. äitien ja isien virkistyspäivä 
Rokuan Hilikkulassa. Lähtö ry:ltä klo 
10. Alustus klo 15.
Murto: Pe 9.11. klo 19 lauluseurat 
Saara ja Jukka Juneksella, Miinanpolku 
1. Su 11.11. klo 16 seurat ja opistoilta 
ry:llä.
Kastettu: Matias Viljami Ahtiainen, 
Tommi Emil Niemelä, Niklas Pyry 
Viljami Pikkarainen.

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
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hiippailu 
Sanginjoella

Oulujoen seurakunnan lapsi-
työ sai houkuteltua maanan-
tai-iltana Sanginsuun metsiin 
noin 250 seikkailijaa. 
Hiippailuun oli kutsuttu kaikki 
päiväkerholaiset perheineen. 
Rata oli merkitty heijastimil-
la, joita lapset vanhempineen 
etsivät taskulamppujen avul-
la. Tien löytäminen pimeäs-
sä metsässä oli niin hauskaa, 
että useammat kiersivät ra-
dan moneen kertaan. Lap-
sityönohjaaja Saara Hieta-
lan mukaan hiippailusta aio-
taan tehdä perinne, ja toteut-
taa se aina talviaikaan siirty-
misen jälkeen. 

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
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Ymmärrä ja hymyile
Olemme viettäneet vasta pyhäinpäivää. Mieliimme on tuolloin 

saattanut pulpahtaa ajatus, kuinka kristitty omistaa rakkauden 

kaksoispassin, on kahden maan kansalainen. Osa rakkaistam-

me on jo siirtynyt tuohon toiseen maahan, itse pyristelemme 

tämän maailman ilojen ja surujen keskellä.

Kuitenkin yhteys näiden kahden maan välillä on olemassa 

tässä ja nyt. Taivaan riemuitseva seurakunta ja maanpäälli-

nen taisteleva seurakunta kohtaavat vaikkapa ehtoollispöy-

dän ääressä. Vapahtajamme uhri yhdistää meidät häneen ja 

toinen toisiimme. Toisaalta jo kasteen hetkellä kristitty siir-

tyy toiseen todellisuuteen. Tai paremminkin: tuo toinen to-

dellisuus siirtyy häneen. Kasteesta lähtien ihminen saa levä-

tä lupauksen valtakunnassa. Se on ihana asia. Rakkaus sitoo 

meidät toisiimme sellaisin solmuin, joita edes kuolema ei 

osaa avata. Me olemme yhtä.

Miksi Saara nauroi, on moni kysynyt. Saara nauroi, koska 

hän ei ymmärtänyt ja oli hämillään. Saara nauroi toisenkin 

kerran. Nauroi lapsi sylissään. Nauroi, koska ymmärsi. Lupa-

us – niin hämmentävä kuin se saattaakin olla – kuuluu kai-

kille. Ymmärrätkö sinä Jumalan lupauksen sinulle? Osaatko 

hymyillä lupaukseen luottaen, lupaajaan luottaen? Jumala on 

lunastanut meidät ja on meidän keskellämme. Valo loistaa pi-

meydessä, todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen.

Tuo taivaallinen valo antaa meille toivoa ja voimaa rak-

kauden tekoihin. Yksi suurimmista toivon osoituksista on 

rukous. Rukous on silta, joka vie yli synkimmänkin virran. 

Rukous on lyhin matka Jumalan luo. Ajattele, kuinka lähellä 

Jumala onkaan!

KIMMO HELOMAA
SEURAKUNTAPASTORI

LIMINgAN SEURAKUNTA

Rakas taivaallinen Isä.

Me kiitämme sinua siitä,

että olet tehnyt meistä taivaan kansalaisia

ja kirjoittanut lakisi sydämiimme.

Anna sen ohjata meitä niin,

ettei mikään elämämme alue

jäisi pimentoon,

valheen ja vääryyden sitomaksi.

Varjele meitä käyttämästä asemaamme

toisten alistamiseen tai nöyryyttämiseen.

Ohjaa totuudellasi ja rakkaudellasi

kaikkea vallankäyttöä,

ja auta meitä toimimaan yhteisissä asioissa

lähimmäistemme

ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

24. sunnuntain helluntaista aihe on “Kahden valtakunnan kansalaisena”. Päivä 
on myös isänpäivä. Se on juurtunut kalentereihimme huomattavasti hitaam-
min kuin äitienpäivä. Vasta 1987 isänpäivä sai liputussuosituksen Helsingin 
yliopiston almanakassa. Silti isänpäivän juuret yltävät vuoteen 1909, jolloin 
eräs rouva Dodd havahtui äitienpäivän saarnan alla pohtimaan Washingtonin 
Spokanessa ajatusta isänpäivästä. Paikallinen pappi innostui ajatuksesta ja idea 
lähti valloittamaan maailmaa.
Skandinaviassa päivän ajankohdaksi vakiintui marraskuun toinen sunnuntai 
proosallisesti kauppiaiden komitean suosituksesta. Ruotsissa isänpäivää on 
vietetty jo vuodesta 1931 – meillä se vakiintui huomattavasti hitaammin saa-
vuttaen nykyisen suosionsa 1970-luvun kuluessa.
Kirkollisena aiheena “kahden valtakunnan kansalaisuus” tiivistyy ideaan maal-
lisesta ja hengellisestä regimentistä. Evankeliumikirjassa todetaan selkeästi 
ajallisen yhteiskunnan siunaus, mutta pohditaan myös asiallisesti maallisen ja 
hengellisen esivallan eroja: “Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja nou-
dattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan 
elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta 
saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii 
Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin 
vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Juma-
lan sanaan sidotun omantunnon ääntä.”

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän Psalmi on Ps. 75: 2-8, 10-11
EnsimmäinEn lukukaPPalE  
1. aik. 29: 10-12 tai JEr. 27: 4-7
toinEn lukukaPPalE  
Fil. 3: 17-4: 1 tai aP.t. 4: 18-21.
EvankEliumi matt. 22: 15-22
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OIKIAT KOKO PERHEEN 
ISÄNPÄIVÄMYYJÄISET
O U L U R R A U H A Y H I S T Y K S E L L Ä 
L A U V A N T A I N A  1 0 . 1 1 .  K L O  1 1 - 1 4

T E R V E T U L U A
SYÖMÄÄN OSTAAN VOITTAAN

VI IHTYYN

Pottuja ja lihapullia, pääl-
le kahavit ja suklaatia. 
Kottiin kirijolohikeittua ja 
makaroonilaatikkua...

Monipuolisia leivonnai-
sija, täytekakkuja, riesko-
ja, kahavikeheräsiä, ja 
mitä ny ylleesä on...

Koko porukalle ja kaike ikäsille erillaisia tapahtuma-
rasteja, kuten kummituslinnaa, ralliajua, golf-rattaa, 
toivelaulukuorua, katusoittajjaa, terveyven mittausta, 
rentoutushierontaa jne. jne. Viijes rasti aina ilimatteeksi.

Tillaisuus jatkuu illalla klo 19;  iltaseuroissa iltaohojel-
maa ja iltapalaksi hyvvää pitsaa.

Rohovessorintie 7
Oulu

Virkattu parisängynpeite, 
polokupyörä, hauvutuspa-
ta tai lahajakortti...

V A R A I N H A N K I N T A

O U L U N  R A U H A N Y H D I S T Y S

Turussa kokoontuva kirkolliskokous päät-
tää tänään torstaina äänestysikärajan las-
kemisesta 16 vuoteen. Esitys sai edustajilta 
kannatusta tiistain keskusteluissa.

– Olen hillittömän iloinen ja onnellinen 
siitä, että kirkko on edelläkävijä äänioike-
usikärajan alentamisessa ja nuorten vai-
kutusmahdollisuuksien lisäämisessä. Asia 
on edennyt ripeästi. On tärkeää saada laki 
voimaan ennen seuraavia seurakuntavaaleja 
vuonna 2010, painotti Antti Siukonen Hel-
singin hiippakunnasta puheenvuorossaan. 
Hän on alkuperäisen edustaja-aloitteen al-
lekirjoittajia.

Siukonen kaipasi silti lisää perusteluja, 
miksi kirkkoherran vaali jätettiin kirkko-
hallituksen esityksestä pois. Alkuperäises-
sä aloitteessa esitettiin äänioikeusikärajan 
alentamista 16 vuoteen myös siinä.

Helsingin hiippakunnan edustaja He-
li Pruukin mukaan ikärajan alentamista 
vastustavat pohtivat, onko nuori riittävän 
kypsä äänestämään, rynnivätkö nuoret nyt 
paikalle ja mitä periaatteellista viestitetään 

äänestysikärajan alentamisella. Pruuki totesi, 
että persoonien välillä on enemmän eroja 
kuin ikäryhmien välillä.

– Äänestysiän alentamisella voimme vies-
tittää, että nuoret ovat tärkeitä, haluamme 
kuulla mitä heillä on sanottavana ja että 
heillä on oikeus vaikuttaa.

Edustaja Paavo Eero Oulun hiippakunnasta 
arveli äänestysikärajan alentamisen muutta-
van nuorisotyötä mahdolliseksi vaalityöksi. 
Edustaja Erkki Kujala Oulun hiippakunnas-
ta painotti, ettei vaikutusmahdollisuuksia 
tulisi tehdä liian yksinkertaiseksi, ettei tule 
pettymyksiä.

Kirkkoneuvos Seppo Häkkinen painot-
ti nuorten kuuntelemisen ja osallisuuden 
haastetta kirkossa. Mikäli äänioikeusikärajan 
alentaminen hyväksytään, on käynnistettävä 
vuoden 2010 seurakuntavaalien suunnittelu 
hyvissä ajoin.

Kirkolliskokous äänestää asiasta torstai-
na. Äänestysikärajan alentaminen vaatii 3/4 
enemmistön. (KT)

Kirkolliskokous päättää  
16-vuotiaiden äänioikeudesta

Masennuksesta kärsivät lapset ja nuoret 
tarvitsevat tukea lähiympäristöltään ja 
palveluista nykyistä enemmän.

– Lasten ja nuorten masennuksen 
tunnistaminen on ensiarvoisen tär-
keää itsemurhien ehkäisemisen kan-
nalta, toteaa kasvatustieteen tohtori 
Tuula Uusitalo lapsiasiavaltuutetun 
tuoreessa julkaisussa.

Lapsiasiavaltuutetulta on ilmestynyt 
julkaisu “Nuorten itsemurhat Suomessa”, 
joka on tarkoitettu nuorten itsemurhien 
ehkäisyn tueksi. Julkaisu antaa tietoa 
itsemurhariskin tunnistamisesta ja siltä 
suojaavista tekijöistä. Se on tarkoitet-
tu erityisesti lasten ja nuorten kanssa 
työskentelevien käyttöön.

– Lapsen ja nuoren itsetuhoisuus 
ei ole sairaus vaan pikemminkin oi-
re jostakin. Nuorella on oikeus tulla 
nähdyksi ja kuulluksi sekä saada on-
gelmiinsa apua. Aikuisen velvollisuus 
on taata lapsen ja nuoren hyvä elämä, 
muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria 
Kaisa Aula.

Tuula Uusitalo näkee kehittämisen 

tarvetta erityisesti kouluissa, psykiat-
risissa ja perheiden palveluissa.

– Koulujen opetussuunnitelmiin tulisi 
sisällyttää itsetuhoisuuden ehkäiseminen 
osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämistä ja elämänhallintataitojen 
opettamista. Kouluterveydenhuollos-
sa pitäisi pystyä löytämään paremmin 
masentuneet ja itsetuhoiset nuoret. 
Lasten ja nuorten psykiatriseen hoi-
toon sekä vanhemmuuden tukemiseen 
tarvitaan lisää resursseja, toteaa Tuula 
Uusitalo.

Itsemurha on 15–25-vuotiaiden nuor-
ten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. 
Vuonna 2005 itsemurhaan kuolleita 
15–25-vuotiaita oli 101. Kansainväli-
sesti vertaillen luku on korkea.

“Nuorten itsemurhat” -julkaisu sisäl-
tää myös tietoa tilastoista, itsemurhaa 
koskevista käsityksistä sekä itsemur-
halle altistavista sekä sitä laukaisevista 
tekijöistä. (KT)

Julkaisu on saatavilla maksutta  
www.lapsiasia.fi.

Julkaisusta tukea nuorten 
itsetuhoisuuden ehkäisyyn

Pyhäinpäivän aamuna suuntasin kulku-
ni lähikirkkooni. Lähestyessäni hämmäs-
tyin pientä hässäkkää kirkon edessä. Sii-
nä oli useita linja-autoja ja edestakaisia 
liikkujia. Jotain erityistä täytyy olla, ajat-
telin. Jo ovella näin, että kirkko oli täpö-
täynnä nuoria. Ensi ajatukseni oli, kään-
nynkö takaisin.

Nuorista muodostunut ryhmä oli 
asettunut kirkon eteen esilaulajiksi ja -
soittajiksi.

Messu alkoi. Laulu oli iloista, voimal-
lista ja raikasta, se tuli suoraan heidän 
sydämistään.

Itse en osannut sanoja enkä säveliäkään, 
mutta nautin kuulemastani. Eräs nuori 
poika antoi minulle kirjansa, josta seurasin 
sanoja ja välillä katselin ympärilleni.

Katselin ja ihastelin, minua hieman 
hymyilytti itsekseni, näin niin monen-
laista muotia ja mallia. Tuossa laulaa 
“irokeesipoika” sydämensä kyllyydestä, 
takaani kuuluu äänenmurrosta potevan 
pojan matala ääni, vieresssäni istuu hui-

veihin kääriytynyt tyttö, joka osaa kaikki 
laulut ulkoa.

Nuori naispastori, joka voisi olla yksi 
heistä, osaa valita sanansa ja saarnan ti-
laisuuteen sopivaksi, kaikkien ymmär-
rettäväksi, mielenkiintoiseksi ja täysin 
Raamattuun perustuvaksi.

Minunkaan ajatukseni eivät karkaa 
omille teilleen. Kun tulee Isä meidän -
rukouksen vuoro, ei kuulukaan mitään 
mutinaa, vaan selkeällä, kuuluvalla ää-
nellä lausuttua rukousta, jonka kaikki 
osaavat.

Ehtoollisen aikana pikarit loppuvat 
kesken, josta mahdollisuudesta jo messun 
alkaessa pastori varoittelikin.

Ilo oli päällimmäisenä koko juma-
lanpalveluksessa. Ihania nuoria, joiden 
seurassa vanhakin nuortui.

Tämä oli viikonlopun gospelmessu.

LAILA VäISäNEN
OULU

Postia • Rauhan Tervehdys 
PL 102, 90101 Oulu

Onneksi en kääntynyt takaisin

Vuonna 1970 Suomen  Lähetysseura kut-
sui 100-vuotisjuhlaansa vieraan jokaiseen 
hiippakuntaan. Oulun hiippakuntaan tuli 
puoleksi vuodeksi Namibiasta evankelis-
ta tate Samuel  Matheus Shiininge. Hän 
puhui vain ndongaa ja asui perheessäm-
me kiertäen isämme Arvo Eirolan kans-
sa noin viidessäkymmenessä seurakun-
nassa. Myöhemmin hänestä tuli pappi 
ja  lähetystyöntekijä sodan keskelle An-
golaan.  Kotimaassaankin hän usein käyt-
tää lapinpukua muistona rakkaasta Poh-
jois-Suomesta.
Tate Samuelin vaimo meme Hilja muutti 
Taivaan kotiin tänä syksynä kärsittyään 
aivokasvaimesta. Tate Samuel oli toden-
nut: “Minun ei tarvitse surra. Meme Hilja 
kuoli uskossa luottaen Vapahtajaansa, yh-
dessä olimme matkalla. Odotin, että minä 
pääsisin ensin kotiin, mutta meme Hil-
ja pääsikin ensin!” Meme oli energinen  
kymmenlapsisen perheen äiti, joka osal-
listui seurakuntaelämään muun muassa 
laulamalla Etundan kirkkokuorossa.
Olemme viimeksi  tavanneet Shiininge-
ja Namibiassa Ruacana-Etunda suunnal-
la. Veljeni Esa Eirola kävi keväällä 2004 
viettämässä 50-vuotisjuhlaa Päivi-vai-

monsa  kanssa taten luona ja antoi täl-
le riemullisen mahdollisuuden jutella 
äitimme  Irja Eirolan kanssa kännykäl-
lä Ouluun! Vuonna 2005 kävin Jorma-
veljemme  perheen kanssa tervehtimässä 
ystäviämme ja tate vetäisi povitaskustaan 
Leijonakantisensa! Viime vuonna Esa kä-
vi veljemme Martin perheen  kanssa ter-
vehtimässä rakasta perhettä ja nyt yli 80-
vuotias tate Samuel luki Raamattua suu-
rennuslasin kanssa.  
Tate Samuelilla  oli tärkeä osuus Oulun 
hiippakunnan lähetystyössä, hän oli to-
dellinen lähetyssaarnaaja. Myös Pohjois-
Suomen seurakunnissa muistetaan tatea 
perheineen rakkaudella. Voimme olla  
varmoja siitä, että monelle pohjoisen ih-
miselle tutuksi tullut tate Samuel rukoi-
lee edelleen kaukana Namibiassa päivit-
täin täällä pohjoisessa sijaitsevan “oman 
hiippakuntansa” puolesta!
Tate Samuelia ja  koko hänen perhet-
tään nyt surunsa keskellä esirukouksin  
muistaen

LEENA  DIcKSON
OULU

Surusanoma Namibiasta
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• maksuton alkuneuvottelu
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sisäsivujen Nuoret ai-
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kohdasta.
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