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Strategiaprosessi nytkähti viime viikolla eteen-

päin Oulun seurakuntayhtymässä, kun kirk-

kovaltuusto hyväksyi ”suuntaviivat vuosille 

2009–2011”.

Strategiassa kehittämistyön kohteiksi on valittu 

kirkolliset toimitukset, lapset, varhaisnuoret ja per-

heet, nuoret aikuiset, diakonia ja vapaaehtoistoi-

minta. Luettelo on sellainen kuin odottaa saattaa-

kin. Se ei toki tarkoita, että muut alat olisivat jää-

mässä seurakuntatyöstä pois.

Valmistelutyössä on arvioitu kriittisesti eri toimin-

tojen vahvuuksia ja heikkouksia. Vahvuus on esimer-

kiksi se, että monissa työmuodoissa kohdataan paljon 

ihmisiä. Toisaalta heikkous on se, että toimintatapoja 

Aatoksia

Yhteisöllisyys käytäntöön

Pilleri ei auta 
yksinäisyyteen
Vanhuusikään liittyy usein erilaista 
kolotusta ja vaivaa. Niitä hoidetaan 
pääasiassa lääkkeillä. Monen vanhan 
ihmisen lievän masennuksen taus-
talla on yksinäisyys, jota myös hoi-
detaan liian helposti lääkkeillä. Yksi-
näisyyden ja arvottomuuden tunteen 
seuraukset ovat kolkot. Vanha ihmi-
nen tekee Suomessa joka toinen päi-
vä itsemurhan.

Yhteiskuntamme suosii erillisyyt-
tä. Saman aikaan kun sukujen ja su-
kupolvien elämä on eriytynyt muut-
toliikkeen ja muun rakennemuutok-
sen seurauksena, on myös yhteiskun-
nan politiikka erikoistunut nuoriso-
politiikaksi, työllisyyspolitiikaksi 
ja vanhuspolitiikaksi. Myös kansa-
laisjärjestöt toimivat eri porukoissa. 
Meillä on erikseen nuorisojärjestöt, 
ammattiyhdistysliike ja eläkeläisjär-
jestöt. Puolueiden järjestötoiminta-
kin tuntuu ukkoutuvan ja nuoriso 
loistaa niistä poissaolollaan. On vain 
vähän yhteisöjä, joissa eri sukupolvet 
kohtaavat toisiaan.

Vaikka vanhus ei ole useinkaan 
ns. tuottava henkilö, hänen ihmisar-
vonsa ja oikeutensa elää täysipainois-
ta elämää eivät ole vähentyneet. Hä-
nellä on myös paljon hiljaista tietoa 
vanhan maailman menosta, vaikka 
se sivuutetaan liian usein. Vanhusta, 
jolla on oma vahva tahto ja näkemys, 
pidetään helposti hankalana sen si-
jaan, että osoitettaisiin hänelle kun-
nioitusta ja arvostusta. 

On arvioitu, että 10–15 prosentil-
la iäkkäistä henkilöistä on diagnos-
tiset kriteerit täyttävä mielenterveys-
ongelma. Jos dementia otetaan mu-
kaan, luku on suurempi. Psyyken-
lääkkeitä saatetaan antaa vanhuksel-
le jatkuvasti ja liikaa, vaikka hänellä 
ei olisi diagnoosiakaan. 

Vanhusten psyykenlääkkeiden 
käyttö on Suomessa yleistä niin lai-

tos- kuin avohoidossa. Psyykelääk-
keitä käytetään meillä enemmän kuin 
muissa Pohjoismaissa tai Yhdysval-
loissa. Psyykenlääkkeiden, unilääk-
keiden ja mahdollisten muiden lääk-
keiden yksilöllistä yhteisvaikutusta ei 
voida aina tietää ennakkoon.

Psyykkisistä pulmista kärsivän 
vanhuksen hoidossa – kuten muiden-
kin – tulisi osata katsoa kokonaisuut-
ta. Pelkkä lääkitys ei riitä, vaan tar-
vitaan lääketieteellistä ja psykososi-
aalista kuntoutusta, yhteisön tukea 
ja virikkeitä. Vanhuksen masennus-
ta tai muuta psyykkistä ongelmaa ei 
aina tunnisteta ja hoidetaankin vää-
rää sairautta. Lääkehoito muun hoi-
don ohella on tietenkin tarpeellista, 
muttei se saa olla ainoa hoitomuoto. 

Vanhojen ihmisten jättämisessä 
yksin on myös toisenlainen ongelma. 
Nuoremmalle sukupolvelle jää näin 
helposti välittymättä vanhojen tietoa 
ja kokemusta. Nykyisessä epävarmas-
sa ja uhkakuvia täynnä olevassa maa-
ilmassa olisi tärkeää tietää, että en-
nenkin oli pula-aikoja, sotia ja his-
torian myrskyjä. Silloin selvittiin ja 
niin sitä selvitään nytkin. Vanhat sen 
tietävät.

Suomessa vietetään parhaillaan 
mielenterveysviikkoa. Viikon teema-
na on Ikääntyvien mielenterveys.

Timo PelTovuori
toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto

20.11.2008

Maailma on kirnu
Rovasti Matti J. Kuronen kertoo Askel-
lehdessä ukin kuivista silmistä.

”Maailma on kova kirnu eikä mikään 
separaattori, mitä voi veivata melkein hu-
vikseen. Isoisät tietävät, etteivät isot mie-
het pahoissa paikoissa itke, koska silloin 
jyvä hämärtyy eikä hommasta tule mi-
tään. Jos joutuu ampumaan, niin se pi-
tää tehdä kuivin silmin ja suin. Ei heidän 
tarvitse katsella kaihin läpi räiskintäpele-
jä. Senkin he ehtivät kokea, ettei kenellä-
kään ole täällä mitään ekstraelämää niin 
kuin peleissä, on vain tämä yksi, tarpeek-
si vaikea tällaisenakin.”

Askel 11/2008

Ei yhtä vaan monta
Ohjaajaopiskelija Lilja Laineen mielestä 
moninaisuus tekee elämästä antoisan.

”Ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Ja 
tarkoitan nimenomaan useita tärkeitä 
ihmisiä elämäänsä, ei vain yhtä. Länsi-
maissa on vahva usko prinsessasatuihin. 
Mutta olen sitä mieltä että, Prinssi Uljas 
ei riitä poistamaan merkityksettömyy-
den tuntua. Rohkenen väittää, että mer-
kityksellisyys on monen summa. Yksin 

työ ei riitä. Yksin parisuhde ei riitä. Yksin 
usko ei riitä. Sen sijaan että metsästäm-
me yhtä johtotähteä meidän pitäisi näh-
dä elämän moninaisuus ja moninaisuu-
den merkitys.”

Kirkko ja Kaupunki 12. marraskuuta 2008

Keksintöjen historia
Kaltion kolumnisti Marita Kuulan mie-
lestä keksintöjen takana on sama vanha 
Aatami, omaa etua tavoitteleva ihminen.

”Keksinnöt syntyvät harvoin eettisis-
tä lähtökohdista. On vaikea tietää, mitä 
kaikkea kunkin keksinnön takana piilee 
ja mitkä ovat sen vaikutukset ihmiselä-
mään ja luonnon tilaan. Kestävän kehi-
tyksen nimissä tuskin olisimme pääty-
neet kehittelemään autoja, avaruusaluk-
sia tai muille planeetoille muuttamista.

Keksintöjen ja länsimaisen ihmisen 
historia on hyväksikäytössä, sodissa ja 
ryöstämisessä. Jopa antiikin kulttuurin 
taide pohjaa omalla tavallaan orjuuteen, 
siihen, että osa  ihmisistä saattoi tehdä 
muutakin kuin taistella jokapäiväisestä 
toimeentulosta orjien tehdessä työt. ”

Kaltio 5/2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

on vaikea muuttaa, vaikka tarvetta olisi.

Strategian toteuttamiseen varataan reilun mil-

joonan euron määräraha, jonka käytöstä päättää 

aikanaan yhteinen kirkkoneuvosto.

Valmisteluasiakirjoissa huomion herättää ajan-

kohtainen sana yhteisöllisyys. Siitä on paljon puhut-

tu, mutta osuvaa sisältöä sille ei ole annettu.

Oulun seurakuntayhtymän strategiapapereissa 

yhteisöllisyys on määritelty tavalla, jota soisi laa-

jemmalle levitettävän. Näkökulma on siinä, kuinka 

seurakunta tavoittaa ihmisiä.

Yhteisöllisyys merkitsee työn rajaamista siten, 

että jää riittävästi aikaa ihmisten kohtaamiseen. 

Toisin sanoen: ihmisillä ei saa aina olla kiire pois 

toistensa luota.

Lisäksi yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että sitoudu-

taan johonkin yhteisöön.

Tämänkaltainen ajan puute ja sitoutuminen on 

ollut seurakunnissa ongelma. Ainakin työntekijät 

ovat siitä valittaneet.

Seurakunnilla on paljon toimintaa. Runsaista 

tapahtumamääristä saa koottua hienoja toiminta-

tilastoja. Vaarana on, että ihmisen kohtaaminen jää 

liian vähälle.

Strategian valmisteluasiakirjassa halutaan tähän 

muutosta ja siihen esitetään radikaalia lääkettä eli 

työn rajaamista. Saa nähdä, johtaako ajatus käy-

tännön toimiin.
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Tampereen vapaa-ajattelijoi-
den eroakirkosta.fi -sivus-
to voi vaarantaa kirkosta 
eroavien tietoturvan. Ky-

seisellä sivustolla välitetään kir-
kosta eroavien ihmisten henkilö-
tunnus, koko nimi ja tieto asuin-
paikkakunnasta tavallisen, salaa-
mattoman nettisivun kautta.

– On vastoin meidän suosi-
tuksiamme, että ihmisten hen-
kilötietoja välitetään salaamat-
toman internetyhteyden kautta, 
sanovat ylitarkastaja Arja Puuk-
ka ja it-erityisasiantuntija Lauri 
Karppinen Tietosuojavaltuute-
tun toimistosta.

– Jos tällaista on havaittu, 
olemme yleensä sivuston ylläpitä-
jää asiasta huomauttaneet, Karp-
pinen kertoo.

Salaamaton sivusto muodos-
taa tietoturvariskin, ja sivus-
ton palvelua käyttävien ihmisten 
henkilötiedot voivat joutua vää-
riin käsiin ja identiteettivarkau-
den kohteeksi.

– Omien henkilötietojen an-

Eroakirkosta.fi -sivusto 
on tietoturvariski

Paljon mediatilaa saanut eroakirkosta.fi -sivusto on käyttänyt vuosikausia salaamatonta yhteyttä. Kirkosta eroajien henkilötiedot kulkevat kyseisen sivun salaamattomalta lomakkeelta maistraattiin sähköpostissa.

tamisessa kannattaakin olla 
tarkka, Puukka toteaa.

Salaamaton sivu 
suositusten vastainen
– Tavallista nettisivua ei voida 
suositella henkilötietojen välit-
tämiseen. Kyllä sellaisilla sivus-
toilla, joilla ihmisten tietoja ke-
rätään, pitäisi varmenne olla käy-
tössä, vahvistaa myös vanhempi 
tietoturva-asiantuntija Johanna 
Kinnari Viestintävirastosta.

Varmenteella Kinnari tarkoit-
taa niin sanottua SSL-suojausta. 
Salauksen tunnistaa muun mu-
assa siitä, että sivun osoitekentäs-
sä yleensä osoitteen alussa lukee 
https://. 

S-kirjain kertoo, että sivu on sa-
lattu, lisäksi osoitekenttään tai si-
vun alareunaan tulee lukon kuva.

Salaamattomaan sivuun liit-
tyy useita tietoturvariskejä. Jos 
sivuston käyttäjä unohtaa sulkea 
internetselaimen, voi seuraava 
käyttäjä onkia tiedot koneen vä-
limuistista. Tästä Vapaa-ajatteli-

joiden sivustolla onkin käyttäjiä 
muistutettu.

Salaamaton tieto voidaan kai-
vaa esiin myös muuta kautta. 
Krakkeri voi päästä käsiksi tie-
toon nettiyhteyden kautta, kos-
ka tieto kulkee verkossa yleensä 
useiden laitteiden kautta.

– Jos siihen pääsee väliin, niin 
tiedot on suhteellisen yksinkertais-
ta saada, sanoo Johanna Kinnari.

Salaus 
tulossa vasta nyt 
Vapaa-ajattelijoiden Eroa kirkos-
ta -sivusto on toiminut ilman sa-
lausta jo monta vuotta. Palvelus-
ta ilmoitetaan, että sadat ihmiset 
käyvät päivittäin eroamassa si-
vuston kautta kirkosta.

Sivuston usein kysytyissä ky-
symyksissä on perusteltu salauk-
sen puuttumista muun muassa 
sillä, että lomake välittää tiedot 
heidän sivustoltaan maistraatil-
le sähköpostilla. Ja salaus antaisi 
tässä tilanteessa valheellisen ku-
van tietoturvan tasosta. 

Lauri Karppinen Tietosuojaval-
tuutetun toimistosta on kuitenkin 
sitä mieltä, että olisi aina parempi, 
jos edes yhteys käyttäjän koneelta 
palveluun olisi salattu.

– Kysehän on suosituksesta. 
Toimimme ihan lain mukaan. 
Mielestämme on ollut lähinnä 
hypoteettinen kysymys, pysty-
täänkö palveluun iskemään, si-
vuston tiedottaja Petri Karisma 
sanoo.

Henkilötietojen lähettämi-
nen sähköpostilla eroakirkosta.fi 
-palvelusta eteenpäin maistraa-
teille on tietenkin myös riskial-
tista. Sivustolla myönnetäänkin, 
että salakuuntelumahdollisuus 
on olemassa, mutta se rajoittui-
si käytännössä oman ja mahdol-
lisesti parin muun internetope-
raattorin tekniseen henkilökun-
taan. Kuitenkin juuri Tampereel-
ta on tiedossa tapaus, jossa opis-
kelijoiden tietokoneen käyttöä 
vakoiltiin Tampereen teknillisen 
yliopiston tietokoneluokasta.

Nyt myös Eroa kirkosta -si-

vustolle on tulossa salaus.
– Meille on tulossa https:// 

-salaus vielä tämän vuoden puo-
lella, Karisma lupaa.

– Ei salausta aiemminkaan ole 
täysin turhaksi katsottu, vaan sii-
tä on keskusteltu ennenkin. Vii-
meisimmässä palaverissa pää-
dyimme tähän ratkaisuun, Jore 
Mäntysalo selittää.

Vaikka yhteys käyttäjän ko-
neelta palveluun salataan, jää 
edelleen sivuston ja maistraatin 
väliseen liikenteeseen pieni tieto-
turvariski. Tästä syystä tietotur-
vaohjeissa neuvotaankin ihmisiä 
välttämään henkilötietojen an-
toa muille kuin luotettaville ta-
hoille.

Esimerkiksi Helsingin seura-
kuntayhtymän sähköinen virka-
todistuslomake on SSL-salattu, ja 
lisäksi palvelu varmistaa, että lo-
makkeen vastaanottaja on seura-
kuntayhtymä.

SirPa PaTroNeN

301
271

-834R

Meikäläinen
Matti

Aakkula
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Syyllistämisestä ei ole apua
Suomessa etsitään syitä ja selityksiä Kau-
hajoen ja Jokelan murhenäytelmään. Yrite-
tään etsiä syitä ja motiivia miksi näin kävi. 
Kuitenkaan  mikään syy ei oikeuta tällai-
siin järjettömiin joukkomurhiin.  

Koulukiusaaminen tai syrjäytyminen 
tuntuu olevan syy, joka oikeuttaa häiriö-
käyttäytymiseen ja vika on silloin kaveri-
piireissä tai yhteiskunnassa. Syyllistetään 
muita ihmisiä sanomalla, että miksi et toi-
minut erilailla, niin näin ei olisi käynyt.

Kuitenkin me jokainen olemme erilai-
sia, ei kaikkea voi eikä pidäkään laittaa sa-
maan muottiin. Pitää antaa arvoa erilai-
suuksille, mutta pitää myös tuomita jär-
jettömyydet ja puuttua siihen myös yhteis-
kunnan taholta eikä niin kuin nyt, että in-
ternetin edessä nostetaan kädet pystyyn ja 
sanotaan ”Mitään ei voida kieltää”. 

On myös vaarallista syyllistää nuoria 
siitä, että on myös heidän vastuullaan jos 
kaveri jätetään yksin. Mitä siitä voi seura-

ta, jos herkkä ja maailman hyvyyteen us-
kova nuori yrittää käännyttää tällaisia vi-
haan ja väkivaltaan vihkiytyneitä, itseään 
yli-ihmisinä pitävää joukkoa, jolle kaikki 
on sallittua ja jotka nauttivat tuhosta ja hä-
vityksestä?

Kyllä siinä tavallinen nuori joutuu hel-
posti heidän pelinappuloikseen ja hyväksi-
käytetyksi. Se voi olla vaarallinen tie.

Menkää Te psykologit ja asiantuntijat 
itse sinne nettisivuille ja yrittäkää pelastaa 
mitä pelastettavissa on. Mielestäni tällaiset 
väkivaltasivut pitäisi poistaa, onhan lapsi-
pornonkin levitys kielletty.

Jos Suomen olot oikeuttavat tällaiseen 
vihaan ja väkivaltaan, mikä silloin on ih-
misten tulevaisuus pakolaisleireillä, jois-
sa ihmisarvo on tuntematon käsite? Ilmei-
sesti siellä monilla on vielä omatunto toi-
minnassa.

ville ruoTSalaiNeN
Oulu

Rauhan Tervehdyksessä oli 6.11. Keijo 
A. Ukkosen evoluutio-opin puolustus-
kirjoitus. Hänen mukaansa evoluutio-
opin kritiikin tulee perustua tosiasioi-
hin, joita aion nyt tässä kertoa. Ensin-
näkin kehitysopin totena pitäminen on 
ennen kaikkea uskomista, koska tieteel-
linen tutkimus ei ole pystynyt todista-
maan kehitysoppia todeksi. Evoluutio-
oppihan viestittää, että koko maailman-
kaikkeus on  sattuman tulosta. 

Tosiasioita ovat seuraavat: tiede ei vielä 
tiedä mistä ensimmäinen solu on ilmesty-
nyt, ja solu on välttämätön elämän synnyn 
edellytys. Lisäksi tiede ei tunne sitä, kuin-
ka yksisoluisista voisi syntyä monisoluisia. 
Uusia geenejä on tarvittu paljon ja muu-
toksen aiheuttama valintapaine on tieteel-
liselle tutkimukselle epäselvä.

Kolmanneksi, makroevoluutio eli uu-
den rakenteen, elimen tai jopa uuden yk-
sittäisen valkuaisaineen synty on edel-
leen uskon asia evoluutioteoriassa. Tois-
taiseksi ei ole pystytty myöskään selit-
tämään sitä miten geneettisen koodin 
muutos olisi voinut tapahtua. 

Siis kaikki keskeiset kysymykset ovat 
auki niistä tapahtumista, jotka selittäi-
sivät lajin muuttumista toiseksi itsek-
seen, joka on siis kehitysopin pääväittä-
mä. Vaikka kehitysoppia ei ole tieteelli-
sesti pystytty todistamaan, silti evoluu-
tio pitäisi hyväksyä  ainoaksi selitykseksi 
maailman ja ihmisen synnylle.

Otetaanpa pieni vertaus tästä sattu-
maopista. Jos puran vaikka rannekel-
lon osiin ja laitan osat pöydälle. Sitten 

lyön nyrkillä pöytään (=alkuräjähdys).
Voivatko kellon osaset hypätä oikein 
paikoilleen niin, että kello alkaa jälleen 
käydä. Jokainen tietää, ettei voi. Näin on 
myös evoluution-opin kanssa. Siihen us-
kominen vaatii  paljon enemmän uskoa 
kuin uskominen Jumalan luomiseen.

Kun katson tätä ihmeellistä elämää 
itsessäni ja ympärilläni, en voi ymmär-
tää tätä kaikkea muutoin kuin että Ju-
mala on kaiken luonut. Psalmien kirjas-
sa sanotaan hyvin: ”Minä kiitän sinua 
siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; 
ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun 
sieluni kyllä tietää. ”

Raamattu kertoo  ihmisen alkuperän, 
elämän tarkoituksen ja tulevaisuuden 
kuoleman jälkeen. Raamatussa on mah-
tava sanoma: Jumala rakastaa sinua, et 
ole sokea sattuman tulosta, vaan Juma-
la on sinut on luonut ja lunastanut. Sinä 
olet ainutlaatuinen ja arvokas. Jumalan 
lupaukset ja läsnäolo elämässämme an-
tavat meille tulevaisuuden ja toivon. Us-
kon vakaasti että myös tiede maailman-
kaikkeutta tutkiessaan joutuu totea-
maan Saarnaajan kirjan sanoilla: ”Ja mi-
nä käänsin sydämeni viisaudella tutki-
maan ja miettimään kaikkea mitä aurin-
gon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, 
jonka Jumala on antanut ihmislapsille, 
heidän sillä itseään rasittaaksensa.”

Jaakko mikkola
paljasjalkanen oululainen

Kuhmo Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta palautetta. Toimitukselle 
voi antaa palautetta kirjeitse, sähköpostitse tai internet-sivujen palaute-osion kautta. 

 Viime numeron jutussa Sureva lapsi 
tarvitsee aikuista oli lopussa lista kir-
joista luettavaksi lapsen kanssa. Luet-
telosta puuttui hyvää palautetta saa-
nut, pari vuotta sitten Lasten Keskuk-
sen julkaisema Päivi Franzonin ja Sari 
Airolan kirja Surusaappaat.

 Tuiran seurakunnan viime viikon-
loppuna järjestämät 60-vuotisjuhlat 
olivat todella ihanat. Hannu Ojaleh-

don saarna ja Päivi Jussilan puhe oli-
vat niin ihanat kuin olla ja voi. Pit-
kissä pöydissä näkyi monta onnellis-
ta naamaa. Juhlissa tunsi todella ole-
vansa kutsuttu, ja vielä näin maanan-
taiaamunakin tuntuu mukavalle. Ys-
tävänkin sai ottaa mukaan hienojen 
tarjoilujen ääreen, oli lohisopat ja 
kaikki. Lopuksi kaikille jaettiin vir-
sikirjat omakätisillä omistuskirjoi-
tuksilla. Niistä tulee varmasti keräi-
lykappaleita, uskoo naissoittaja. 

Jorma Katajaroutio jatkaa Rauhan Ter-
vehdyksen (13.11.) mielipidekirjoituk-
sessaan edelleen keskustelua kirkkoon 
kuulumattomien hautaan siunaamises-
ta. Asialliseen keskusteluun kuuluu kui-
tenkin pyrkimys siihen, ettei asioita kä-
sitellä auki sanomattomista lähtökohdis-
ta tai taustoista käsin. 

Siksi olisin toivonut, että Katajarou-
tio olisi siteerannut kokonaan mainit-
semansa kirkkojärjestyksen 2 luvun 23 
pykälän, etenkin kun hän kytkee sen 
valikoivan siteeraamisen väitteeseen-
sä ”ettei luterilainen yhteisö kunnioita 
toisin uskovia ihmisiä” ja jopa ajatuk-
seensa vainajan jonkinlaisesta ”ryös-
tämisestä”.

Kokonaisuudessaan ko. pykälä – joka 
ei siis ota kantaa hautasijan osoittami-
seen vaan Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon papin toimittamaan kristilliseen 
hautaan siunaamiseen – kuuluu: ”Kirk-
koon kuulumaton henkilö voidaan siu-
nata hautaan, jos omaiset tai muut vai-
najan hautauksesta huolehtivat henkilöt 
sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan 
toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmais-

sut tahtovansa toisin tai jos pappi sielun-
hoidollisessa keskustelussa tai muulla ta-
voin saamansa käsityksen nojalla katsoo, 
ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen 
ole riittäviä perusteita.”

Aiemmassa vastineessani olin välittä-
nyt tämän sisällön tiedoksi myös Kata-
jaroutiolle. Siksi käsitykseni on pikem-
minkin vain vahvistunut siitä, että Ka-
tajaroutio valitettavasti antaa väärän 
kuvan seurakuntien hautaustoiminnan 
perusteista. Tämä tarkoittaa puutteelli-
sen kuvan antamista muun muassa siitä 
lainsäädännöstä, jonka puitteissa Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon hau-
taustoimi toimii.

Tämän sanottuani en omalta osalta-
ni koe tarpeelliseksi jatkaa keskustelua 
Katajaroution kanssa lehden välityksel-
lä. Toivon, että myös Katajaroutio odot-
taa asiaa käsittelevää Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon piispainkokouksen 
selvitystä, jonka valmistelemisesta hän 
on niin ikään tietoinen.

Timo HeleNiuS
Hiippakuntasihteeri

Vastine Katajaroutiolle

Uskon Jumalaan, en sattumaan

En oikein ymmärrä kirkkohallituksen 
esitystä piispainkokouksen supistami-
sesta (Rauhan Tervehdys 13.11.). Mikä-
li kenttäpiispa ja asessorit tiputettaisiin 
kokoonpanosta, niin paikallinen tunte-
mus ja isänmaallinen henki katoaisivat 
osaltaan ko. kokouksen sisällöstä. 

Suomalainen sotilas on tiukoissa pai-
koissa turvautunut Jumalaan ja tulee 
varmaan niin aina tekemään. Pelkkien 
piispojen kokous antaa kirkon jäsenille 
etäisen ja ylhäisen kuvan, mikäli asesso-

ritkin ovat poissa, eikä viesti kulje alem-
malta taholta ylemmälle sujuvasti. En 
usko, että tiettyjen tahojen poistaminen 
kokoonpanosta selkeyttäisi toimivalta-
suhteita, vaan pikemminkin antaisi piis-
painkokouksesta hieman fariseusmaisen 
mielikuvan.

Sami-HeNrik NiSkaNeN
Kunnanvaltuutettu

Muhos

Piispainkokous toimii nykyisessä 
kokoonpanossaan

Palautetta toimitukselle

Postia
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Maata  kiertelemässä

Presidentti George. W. Bush 
nousi aikoinaan valtaan pitkäl-
ti uskonnollisen oikeiston tuel-
la. Uskonnollinen oikeisto muo-
dostuu konservatiivisista kristi-
tyistä, jotka muun muassa vas-
tustavat aborttia. Amerikassa on 
myös uskonnollinen vasemmisto, 
joka edustaa edistyksellisiä kris-
tittyjä. 

Uskonnollisen vasemmiston 
uskotaan olevan Barack Oba-
man takana. Uskonnollinen va-
semmisto ei kuitenkaan yritä 
saada merkittäviä tehtäviä uu-
den presidentin hallinnossa. Se 
ei myöskään muodosta poliittis-
ta koneistoa, joka kilpailisi us-
konnollista oikeistoa vastaan. 

Uskonnollinen vasemmisto vahtimaan Obamaa
Vasemmisto pyrkii pikemmin-
kin saamaan Obaman pitämään 
vaalilupauksensa. Valtaa ei halu-
ta, vaan valvoa vallankäyttäjiä.

– Jumalan profeetat viihtyi-
vät paremmin erämaassa kuin 
vallan käytävillä, sanoo pasto-
ri Jim Wallis, joka on johtava 
edistyksellinen evankelikaa-
li. Evankelikaalisuus tarkoittaa 
suurin piirtein samaa kuin he-
rätyskristillisyys.

Edistykselliset kristityt pela-
sivat vaaleissa Obaman pussiin. 
He esittävät talouden vaikeudet 
moraalin ja politiikan epäonnis-
tumisina. He myös nostivat esiin 
Obaman lupauksen vähentää 
aborttien määrää.

Konservatiivisen Bushin valta 
kesti kahdeksan vuotta. Vapaa-
mieliset olivat yhtä kauan erä-
maavaelluksella, jonka aikana he 
oppivat ainakin yhden asiaan, sa-
noo Wallis. Amerikka on väsynyt 
”kulttuurisotiin”, joita käydään 
vapaamielisten ja vanhakantais-
ten välillä.

Edistykselliset kristityt ovat 
valmiita lopettamaan kulttuuri-
sodat, joissa uskonto oli pääteki-
jä. Uskonto jakoi amerikkalaiset, 
sanoo sosiologi Robert Jones.

Barack Obama käytti uskoa 
yhtenä kampanjansa pääteema-
na. Nyt hänen odotetaan pitävän 
lupauksensa. 

 – Me odotamme hänen puut-

tuvan maahanmuuttoon, koulu-
tukseen ja abortteihin. Haluam-
me varmistaa, että Obama pitää 
lupauksensa, sanoo pastori Wil-
fredo De Jesus, joka oli  Obaman 
kampanja-avustaja.

Vaikka uskonnollinen vasem-
misto ei aio muodostaa varsinais-
ta poliittista koneistoa, eri ryh-
mät ovat jo järjestäytyneet.

– Kykymme tavoittaa ihmiset 
on aivan toista tasoa kuin neljä 
vuotta sitten, sanoo johtaja Ka-
tie Paris Usko julkisessa elämäs-
sä -järjestöstä.

religioN NewS Service

Jouni Riipinen ei varsinaises-
ti ole näillä leveyksillä uu-
si kasvo. Hänet tunnetaan 
ehkä parhaiten motoristi-

kirkkojen puuhamiehenä ja jo 
edesmenneen Ylikiimingin seu-
rakunnan kirkkoherrana. Vielä 
syyskuussa Riipinen toimi Herät-
täjä-Yhdistyksen aluesihteerinä. 

Lokakuun alussa hän aloit-
ti Oulussa muun muassa oppi-
laitostyötä, perheneuvontaa, eri-
tyisdiakoniaa ja näkö- ja kuulo-
vammaisten palveluja tarjoavan 
yhteisen seurakuntapalvelun joh-
tajana. Työhuone löytyy keskeltä 
kaupunkia, Kirkkokatu viitosesta 
Öbergin talosta.

Juankoski 
here i go
Juankoskelta syntyisin olevan Rii-
pisen on työura kuljettanut myös 
Oulun seutua kauemmas. Reilun 
kahdenkymmenen vuoden pap-
pisuraan on mahtunut vuosia niin 
Lapissa kuin Australiassa. 

1980-luvun puolivälissä Riipi-
nen työskenteli Australian luteri-
laisen kirkon palveluksessa. Suu-
rimmaksi osaksi aavikkoa ole-
valla Euroopan kokoisella man-
tereella kului viitisen vuotta. 

– Siellä tuli idea, että kun pa-
laan, niin palaan lumen keskel-
le. Vaikka eihän sieltäkään lun-
ta puuttunut, Canberran lähellä 
olevilla Snow Mountainin vuo-
rilla hiihdettiin ja lasketeltiin 
minkä ehdittiin. 

Työkenttänä olivat maapallon 
toiselle laidalle kotiutuneet reilut 
kymmenentuhatta suomalaista. 

– Australia koostuu siirtolai-
sista, jokainen tuo sinne omaa 
kulttuuria mukanaan. Yhteyk-
siä sinne on vieläkin, Australian 

Matkamies parkkeerasi 
Öbergille

S anna K r o o k

tutut käyvät moikkaamassa aina 
Suomessa käydessään. Se oli to-
della sosiaalinen ympäristö. Jos 
oltiin kotoisin vähänkään samal-
ta suunnalta, oltiin melkein su-
kulaisia, Riipinen muistelee hy-
myillen.

Kotipaikasta puhuttaessa, on 
pakko kysyä onko Juankosken 
kuuluisuus Juice tuttu. 

– Joo, naapurikylän poikia, 
kuuluu vastaus. 

Samaa kouluakin nuorukaiset 
kävivät, tosin eri luokka-asteilla.  

lapinhullu 
turistipappi
Australiasta Riipinen palasi kuin 
palasikin lumen keskelle Rova-
niemelle. Vähän myöhemmin 
avautui näköala koko Lappiin, 
kun Jouni Riipinen aloitti työt 
Lapin ensimmäisenä turistipap-
pina. 

Sesongin ulkopuolella turis-
tipappi toimi kirkon edustaja-
na yrityspalavereissa suunnit-
telemassa matkailupalveluja. 
Niissä palavereissa lähti käyn-
tiin myös nykyisin erittäin suo-
sittujen tunturikappelien suun-
nittelu. 

– Sitten 90-luvun alun lama-
vuodet pysäyttivät matkailun ja 
turistipappikokeilukin päättyi. 
Jonkinlainen lapinhulluus kui-
tenkin jäi, Riipinen summaa.

Vaellusrippikouluja tunturimai-
semissa on tullut pidettyä useita. 

– Saan lepoa niin moottori-
pyörän selässä kuin tunturis-
sa yhdessä Kati-puolison kans-
sa reissatessa. On vaan päästävä 
liikkumaan ja kulkemaan. Vii-
meksi olin tunturissa elokuussa.

Ruska-ajan jälkeen Riipistä 
ovat kohdanneet uudet haasteet. 

Ensimmäinen kuukausi yhteisen 
seurakuntapalvelun johdossa on 
mennyt tutustuessa. Uusi johta-
ja aikoo katsoa asioita ennakko-
luulottomasti. 

– Koetan hahmottaa valtavan 
laajaa kokonaisuutta ja löytää 
siitä sen olennaisen. Ideaalia oli-
si lähteä liikkeelle puhtaalta pöy-
dältä, mutta historiaa ei voi koko-
naan sivuuttaa. Olen tässä ikään 

kuin menneisyyden, nykyisyyden 
ja tulevaisuuden ristiaallokossa, 
hän muotoilee.

– En halua olla johtaja johta-
janbunkkerissa, vaan liityn osak-
si sitä ihmisjoukkoa, jonka kans-
sa töitä teen. Työhuoneeni ovi on 
pääsääntöisesti auki ja kynnys on 
vain sentti

elSi HuTTuNeN

Uusi 
kasvo

Kiimingin 
juhlasävellys
kantaesityksessä
Ilmari Mäenpään sävellyk-
sen Kuulas kantaesitys kuul-
laan sunnuntaina 23.11. kel-
lo 18 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Kuulas on seu-
rakunnan 150-vuotisjuhlan 
tilausteos. Teoksen soittavat 
Markus Vaara, urut, ja Har-
ri Österman, sello.

Teos on saanut inspiraa-
tionsa uusien urkujen soinnin 
rikkaudesta ja useiden tyyli-
kausien kerrostumista. Mä-
enpään mukaan teoksen syn-
tyvaiheessa on ollut myös läs-
nä historia: tunne Kiimingin 
kirkon ympäristössä eletys-
tä elämästä iloineen ja surui-
neen sekä kirkon ja uskon tuo-
masta lohdutuksesta ihmisten 
elämään.

Sotaveteraanit 
konsertoivat 
Oulujoella
Oulun Sotaveteraanikuoro 
järjestää ensimmäisenä ad-
venttisunnuntaina 30.11. kel-
lo 15 joulukonsertin Oulujoen 
tunnelmallisessa kirkossa.

Konsertin johtaa Oulun 
sotaveteraanikuoron johta-
ja Mihkel Koldits, urkuri-
na konsertissa toimii Rauno 
Rännäli.

Oulujoen seurakunnan ter-
vehdyksen esittää kirkkoherra 
Paavo Moilanen. Konserttiin 
ei ole pääsymaksua. Kolehdin 
tuotto käytetään Oulun Sota-
veteraaniyhdistyksen hengel-
liseen työhön.

Naisten päivä 
on puhetta 
kasvukivuista
Kaikille avointa naisten päi-
vää vietetään lauantaina 22.11. 
kello 11–16 Maikkulan kappe-
lilla, Kangaskontiontie 9. Ta-
pahtuman teemana on elä-
män kasvukivut. 

Päivän aikana kuullaan pu-
heenvuoroja, joissa käydään 
läpi raskauden ja synnytyksen 
muutoskipuja, murrosikäisen 
äitiyttä, kamalana äitinä oloa 
sekä vanhusten tarpeita.

Puheenvuorojen lisäksi 
kuullaan runoja ja musiikkia.

Tilaisuudessa tarjoillaan 
lounas, joka on ilmainen alle 
12-vuotiaille. Muille sen hin-
ta on viisi euroa. Lastenhoito 
on järjestetty koko tapahtu-
man ajaksi.
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Palveluja tarjotaan

Elega uudistaa keittiösi!

p.020 7578 942

www.elega.fi 

Ohjelmassa:
Lyhyt- ja pitkäaikaishoitopaikkojen esittely
Kotihoito- ja sairaanhoitopalvelut
Toiminnalliset ryhmät: Kaikille avointa 
vapaa-ajan toimintaa
Verenpaineen ja verensokerin mittauksia!

KAHVITARJOILU!
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Palvelukoti Kairos-Kodissa on
AVOIMET OVET 

ma 24.11.2008 klo 12–18, 
os. Varpushaukantie 7.

www.caritas-saatio.fi 

Tapahtumat

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

Rakkaamme

Eero Pentti 
SEPPÄNEN
s. 23.11.1933 Suomussalmella
k. 12.11.2008 Muhoksella

Jälleennäkemistä odottaen

Marjatta
Pentti
Leena, Janne, Anniina ja Tuomas
Mikko ja Annukka
sisarukset perheineen

”Tahdomme teidän olevan selvillä siitä, 
mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuneelle, 
jottta ette surisi niinkuin nuo toiset, 
joilla ei ole toivoa.” 1 Tess 4:13

Kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunaus toimitetaan Muhoksen 
kirkossa sunnuntaina 23.11.2008 klo 11.30, minkä jälkeen muisto-
tilaisuus Muhoksen seurakuntatalolla.
Toivomme kukkien sijasta halutessanne tukevanne Kellonkartanon 
ystävät ry:n toimintaa OP Kello 574030-239374, viestiin Eero.

Muhoksen vuonna 
1998 syntyneet lapset 
juhlivat maanantai-
na syntymäpäiviään 

noin 150 juhlavieraan voimin. 
Seurakunnan järjestämät perin-
teikkäät kymppisynttärit aloi-
tettiin seurakuntatalossa kakku-
kahveilla ja ohjelmalla. Ohjelma 
jatkui torilla Kung Fu Panda -elo-
kuvaesityksellä.

– Luku ikävuosissanne kertoo, 
että olette täysiä kymppejä. Tai-
vaan isä on luonut meissä jokai-
sessa ihmeen, suuren taideteok-
sen. Joka aamu, kun nousee ylös 
ja katsoo peiliin, voi sanoa: Wau! 
Tuolla on mahtava tyyppi! Täys-
kymppi!, näin muistutti nuoriso-
työnohjaaja Tuula Väänänen päi-
vänsankareita hartaudessa.

Suuret juhlat 
yllättivät
Jonna Pihkakoski oli viettänyt 
kymmenvuotissynttäreitään en-
simmäisen kerran jo kesäkuus-
sa. Nyt kymmenvuotias oli juh-
limassa äidin Marjo Keräsen, 
isän Janne Pihkakosken ja pik-
kusiskon, kuusivuotiaan Saran 
kanssa.

Tytöt nauttivat silmin nähden 
juhlista, ja vanhemmatkin olivat 
tyytyväisiä synttäreihin.

– Oli yllätys, että tämä on näin 
suuri tapahtuma. Todella hienot 
juhlat ja runsas tarjoilu, isot kii-

Täysiä kymppejä 
koolla Muhoksella

tokset, koko perhe toteaa.
Myös kymmenvuotiaiden 

Sampo Saukkosen ja Janne Lep-
päsen mielestä on hyvä, että 
kymppisynttäreitä järjestetään. 
Tarjoilu ja ohjelma saivat pojil-
ta kiitosta.

Synttäri-ilta huipentui toril-
la esitettävään Kung Fu Panda 
-piirroselokuvaan. Pieni pakka-
nen ei häirinnyt, kun suuri jouk-
ko synttärisankareita ja muuta-
kin yleisöä saapui seuraamaan 
pandan seikkailuja valkokan-
kaalta. Monet olivat varustautu-
neet iltaan retkijakkaroin.

Tarja Puolakanaho oli viettä-
mässä kymppisynttäreitä tyttä-
rensä Petran kanssa. 

– Kutsu tuli yllätyksenä – kiva, 
että tällaisia tapahtumia järjeste-
tään. Elokuva on hauska. Siinä 
ylensyönyt panda haaveilee kung 
fu -mestaruudesta. Hän valikoi-
tuu vaativaan tehtävään, johon 
häntä aletaan kouluttaa. Lopus-
sa hän päihittääkin muut. 

Hyvä 
kohtaamiskanava
Vastaava lastenohjaaja Sirpa 
Kukkohovi kertoi, että kymppi-
synttärit järjestettiin osana las-
ten oikeuksien päivän ympärille 
rakentuvaa lastenviikkoa. Tiis-
taina kuultiin Ben Furmanin lu-
ennointia lastenkasvatuksesta. 
Torstaina on kirkossa Lapsi on 

ilo -messu.
Nuorisotyönohjaaja Tuu-

la Väänäsen mielestä kymppi-
synttärit on seurakunnalle erit-
täin tärkeä kanava kohdata lap-
sia. Kymmenvuotiaat ovat hänen 
mukaansa myös hyvä ikäryhmä 
kohdattavaksi.

– Kerhoissa kävijät ovat usein 
ensimmäisellä, toisella tai kol-
mannella luokalla. Kymmenvuo-
tiaat ovat vähän niin kuin välivai-
heessa – ennen rippikoulua. On 
kiva, että vanhemmatkin voivat 
osallistua, se on lapselle tärkeä 
juttu. Tällä tavoin voidaan huo-
mioida myös vanhempien jaksa-
mista ja tukea kotien kristillistä 
kasvatusta.

Suuri osa ikäluokasta osal-
listuu synttäreille, ja myös kirk-
koon kuulumattomat ovat terve-
tulleita. Kymppisynttäreillä on 
aina ollut jokin erityinen ohjel-
manumero.

– Aiemmin synttäreillä on esi-
merkiksi kuultu Pressan Katteja 
ja nähty taikatemppuja. Nyt pää-
dyimme lastenelokuvaan. Halu-
simme myös antaa mahdollisuu-
den olla ulkona yhdessä. Kritiik-
kiä elokuvasta ei ole tullut – jos 
joku perhe ei halua katsoa sitä, he 
eivät tule torille. Positiivista pa-
lautetta on tullut ilmoittautumis-
ten yhteydessä paljon.

Päivi marTikaiNeN

Kymppisynttärit keräsivät Muhoksen seurakuntatalolle suuren kutsuvierasjoukon.

Pä i v i  Ma r t i ka in e n
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Viisi vuotta sitten puoli-
son luonne ja käytös al-
koi muuttua, hän ei enää  
ollut oma itsensä. Rai-

ja Kärpänniemi sai käyttää ove-
luutta ja viekkautta, että sai iäk-
kään puolisonsa lääkäriin. Lää-
kärissä miehellä todettiin muis-
tisairaus.

Raija Kärpänniemi on ollut 
kaksi vuotta miehensä viralli-
nen omaishoitaja. Alkuun hän 
kävi vielä itse työssä ja järjesti 
miehelleen erilaisia päiväpal-
veluja. Vähitellen kypsyi pää-
tös jäädä itse eläkkeelle ja ryh-
tyä aviopuolison kokoaikaiseksi 
omaishoitajaksi.

Raija Kärpänniemi on viralli-
nen omaishoitaja. Hän on tehnyt 
omaishoidosta sopimuksen koti-
kaupunkinsa kanssa. Tosin hänen 
mielestään korvaus omaishoita-
jan työstä voisi olla suurempi. Nyt 
korvauksen suuruuden määrittelee 
kukin kunta. Kärpänniemen mie-
lestä asia pitäisi hoitaa valtakun-
nallisesti samalle tasolle kaikkial-
la; silloin omaishoitajia kohdeltai-
siin tasavertaisesti ja oikeudenmu-
kaisesti. Kansaneläkelaitoksen pi-
täisi olla tuen jakajana.

– Onneksi lääkitys päästiin 
aloittamaan jo sairauden alku-
vaiheessa. Koko ajan on selvitty 
melko lievillä lääkkeillä. Mutta 
raskasta on, jos puoliso ei tunnis-
ta. Vuorovaikutus on hakusessa. 
Kotiin lähtö saattaa miehelle tar-
koittaa lähtöä lapsuuden kotiin. 
Kun joku asia on puhuttu, saman 
saa puhua muutaman hetken ku-
luttua uudestaan.

– Olen vähitellen joutumas-
sa luopumaan elävästä, persoo-

Omaishoitaja tekee työtä 
vuorokauden ympäri

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko 23.–30.11.

nallisesta suhteesta. Tällaista vä-
hittäistä kuolemaan valmistau-
tumista joutuu kestämään ehkä 
kauankin.

Raija Kärpänniemen puolison 
fyysinen kunto on hyvä ja puhe-
kyky on myös tallella.

raskas 
päätös
Vaikea päätös oli se, kun Raija 
Kärpänniemi joutui sijoittamaan 
puolisonsa osa-aikaisesti hoiva-
kotiin. Alkuun puoliso oli vii-
kon hoivakodissa ja kolme viik-
koa kotona. Puolen vuoden aika-
na on siirrytty käytäntöön, että 
mies on vuorotellen kaksi viik-
koa laitoshoidossa ja kaksi viik-
koa kotona.

– En kyennyt enää nukku-
maan, kun kaikki yöt piti vahtia, 
mihin puoliso kulloinkin käve-
lee. Saniteettitiloissa hän tarvit-
see apua, samoin pukeutumises-
sa. Laitosjakso on välttämätön 
oman jaksamiseni kannalta.

Puolison vieminen hoitokotiin 
on aina yhtä raskasta, samoin ta-
kaisin tuleminen tyhjään kotiin. 
Alkuun aviomies vastusti hoito-
kotia niin, että hänet oli pakko 
sijoittaa suljetulle osastolle. Nyt 
on jo hiukan helpompaa. Raija 
Kärpänniemi saattaa käydä hoi-
tokodissa ulkoiluttamassa puoli-
soa, joka saattaa luulla, että hän 
on koko ajan paikalla. Ulkoilu-
tusapua on saatu myös kotiseu-
rakunnalta.

Henkinen 
yksinäisyys
Omasta jaksamisestaan Raija 
Kärpänniemi pitää kiinni osal-

listumalla vertaisryhmien tapaa-
misiin. Heidän kanssaan voi pu-
hua sairaudesta, sen etenemises-
tä ja kaikesta aiheeseen liitty-
västä. Lomajaksojen aikana Rai-
ja Kärpänniemi pyrkii virkistäy-
tymään kesällä mökillä. Muka-
va on etsiytyä hyvien ystävien ja 
musiikin pariin. Henkisen ja fyy-
sisen kunnon ylläpito on elintär-
keää, jotta jaksaa kotihoitoa. Ka-
penevaan kotielämään on haetta-
va vastapainoa.

”Ystävät ovat 
minua itseäni varten”
– Kuitenkin henkinen yksinäi-
syys vaivaa. Joskus kyselen, mi-
tä minulle jää, kun tämä tehtä-
vä päättyy. Oli ja on itsestään sel-
vää, että hoidan miestäni. On-
neksi puoliso vielä tuntee kodin, 
ainakin sen keittiön seudun. Hän 
on hyvällä tuulella, kun saa hy-
vää ruokaa.

Kärpänniemen mukaan tyy-

Suomen Lähetysseura on 150 
vuoden ajan toiminut Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lä-
hetystyön toteuttajana eri puo-
lilla maailmaa. Juhlakirja Us-
koa teoiksi – Suomen Lähetys-
seura 1859–2009 valottaa tätä 
toimintaa eri puolilta.

Suomen Lähetysseura perus-
tettiin tammikuussa 1859, ja en-
simmäiset suomalaiset lähetys-
työntekijät saapuivat Namibian 
Ambomaalle heinäkuussa 1870. 
Sittemmin työ on laajentunut 
noin kolmeenkymmeneen maa-
han viidelle mantereelle. Lähe-
tysseuran toiminta on koko-
naisvaltaista julistus- ja palve-
lutyötä, jota tehdään yhdessä 
paikallisten kirkkojen kanssa.

Liisa Hovila-Helmisen toi-
mittama Suomen Lähetysseu-
ran 150-vuotisjuhlakirja sisäl-
tää kaikkiaan 27 artikkelia. Nii-
den kirjoittajina on niin eri alo-

tyväiset yhdessäolon hetket on 
tärkeä löytää arjessa. Positiivinen 
palaute löytyy aina pienenevistä 
asioista, esimerkiksi kosketuk-
sesta, katseesta ja äänensävyistä. 
Hyvistä hetkistä saa voimaa arjen 
pyöritykseen.

Hän arvelee, että hyvä tuki 
omaishoitajalle olisi esimerkiksi 
lääkärintarkastus kerran vuodes-
sa sekä säännöllinen työnohjaus. 
Omaishoitajahan on kunnan pal-
veluksessa.

Yli 300 000 
omaishoitajaa
Suomessa arvioidaan olevan yli 
300 000 ihmistä, joilla on pää-
asiallinen vastuu ikääntynees-
tä, vammaisesta tai sairaasta 
perheenjäsenestään tai läheises-
tään. Omaishoitajan tukemana 
apua tarvitseva selviytyy arkielä-
mästä omassa kodissaan läheis-
tensä luona.

Omaishoidossa on Suomessa 

yhteensä 60 000 laitoshoitoa tar-
vitsevaa henkilöä, joista kunnal-
lista omaishoidon tukea saa 11 
600 ihmistä. Pieni osa omaishoi-
tajista, alle 10 prosenttia, saa tu-
kea kotikunnaltaan omaishoidon 
tukea koskevan lain nojalla.

Omaishoitajien kannalta suu-
ri merkitys on Omaishoitajat ja 
Läheiset -Liiton palveluilla. Liit-
to muun muassa julkaisee vuo-
sittain palveluoppaan, jossa ker-
rotaan omaishoitajien kannalta 
keskeisistä kysymyksistä. Tukea 
ja apua omaishoitaja voi kysyä 
myös oman seurakunnan dia-
koniatyöstä. 

mari malkavaara

Lisätietoja osoitteesta www.
omaishoitaja.com. Omaishoita-
jien neuvontapuhelin numeros-
sa 020 7806 599. Omaishoitajien 
kirkkopyhää vietetään 23. marras-
kuuta.

Lähetysseuran 150-vuotinen historia yksissä kansissa

Kustannusjohtaja Minna Saarelma esitteli juhlakirjan Uskoa teoiksi – Suomen Lähetysseura 1859–2009.
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jen tutkijoita ja vaikuttajia kuin 
Lähetysseuran ja sen ulkomais-
ten yhteistyökumppanien edus-
tajia.

Artikkelit on ryhmitelty ajal-
lisesti niin, että järjestön toi-
mintaa tarkastellaan aina kun-
kin aikakauden yhteiskunnalli-
sia ja poliittisia tapahtumia vas-
ten. Millaisia haasteita Lähe-
tysseuran työlle ovat asettaneet 
esimerkiksi 1800-luvun siirto-
maavalta, maailmansotien jäl-
keinen jälleenrakennuksen ai-
ka tai 2000-luvun globalisoi-
tuva maailma? Kuinka usko on 
muuttunut käytännön teoiksi 
eri maissa ja eri kulttuureissa?

Kirja ilmestyy joulukuus-
sa myös englanninkielisenä ni-
mellä From Faith to Action – The 
Finnish Evangelical Lutheran 
Mission 1859–2009. (SLS)

w w w.sxc . hu /  S an ja  G je n e r o
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Radio Dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 23.11. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kir-
kosta. Toimittaa Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 23.11. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara puhuu aiheesta Kristus 
Kaikkeuden Herra.

Radiotiedot

Yhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 26.11. klo 15.40 Naisen allakka. Suvi Eriks-
sonin pakina.
To 27.11. klo 15.40 Kasvun paikka. Ajatuksia sii-
tä, kuinka kasvaa ihmiseksi. Kirjailija, toimit-
taja Satu Kreivi-Palosaarta haastattelee Marja 
Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 23.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara puhuu aiheesta Kristus 
Kaikkeuden Herra.
Su 23.11. klo 10 messu Saloisten kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edelli-
sen maanantain Etappi-ohjelma, toimittaa Juk-
ka Harvala Ylivieskasta.
Ma 24.11. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Markus Päivärinta Kalajoelta.

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Pe 21.11. klo 19 LIFT – ilta. Su 23.11. klo 10 – 16 
MUSIIKKI- JA KIRJALLISUUSTAPAHTUMA & 
LÄHETYSMYYJÄISET. Klo 11 Pyhäpäivän sana, 
Leevi Launonen, Mika Karola & Bluuster, klo 16
Musiikkijuhla, Leevi Launonen, Mika Karola &
Bluuster. Ke 26.11. klo 19 Sana ja rukous, ”Viisau-

den sanat”, Juha Hilli, Pasi Markkanen. To 27.11. klo 12 Päiväpiiri. TERVE-
TULOA!

Pe 21.11. Kokouksessa mukana 
Seppo Huotari Stefanus-lähetyk-
sestä. Su 23.11. Sunnuntain ko-
kous, Arto Niskanen. Ke 26.11. 
Alfa-ilta, ”Entä sitten seurakunta”
alustaa: Ari Kauppila. Su 30.11. 
Seurakunnan 10-v. juhla ja Venet-
vaarojen läksiäiset. Tervetuloa! 
Tilaisuudet klo 18. Katso myös: 
www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 23.11. klo 19.00 PYHÄN HENGEN 

ILTA, Simo Pikänen
Ke 26.11. klo 19.00 SANAN JA RUKOUK-

SEN ILTA, Pertti Korhonen
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 23.11. klo 11.00 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 24.11. 
kotiliitto klo 11.00, veljesliitto klo 18.00. Ti 25.11. rukouskokous.
TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

To 20.11. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen, Seppo
Huotari Stefanus-lähetyksestä kertoo vainotusta 
seurakunnasta. Pe 21.11. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 

23.11. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu & Saints’ club, Sirpa Saarela, Risto Wotschke. 
Ti 25.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Seurakunnan syyskokous (vain jäsenille). Ke 26.11. 
klo 18 Nuortenilta, Sari ja Erkki Jokisalo, aihe: Luominen. To 27.11. klo 19 LÄHDE-ilta, 
Risto Wotschke, God’s Bell, aihe: Ketä Jumala käyttää? www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä: Su 23.11. klo 10 Karjasillan kirkko; messu ja 
siioninvirsiseurat. Su 23.11. klo 10 Rantsilan kirkko; messu ja siionin-
virsiseurat seurakuntakodilla.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 25.11. klo 18 Inkeri Kujalalla, Linna-
kuja 9, Liminka.

Ev.lut. Kansanlähetys 
Oulu
Sunnuntai 23.11. klo 16 

Hintan srk-talo: Akkuna Sanasta 
Maailmaan, Juha Saari: Rikas mies
ja Lasarus, Pyhäkoulu. Tervetuloa!

To 20.11. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta ”Ihminen Jumalan kuva-
na”. Su 23.11. klo 16.30 Pyhäkou-
lu klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Tervetuloa!

Siionin Matkalaulu-
seurat
Heinäpään srk-koti.
Su 23.11. klo 14.

Outi Krank, Matti Rahja. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
Tuomiokirkkoseurakunta, OsUH

Raamattupiiri ti 25.11. klo 15 
1.Tim 6. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Opiskelija- & Nuorten aikuisten ilta
Koulukatu 41

To 27.11. klo 19. Ari-Pekka 
Metso: Oleellista kristityn 
elämässä. Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen Opinto-
keskus

Opiskelijamenot

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms. Nettikauppamme: 
www.biblia.fi  P.s. Tervetuloa adventtikahville 28.11.2008!

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 
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Tuomiosta elämään
Puhelimeni soi. Kuulin tutun äänen sanovan: ”Syöpä”. Syvän hiljaisuuden jälkeen 
kysyin: ”Kävit lääkärissä?” Juuri ja juuri sain selvää tuskaisesta, itkun keskeltä nouse-
vasta vastauksesta: ”Ei voida tehdä mitään. Pahenee koko ajan. Päivät ovat luetut. Näin 
on lääkärin tuomio!”

Elämässämme kohtaamme erilaisia tuomioita. Monet ovat onneksi helppoja koh-
data ja yleensä selviydymme niistä kohtuudella eteenpäin. Sitten on tuomioita, jotka 
ovat hyvinkin raskaita ja  ahdistavia sulkien  usein koko elämän ja tulevaisuuden. 

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on myös tuomion Jumala, joka tuomitsee 
synnin, siis kaiken, mikä on Jumalan totuuden vastaista. Elämän vahva totuus näyttää 
olevan, ettei minusta koskaan tule hyvää ja täydellistä ihmistä. Omat teot ovat vajavai-
sia, en kykene mallikelpoiseen ja täydelliseen elämään. Ei ole muuta suuntaa, kuin tun-
nustaa tämä Jumalalle luottaen anteeksiantoon, jonka Tuomari-Jumala on ihmiskun-
nalle tarjonnut Jeesuksen sovitustyössä. Häneltä, joka näin turvautuu Kristukseen, ei 
viimeisellä tuomiolla enää kysellä, missä asiassa hän oli tehnyt väärin. Hän on Juma-
lan edessä täydellinen Kristuksen armon tähden. Kaikkia ihmisiä ei siis tuomita kado-
tukseen! Lisäksi tuomarina ja samalla myös puolustusasianajajana onkin itse Kristus 
Vapahtaja.

Kului kuusi viikkoa puhelinsoitosta ja olimme saattelemassa pois läheistämme. 
Emme saatelleet häntä mihin tahansa tuntemattomaan, vaan Taivaan Isän kotiin. On 
ihmeellistä elää todeksi, kuinka tuomion Jumala on samalla myös armon ja rakkauden 
Jumala, joka tuomiostaan huolimattaan avaa sittenkin elämän ja toivon.

JouNi riiPiNeN
Oulun seurakuntien yhteisen seurakuntapalvelun johtaja

Tuomiosunnuntai on toiselta nimeltään Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Päi-
vän teemaksi on nostettu kuvaavasti Kristus, kaikkeuden Herra. Jeesus ei siis jää-
nyt ristinkuoleman kärsimykseen, vaan nousi ylös kuolleista ja meni taivaaseen 

valmistamaan meille sijaa. Kerran hän on tuleva kunniassaan aikojen lopulla. Raama-
tun mukaan Kristus suorittaa ihmiskunnan tuomion. Kirkkotaiteessa Kristus tuoma-
rina on hyvin suosittu aihe.

Kaikissa kolmessa vuosikerrassa evankeliumiteksti on sama, Matteuksen evanke-
liumin kuvaus viimeisestä tuomiosta. Teksti alkaa tutun jylhästi: ”Kun Ihmisen Poi-
ka tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtais-
tuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin 
kuin paimen erottaa lampaat vuohista.”

Tuomiosunnuntain ahdistus liittyy ihmisen kokemaan syntisyyden tunteeseen: kel-
paanko Jumalalle tällaisena kuin olen? Olenko tehnyt riittävästi hyviä tekoja?

Jeesuksen maininta ”vähimmistä veljistä” ja heidän auttamisestaan on tietoisesti jä-
tetty väljäksi. Näitä vähimpiä veljiä ja sisaria kohtaamme päivittäin ja hetkittäin ympä-
rillämme, ollen itsekin sellaisia muille lähimmäisillemme. Olisi tärkeää nähdä Kristus 
lähimmäisissämme. Monet vieraita huoneeseensa ottaneet ovat tietämättään laskeneet 
kotiinsa enkeleitä, sanotaan Raamatussa.

Kristitty ei Raamatun mukaan voikaan omalla kilvoittelullaan olettaa pääsevänsä Ju-
malan luokse, sillä siihen tarvitaan Kristusta ja hänen ansiotaan. Alkukristillisessä seu-
rakunnassa lopunajan Kristus esitetään myös – mielenkiintoista kyllä – oikeuden syyt-
täjänä tai puolustajana. Oikeutta käydään Jumalan majesteetillisen valtaistuimen edes-
sä. Kristuksen armahdus on mahdollista maanpäällisen kilvoittelun aikana. Siksi evan-
keliumin työtä tehdään maan päällä niin kauan kuin on Jumalan aika.

Pekka TuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 143: 1–10
Ensimmäinen lukukappale 
Mal. 3: 19–20
Toinen lukukappale 1. Kor. 15: 22–28 
tai Hepr. 12: 18–25
Evankeliumi Matt. 25: 31–46

Jumala Isämme, 

auta meitä elämään aina totuutesi valossa,

opeta meitä uskomaan ja näkemään 

elämämme rajallisuuden keskellä 

Sinun armosi ja rakkautesi läheisyys.

w w w.sxc . hu 
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T
avallinen lauantai-ilta taval-
lisessa suomalaisessa luhtita-
lossa. Iäkkään pariskunnan 
vanhin poika, Jarno, on saa-

punut kylään avovaimonsa kans-
sa. Yhdessä ihastellaan uutta lit-
teää televisiota, jonka poika on 
tuonut vanhemmilleen ennakko-
joululahjaksi. Digiboksin virittä-
misen jälkeen vaihdetaan kuulu-
miset. 

Isä, 75-vuotias Einari aloit-
taa, kertoo omasta huoneestaan 
vanhuspsykiatrisella osastolla. 
Ja potilastoverista, joka kähvel-
si silmälasit. Tunnelma on läm-
min, kynttilä palaa keittiön pöy-
dällä. Perheen äidin Leilan sil-
mäkulmassa näkyy jotain koste-
aa. Ensi keskiviikkona tiedetään, 
saako oma rakas mies jäädä hoi-
dettavaksi kotiin. Hänellä on ol-
lut kahden viikon loma psykiatri-
selta osastolta. Masennus on tul-
lut vieraaksi kauniiseen pieneen 
huoneistoon.

– Minulla on koko ajan huoli, 
että Einari lähtee harhailemaan. 
En pääse oikein minnekään, ai-
noastaan iltalenkillä käyn, Lei-
la kertoo kuluneen vuoden tun-
nelmista.

Viime joulukuussa Leila vei 
miehensä ensimmäisen kerran 
lääkäriin. Einari ei syönyt kun-
nolla, laihtui eikä jaksanut liik-
kua. Leila huomasi miehensä ala-
kulon, mutta ajatteli sen johtuvan 
fyysisistä syistä.

–  Luulin, että Einarilla oli 
muutakin sairautta, kuten diabe-
testa. Hänelle määrättiin kokei-
ta ja sydänfilmi. Masennukseen 
päivittäisvastaanotolla ei puutut-
tu, Leila kertoo.

Perusterveydenhuollossa 
ikäihmisen depressio jää helposti 
huomiotta, kun masennuksen oi-
reet voivat poiketa nuoremmista 
ikäryhmistä, kertoo vanhustyö-
hön erikoistunut yleislääketie-
teen professori Sirkka-Liisa Ki-
velä Turun yliopistosta. 

– Vanhuksella on mitä erilai-
simpia kipuja, muisti saattaa hei-
kentyä ja henkilöstä tulee hanka-
la. Hänellä voi olla surua, alavi-
reisyyttä ja kuolemanpelkoa. Ma-
sennukseen saattaa liittyä myös 
lisääntynyt alkoholinkäyttö, Ki-
velä luettelee. 

– Usein myös ajatellaan, että 
vanhuuteen luonnollisesti kuuluu 
väsymystä ja runsasta nukkumis-
ta, mikä voikin olla oire masen-
nuksesta, kuvailee puolestaan ou-
lulaisen Hyvän mielen talon sosi-
aalineuvoja Tarja Tikkanen.

Hankalaksi tilanteen tekee 
usein se, että vanhuksella ei saa-
ta olla voimia hakeutua hoitoon. 
Einarin tapauksessa vaimo huo-
masi miehensä huonon kunnon. 
Hankalinta on yksin elävillä van-

Kun vanhuksen mielenterveys pettää
Depressioon sairastuneen ikäihmisen omaisella on suuri vastuu ja huoli

huksilla.
– Luulen, että on vanhuksia, 

joiden luona ei käy kukaan. Ai-
na ikääntyvällä ei ole edes vara 
hankkia kotiinsa kaikkea tarvit-
semaansa apua. Vanhukset vain 
sinnittelevät ja yrittävät pärjätä, 
johtava diakoniatyön viranhaltija 
Mervi Keskinen Oulun Karjasil-
lan seurakunnasta miettii.

onnettomuus 
vei sairaalaan
Vanhusten eriasteiset masennuk-
set ovat tälläkin hetkellä yleisiä, 

vaikkei niiden määrä olekaan li-
sääntynyt viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Sirk-
ka-Liisa Kivelän mukaan vaka-
vaa masennusta sairastaa 2–3 
prosenttia yli 75-vuotiaista. Kes-
kivaikeaa masennusta samassa 
ikäryhmässä potee 5–7 prosent-
tia, lievää taas 7–10 prosenttia.

Vaikka Einari saatiin lääkä-
riin, ei tarina jatku valoisana. Pa-
rin päivän päästä kokeiden otosta 
mies poistui pariskunnan yhtei-
sestä asunnosta aamulla. Tavalli-
sesti Einari teki muutaman tunnin 

lenkkejä, mutta nyt hän oli poissa 
puoli vuorokautta.  Leila ja perheen 
aikuiset lapset alkoivat olla huolis-
saan ja Einarin katoamisesta teh-
tiin ilmoitus poliisille. 

Hänet löydettiinkin myöhään 
samana iltana. Harhainen ja heik-
kokuntoinen vanhus oli kaatunut 
ulkotuleen ja hänen takkinsa oli 
syttynyt palamaan. Samalla pa-
loi koko rintakehä ja osa kaulas-
ta. Einari kiidätettiin kotipaik-
kakunnan sairaalaan ja edelleen 
isompaan yksikköön raskaisiin 
leikkauksiin. 

– Viime syksy oli järkyttävä, 
en saanut nukuttua. Sain uni-
lääkkeet, Leila paljastaa.

Joulu oli koko perheelle mus-
ta, mutta aikaisemmin paljon 
ulkona liikkunut vanhus tokeni 
kuin ihmeen kaupalla. Einarin 
aivoissa todettiin infarktiin viit-
taavia muutoksia, jonka syyksi 
tapahtunut kuitattiin. Omalää-
kärin ottamista kokeista ei löy-
tynyt mitään poikkeavaa. Tam-
mikuussa Einari pääsi jo koti-
hoitoon mukanaan rauhoittavi-
en lääkkeiden resepti. Normaa-

Re i j a  Haa p a la in e n ,  p uu :  w w w.sxc . hu /  B e n jamin E a r w i c ke r
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Sosiaalineuvoja Tarja  Tikka-
sen mukaan jo masennuksella 
voi olla monta syytä. Ikääntyvän 
depressio saattaa kummuta so-
maattisista sairauksista, ikävai-
heeseen liittyvästä luopumisesta 
ja aikaisemmista kokemuksista.

– Vanheneva ihminen tutkii 
omaa elämänkaartaan taakse-
päin, ja jokin eletyssä voikin jää-
dä painamaan mieltä, Tikkanen 
jatkaa.

Myös alkava dementoituminen 
voi aiheuttaa masennusta.

Jarnon näkemys on, että mie-
lenterveyshäiriöstä kärsivän ongel-
miin puututaan liian myöhään.

– Ihmisellä voi olla korkea kyn-
nys hakea mielenterveyspalveluja, 
mutta myös hoitoon pääsemisen 
kynnys on korkea. 

Vanhusten hyvinvointiin ol-
laan kuitenkin panostamassa jul-
kisella puolella, kun vanhustenhoi-
don kustannukset kasvavat jatku-
vasti. Painoa laitetaan vanhusten 
kotona asumiseen ja sairauksien 
ennaltaehkäisyyn. Näin linjataan 
vuoden 2008 Ikäihmisten palvelu-
jen laatusuosituksessa. Vanhuspsy-
kiatrian kehittämiseen sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Kuntaliiton 
suositus ei kuitenkaan ota suoraan 
kantaa.

Kivelä pitää muutosta liian hi-
taana.

– En usko muuhun kuin vah-
vaan massaliikkeeseen. Kun 
omaiset kieltäytyvät vanhojen ih-
misten hoidosta, niin päättäjillä-
kin nousee tukka pystyyn, Sirk-
ka-Liisa Kivelä täräyttää.

TekSTiT: HaNNa l. HoloPaiNeN

Omaisten ja depressioon sairastu-
neen nimet muutettu.

Vanhuksilla on puute kuuntelijois-
ta ja yksinäisyys on eräs suuri ma-
sennuksen aiheuttaja. Tukea tar-
vitsevat sairastuneet ja heidän lä-
heisensä. Tämä viesti kaikuu niin 
tutkijan kuin kirkon ja kolmannen 
sektorin edustajien suusta.

– Dementiayhdistyksissä myös 
omaisia kuunnellaan ja heidän jak-
samistaan edistetään, yleislääketie-
teen professori Sirkka-Liisa Kive-
lä kertoo.

Vakavammin masentunei-
ta lääkkeet voivat auttaa, mut-
ta eivät aina. Keskivaikeiden ja 
vaikeiden masennusten hoidos-
sa pillerit toimivat 60 prosentil-
la sairastuneista. 

– Ikäihmisille pitäisi järjestää 
ryhmäterapiaa, muistelu- ja lii-
kuntaryhmiä, Kivelä toteaa. 

Myös Mielenterveyden kes-
kusliitto on halunnut korostaa 
vanhusten hyvää hoitoa parhail-
laan käynnissä olevalla Mielen-

Seurakuntien rooli 
mielenterveyden tukijana kasvaa

terveysviikollaan. 
Alavireinen ja yksinäinen van-

hus ohjataan tulevaisuudessa yhä 
useammin kirkon tai järjestöjen 
tukiryhmiin mukaan.

– Omalääkäri tai -hoitaja 
koordinoi vanhuksen hoitoa. He 
ohjaavat vanhukset edelleen seu-
rakunnan, järjestöjen ja liikun-
tapuolen järjestämiin ryhmiin ja 
toimintoihin. Nämä taas huoleh-
tivat järjestämällä kuljetuksen, 
että vanhus jaksaa lähteä liikkeel-
le, Sirkka-Liisa Kivelä visioi.

kotikäyntejä ja 
yhteisiä messuja
Karjasillan seurakunnassa sosi-
aalisten tapaamisten arvo tiede-
tään. Monilla alueilla kokoon-
tuu eläkeläisten kerho viikoit-
tain. Myös huonommin liikku-
vat yksinäiset vanhukset pääse-
vät näkemään toisiaan. Kuljetus 
arkimessuun järjestetään kaksi 

kertaa vuodessa.
Karjasillan seurakunnassa 

diakoniatyöntekijät ovat jo teh-
neet yhteistyötä Karjasillan ja 
Kaukovainion julkisen kotipal-
velun kanssa.

 – Olemme järjestäneet yhtei-
siä tilaisuuksia, joissa olemme 
miettineet, miten voimme par-
haiten palvella samoja asiakkaita. 
Kolmas kerta on jo tulossa, Mervi 
Keskinen kehuu. 

Varsinaisia kuntoutujien tai 
omaisten vertaistukiryhmiä Karja-
sillan seurakunnalla ei ole. Toimin-
nan keskiössä ovat kotikäynnit. 

– Menemme paikalle, jos on 
pienintäkään riskiä, että vanhus 
voi huonosti. Tällaisia kotikäyn-
tejä on paljon. Katsomme, mitä 
vanhus haluaa tai tarvitsee. Onko 
hänelle tärkeintä akuutti kuunte-
lutuki vai pitäisikö hänelle hank-
kia esimerkiksi kotipalvelu, Mer-
vi Keskinen kertoo.

listi kirkasälyinen mies oli ollut 
osastolla kovin levoton.

– Keskussairaalastamme pyy-
dettiin ottamaan yhteyttä oman 
terveyskeskuksen mielenterveys-
palveluihin. Mutta paikkakunnal-
lamme on vaikea päästä vastaan-
otolle. Uusin vain rauhoittavan 
lääkkeen reseptiä. Se oli minun ja 
tyttäreni päätös, Leila kertoo.

Mitään seurantaa lääkkeen 
käytössä ei siis ollut. Kirurgi tar-
kasti Einarin maaliskuussa ja toi-
nen spesialisti, ihonsiirrot tehnyt 
lääkäri syyskuussa. 

– Tämä lääkäri ihmetteli, miten 
olemme pärjänneet ja ehdotti, että 
menisimme mielenterveyskeskuk-
sen vastaanotolle.

Einari ei suostunut lähtemään. 
– Se on hirveän vaikea kynnys. 

Kun ihmisillä on näitä ennakko-
luuloja, Leila harmittelee.

Syyskuun aikana Einarin tila 
paheni. Hän ei taaskaan syönyt ei-
kä nukkunut. Kun Jarno oli van-
hempiensa kanssa heidän mökil-
lään viikonlopun, Einari piilotti 
muiden läsnäolijoiden kännykät. 
Maanantaina poika kuljetti isänsä 
lääkäriin. Aikaa ei kuitenkaan tah-
tonut löytyä.

– Seuraava aika olisi ollut vii-
den, kuuden viikon päästä. Pe-
rustelimme, että hänellä oli joulu-
kuussa sattunut paha palaminen. 
Että potilasta ei voi jättää yksin, 
Jarno selventää.

– Isällä ei ole ollut yhtä lääkäriä, 
joka hoitaisi häntä koko ajan.

Hidas muutos
Vanhusten asemasta mielenter-
veyspalvelujen väliinputoaji-
na on puhuttu jo vuosikymme-
niä. Vaikka kansainvälistä ja ko-
timaista tutkimustietoa on tul-
lut reippaassa tahdissa, ei van-
huspsykiatriaan ole kunnissa sat-
sattu Sirkka-Liisa Kivelän mieles-
tä tarpeeksi. Iäkkäiden depressi-
oita vuodesta 1980 tutkinut Kive-
lä pitää Suomea erittäin vanhus-
kielteisenä maana. 

– Vanhenemisesta pitää voida 
puhua. Vanhuuteen liittyy myös 
positiivisia ilmiöitä.

Kivelä tietää, mistä puhuu. 
Vuonna 2006 hän laati valtakun-
nallisen raportin, jossa hän teki 
ehdotuksia muun muassa van-
husten depression hoidosta. Sel-
vityksen tilasi sosiaali- ja terveys-
ministeriö.

Raportissa Kivelä ilmaisi huo-
lensa siitä, ettei hoitoalan kou-
lutuksessa erikoistuta tarpeeksi 
vanhuspsykiatriaan. Hänen mu-
kaansa jokaisessa sairaanhoito-
piirissä tulisi olla vanhuspsyki-

atrian osastoja ja sen lisäksi riit-
tävää avohoitoa. 

– Joillakin paikkakunnilla 
mielenterveyskeskuksessa voivat 
asioida vain alle 65-vuotiaat. 

Kivelä oli huomannut, että 
vanhusten psykoosi- ja masen-
nuslääkkeiden käyttö ylittää Suo-
messa reilusti kansainväliset suo-
situkset. Hän ehdotti, että ikäih-
misten masennuksen ehkäisyyn 
ja hoitoon tulisi laatia valtakun-

nallinen ohjelma. Raportin ta-
voitteista vain murto-osa on to-
teutunut.

– Lääkityksen suunnalla on 
jonkin verran positiivista kehi-
tystä. Osa palvelutaloista on vä-
hentänyt uni- ja psykoosilääki-
tyksen määrää, Kivelä pohtii.

Hoitoalan koulutuksessa ei 
vieläkään ole Kivelän kuulutta-
maa vanhuspsykiatrian erikois-
alaa ja asiantuntijalääkäreitä on 
korkeintaan muutamia kymme-
niä. Stakes on parhaillaan laati-
massa Mieli 2009 -mielenterveys-
ohjelmaa, mutta: 

– Ohjelman päämäärissä pu-
hutaan vain työikäisistä. Iäkkäät 
unohdetaan, Kivelä tietää.

Einari pääsi lopulta lyhyessä 

ajassa vastaanotolle, mutta sitten 
lääkehoitoon tuli takkuja. Lääkä-
ri poisti Einarin päiväannokses-
ta rauhoittavat pillerit ja määrä-
si niiden tilalle masennuslääkkei-
tä. Parin päivän päästä vanhus oli 
hyvin harhainen. 

– Jos kävimme kylässä, hän 
ei suostunut tulemaan takai-
sin asuntoomme. Hän sanoi, et-
tä siellä asuu joku muu. Lopulta 
hän uhkasi tuhota minut, Leila 
huokaa hiljaa.

– Myöhemmin psykiatri sa-
noi, ettei rauhoittavaa lääkettä 
olisi saanut jättää, koska siitä tu-
lee vieroitusoireita.

Leila kuitenkin uskoo, että 
omalääkäri teki parhaansa. Lää-
kärien ammattitaitoon luottaa 
myös diakoniatyötä tekevä Mervi 
Keskinen. Hänen mukaansa van-
hukset saattavat itse toimia jos-
kus ajattelemattomasti.

– He käyvät eri vaivaan eri lää-
kärillä ja silloin saatetaan määrätä 
toisilleen epäsopivia lääkkeitä.

masennuksen 
syyt moninaisia
Einari päätyi lopulta mielisai-
raalaan pakkohoitoon, muu-
tama päivä terveyskeskuksessa 
käynnin jälkeen. Tälläkin kertaa 
omalääkäri oli kiireinen, mutta 
nopea apu löytyi keskussairaalan 
päivystyksestä, johon kutsuttiin 
mielenterveyskeskuksen akuut-
tiryhmä. 

Kuukauden hoidon aikana sel-
visi, että Einarin masennus oli ol-
lut hoitamattomana jo vuosikym-
meniä. Vaikean oireilun syytä voi 
kuitenkin vain arvailla.

– Hankalaa sanoa, mikä on 
johtunut infarktista ja mikä ma-
sennuksesta, Jarno miettii. 

Karjasillan seurakunnassa on 
seitsemän diakoniatyöntekijää, 
joista yksi on erikoistunut van-
hustyöhön. Myös Tuiran seura-
kunnassa on oma vanhustyön 
suunnittelijansa. Oulussa seu-
rakunnilla on vanhusten lähim-
mäispalvelu, jonka koulutetut va-
paaehtoiset vierailevat vanhusten 
luona ja ulkoiluttavat heitä. Yh-
teiseen vanhustyön pastorin vir-
kaan haetaan parhaillaan työn-
tekijää. Yhteisyötä tehdään oulu-
laisten Mielenterveyden ja Hyvän 
mielen talon kanssa. 

Hyvän mielen talosta kerro-
taan, että he tarjoavat säännöl-
lisiä ryhmiä mielenterveyskun-
toutujille ja heidän omaisilleen. 
Muun muassa vapaaehtoisten 
ohjaamia omaisten vertaisryh-
miä kokoontuu parikymmentä 
eri puolilla Pohjois-Suomea, Ou-
lun lisäksi lähimmät Kiimingis-
sä ja Iissä.

Jos kävimme kylässä, 
hän ei suostunut 
tulemaan takaisin 
asuntoomme. Hän 
sanoi, että siellä asuu 
joku muu. Lopulta hän 
uhkasi tuhota minut, 
Leila huokaa hiljaa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, saarna David Ezzi-
ne. Kanttoreina Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso. Sofia 
Magdalena -yhtye. Kirkko-
kahvit Keskustan seurakun-
tatalossa.
Messu su 23.11. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, saar-
na Outi Vaarala, kanttorina 
Raimo Paaso. Omaishoitajien 
kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 12 Intiön seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Kirkko-
kahvit.
Tuomasmessu su 23.11. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Jonna Kalliokoski, 
saarna Seppo Viljamaa, tee-
mana ”...te kävitte minua 
katsomassa”. Jatkot Keskus-
tan seurakuntakodin alasa-
lissa, samalla Seppo Vilja-
maan läksiäisjuhla sairaala-
sielunhoidosta.
Viikkomessu ke 26.11. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Ou-
lun seurakuntayhtymän uu-
sien työntekijöiden tehtä-
vään siunaaminen. Toimit-
taa Juhani Lavanko, avus-
tavat Pekka Lahdenperä ja 
Jouni Riipinen ja kanttori 
Maija Tynkkynen.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 20.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Messu su 23.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Kimmo Kieksi 
ja Erja Järvi, kanttorina Riit-
ta Piippo. Oulun virsikuoro. 
Herättäjän päivät. Mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 23.11. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 23.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Messu su 23.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Mikko Salmi, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Nallekirkko su 23.11. klo 15 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 27.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Taina Voutilainen. 

Tuiran seurakunta
Kastemessu su 23.11. klo 10 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Heikki Jämsä. Perheen sun-
nuntai. Pateniemi 5- ja Kui-
vasjärvi 3 -talvirippikoulu-
ryhmät osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
Messu su 23.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 

Messu su 23.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Alaudea kiu-
rut -ryhmä, johtaa Liisa Räi-
sänen.
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jäm-
sä. 
Iltamessu su 23.11. klo 18, 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Laulu Mer-
ja Oksman. 
Viikkomessu ke 26.11. klo 
20, Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 23.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Radiointi Ra-
dio Dei.
Perhemessu su 23.11. klo 12 
Huonesuon seurakuntako-
dissa. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala, perhekerholaiset 
ja iltapäiväkerholaiset avus-
tavat. Kirkkokahvit.

YlIKIIMINgIN Alue
Messu su 23.11. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Veijo Koivula, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su klo 10. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Suntio 
Juhani Seinijoen eläkkeelle-
lähtöjuhla ja kirkkokahvit.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Arto Nevala, kanttorina Kat-
ri Niskakangas, kvartetti. 
Seurakunta tarjoaa kirkko-
kyytiä, kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantaina 
klo 9–11 p. 5472 636.
Messu su 23.11. klo 18 Kel-
lon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Arto Nevala, kantto-
rina Hannu Niemelä.

Kempele
Messu su 23.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Paavo Kortenie-
mi, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Versot avus-
tavat. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Kirkkokahvit. Lähetys-
juhla klo 12 kirkossa. Muka-
na Reijo Teleranta, Risto Jo-
kinen, Anja ja Paavo Korte-
niemi.

Kiiminki
Messu su 23.11. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Markku Pa-
losaari, avustaa Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina Anna-
Kaisa Pitkänen. Laulu Laura 
Eskola, säestys Sampsa Toi-
vonen.
Messu su 23.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Markku Palosaari, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen.

Liminka
Messu su 23.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustajina Marja-Liisa 
Hautamäki ja Ystävärengas, 
tekstinlukijana kirkkolaula-
jat. Omaishoitajien  ja hei-
dän läheistensä kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.

Lumijoki
Sanajumlanapalvelus su 
23.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri ja kanttori-
na Juha Pöykkö.

Muhos
lapsi on ilo -messu to 20.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava. Lapset voivat 
osallistua ehtoolliselle yh-
dessä huoltajan kanssa. 
Messu su 23.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Pertti Haa-
palainen. Kesä I -rippikoulu-
laiset osallistuvat messuun.

Pudasjärvi
Messu su 23.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, kantto-
ri Jukka Jaakkola. Maanpuo-
lustusnaisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Messu su 23.11. klo 13 Korpi-
sen kylätalolla. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttorina 
Jukka Jaakkola.

Siikalatva
KeSTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Hannu Lau-
riala, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Unto Määttä.

PulKKIlA
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Unto Määttä.

PYhäNTä
Maallikkokirkko su 23.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Mikko Kamula ja 
kanttorina Mikko Tahkola.

RANTSIlA
Messu su 23.11. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, saarna Jouni Rii-
pinen, kanttorina Arja Leino-
nen. Herättäjän kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja siioninvirsi-
seurat seurakuntatalossa.

Siikasalo
RuuKKI
Messu su 23.11. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman. 
Perhekirkko su 23.11. klo 12 
Ruukin seurakuntatalolla. 
Toimittaa Teemu Riihimäki. 
Sunnuntailounas.

SIIKAJoKI 
Messu su 23.11. klo 12 Siika-
joen kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman.

VIhANTI
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, kantto-
ri Asko Rautakoski. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Omaishoitajien kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit ja musiikki-
hetki seurakuntatalolla.
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Omenankukat

20.11.–27.11.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkot Toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Oskar Merikannon yksinlauluja 
uusina kuorosovituksina

enot oulussa 

Oululainen Sofia Magdalena 
-lauluyhtye esittää Oskar Me-
rikannon (1868–1924) yksin-
lauluista sovitettuja kuorolau-

luja Oulun tuomiokirkossa sunnuntai-
na 23.11. kello 15.  Konsertti on samal-
la lauluyhtyeen Omenankukat -levynjul-
kistamiskonsertti.

Kuorosovitukset ovat oululaisen 
kanttori Lauri Nurkkalan käsialaa. So-
fia Magdalenalle kirjoitetut sovitukset 
myötäilevät Merikannon musiikin ro-
manttista tyyliä siten, että kuoroää-
net korvaavat yksinlauluissa käytetyn 
pianosäestyksen.  Konsertissa ja levyl-
lä kuoro esittää 15 uutta sovitusta Os-
kar Merikannon tunnetuimmista yk-
sinlauluista.

– Sovitustyössä oli haastavaa saada 
pianosäestyksen keskeiset piirteet yh-
dessä melodian kanssa toimimaan myös 
kuorolla. Pyrin säilyttämään säveltäjän 
harmonian sellaisenaan, jotta se kuulos-
taisi aidolta Oskar Merikannolta, ker-
too Nurkkala.

Omenankukat on Sofia Magdale-
na -lauluyhtyeen neljäs äänite. Yhtyee-
seen kuuluu 12 laulajaa.  Johtajana toi-
mii Oulun tuomiokirkon kanttori, mu-
siikin maisteri Raimo Paaso. 

Onnenkukat –levynjulkistamiskon-
sertti su 23.11. klo 15 Oulun tuomiokir-
kossa. Vapaa pääsy. Omenankukat -CD:n 
sisältävä ohjelmalehtinen 15 euroa.

St u d io  I l p o  O k ko n e n

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 20.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 22.11. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 26.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 26.11. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipi-
läsali. Liisa Karkulehto.
Miesten piiri ke 26.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Raamattupiirit: 
To klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. 20.11. Ari-Pek-
ka Metso, 27.11. Anne-Mari 
Heikkinen.
To 20.11. ja 27.11. klo 16, Inti-
ön seurakuntakoti. Markuk-
sen evankeliumi luku 5. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
To 20.11. klo 18.30, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
To 27.11. klo 14, Sara Wack-
lin -koti. Hanna-Maija Karja-
lainen, ehtoollinen.
To 27.11. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 21.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Raamattuilta to 20.11. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
herättäjän päivä su 23.11. 
klo 10, Karjasillan kirkko. 
Messu klo 10, ruokailu, seu-
rat klo 12.30.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 20.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Matti Kinnunen 
ja Kari Päkkilä.
Raamattupiirit:
Ke 26.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 20.11. ja 27.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
To 20.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Ke 26.11. klo 11, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 21.11. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 27.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 27.11. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 25.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta Vuori-
saarnan opetuksia.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 20.11. ja 27.11. klo 15, Py-
hän Tuomaan kirkko. Luem-
me Apostolien tekoja.
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to 27.11. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. Joka toinen torstai. 
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 27.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 20.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Ti 25.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
To 27.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
To 27.11. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä -ilta to 20.11.  
ja 27.11. klo 18.30, Huone-
suon seurakuntakoti. Vetä-
jät Merja Anundi ja Marja-
Liisa Lehtonen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.11. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Urpo 
Luokkala ja Heikki Tiirola.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat su 23.11. klo 12.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sofia Magdalena -yhtyeen 
levyn julkistamiskonsertti 
su 23.11. klo 15, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. s.13.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! -kir-
jallisuuspiiri ke 26.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjoi-
na ovat Khaled Hosseini: Tu-
hat loistavaa aurinkoa sekä 
Markus Nummi: Kiinalainen 
puutarha. 
Vedä Jouluhenkeä! Joului-
sia runoja pe 19.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Jouluisia ru-
noja ah ei niin kiireisille ihmi-
sille, siis meille kaikille. Anna 
Joulun tulla.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 24.11. klo 12–13.30, Kar-
jasillan kirkko. 
Ystävänkamari ti 25.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Pastori Juha Vähäkangas.
Diakoniapiirit: 
Ma 24.11. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Piirissä mukana 
kappalainen Jaakko Tuisku.
Ke 26.11. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe 21.11. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Mukana Harri 
Fagerholm, Anna-Maija Säl-
kiö ja Päivi Moilanen.
Työttömien ateria ti 25.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Puuhakerho ti 25.11. klo 10, 
Myllyojan seurakuntatalo, ys-
tävänkamari. Tuotteet myy-
dään diakoniatyön hyväksi.
Madekosken diakoniapiiri 
to 27.11. klo 12, Anja ja Lauri 
Akkanen, Mikkolantie 2. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
KehITYSVAMMAISeT
Keskustelukerho ti 25.11. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 27.11. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kehitysvammais-
ten läheisille. Kuorosali.

KuuloVAMMAISeT
Ystäväilta to 20.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISeT
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
20.11. klo 13, Öbergin talo. 
Näkövammaisten kerho ke 
26.11. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vieraana kap-
palainen Jyrki Vaaramo tuo-
miokirkkoseurakunnasta.

PäIhDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 21.11. klo 9, Diakoniakes-
kus, alakerta. Naistenryh-
män retki Vasamolle.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 24.11. klo 9–16, Diako-
niakeskus, alakerta. Jouluas-
kartelua.
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 25.11. klo 13, Diakoniakes-
kus, yläkerta. Oppilaitospas-
tori Virpi Sillanpää-Posio pu-
huu luomisesta.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta muka-
vaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Raamattutovi 
”Päästä pahasta” pe 21.11. 
klo 12, Siivessä, Juha Vähä-
kangas.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to klo 14, Vanha 
Pappila, Sipiläsali. 20.11. raa-
mattutunti Pekka Rehumäki, 
27.11. Airi Huotari.
Armon hetki – radiolähe-
tystyötä Pohjois-Afrikas-
sa su 23.11. Keskustan seu-
rakuntatalo. David ja Marja-
Liisa Ezzine vierailevat ker-
tomassa työstään radiolähe-
tyksen parissa. David saar-
naa tuomiokirkossa jumalan-

palveluksessa klo 10. Kirkko-
kahvit Keskustan seurakunta-
talon alasalissa. Tuomiokirk-
koseurakunta tukee Armon 
hetki -nimisen radio-ohjel-
man tuottamista Pohjois-Af-
rikkaan.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 25.11. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Elvi ja Jaakko 
Lounela kertovat orpotyös-
tä Sambiassa. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 24.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Akkuna Sanasta maailmaan 
su 23.11. klo 16–18, Hintan 
seurakuntatalo. Raamatun 
ja lähetyksen iltapäivä loka- 
marrraskuussa Rikas mies ja 
Lasarus -vertaus, Juha Saari. 
Lapsille pyhäkoulu, varhais-
nuorille omaa ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä
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Kappalainen Päivi Jussila, yliopistopastori Ari 
Savuoja ja kanttori Tommi Hekkala kutsu-
vat  seurakuntalaisia suunnittelemaan tiistaina 
25.11. seuraavan pyhäpäivän eli 1. adventtisun-
nuntain messua.

Kolmikon mielestä messu ei saisi koskaan olla 
vain käsikirjan, papin tai kanttorin näköinen, vaan 
sen tulisi olla koko seurakunnan näköinen. Juma-
lanpalvelukseen kokoontuu joka sunnuntai erilai-
sia, eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä ja se saa näkyä ja kuulua.

Messussa riittää monenlaisia tehtäviä kaiken-
ikäisille. Pienet lapset voivat soittaa rytmisoitti-
mia tai esittää kuvaelman tai laulun. Lapset, nuo-
ret ja aikuiset voivat toivottaa seurakuntalaiset ter-
vetulleiksi messuun kirkon ovella, järjestää kirkko-
kahvit, lukea päivän tekstit, toteuttaa esirukouksen 
ja saarnan yhdessä saarnavuorossa olevan papin 
kanssa, kantaa kolehdin, sytyttää kynttilät vainaji-
en muistoksi ja esittää laulu- tai soitinmusiikkia.

1. adventtisunnuntain messun suunnittelu ti 25.11. 
klo 18 Pyhän Luukkaan kappelin kerhohuoneessa. 
Lisätietoja Päivi Jussila, p. 050 3408 992.

Messun saa 
suunnitella nyt itse

Työttömien jouluateriat 
Tuiran seurakunnassa

Tiistaina 9.12. kello 12 

Rajakylän seurakuntakodilla
Ateriakortteja saa tiistaisin klo 12–13 työttömien aterian 
yhteydessä sekä asukastuvalta.
Pyhän Tuomaan kirkolla
Ateriakortteja saa ti 2.12. klo 11–12 Pyhän Tuomaan kir-
kolta ja ti 9.12. klo 11–12 Pyhän Luukkaan kappelista. 
Koskelan seurakuntakodilla
Ateriakortteja saa Koskelan seurakuntakodilta ja Tuiran 
kirkolta ti 2.12. klo 11–12

Keskiviikkona 10.12. kello 12

Työttömien jouluateria Ytyä ry:llä 
Ateriakortteja saa Ytyä ry:ltä.

Lisätietoja diakoni Riku-Matti Järvi p. 040 5747 149

”… te kävitte minua katsomassa”

Seurakuntayhtymän sairaalasielunhoito järjestää tuomas-
messun sunnuntaina 23.11. klo 18 tuomiokirkossa.

Messun toimittaa kehitysvammaistyön pastori Jonna Kal-
liokoski ja saarnaa pastori Seppo Viljamaa. Messun jäl-
keen on Isokatu 17:n alasalissa kahvi- ja teetilaisuus, jo-
ka on samalla pastori Seppo Viljamaan läksiäistilaisuus 
hänen pitkäaikaisen työkenttänsä vaihtuessa Psykiatri-
an klinikalta perheneuvontaan. Messuun ja sen jälkei-
seen tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki seurakuntalai-
set sekä erityisesti entiset yhteistyökumppanit ja mielen-
terveyskuntoutujat. 

jä ja Sley.
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 24.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIKIIMINgIN Alue
Piispankamari pe ja ti klo 11, 
Vanha pappila. Lähetyksen 
hyväksi kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja ti 25.11. 
klo 18, Intiön seurakuntako-
ti. Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 23.11. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: 
To 20.11. ja 27.11. klo 10, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Nallekirkko su 23.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Ota nallesi 
mukaan. Ks. s. 12 jumalan-
palvelustiedot.
Pyhäkoulut:
To 20.11. ja 27.11. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 23.11. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 23.11. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 23.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Su 23.11. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 23.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Perhekerhot: 
Ma 24.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 25.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 26.11. klo 9.30, Kauko-
vainion kappeli. 1. Adventti. 
Mukana kappalainen Jaakko 
Tuisku. Leivomme pipareita.
Ke 26.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 26.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 26.11. klo 9.30–11, Karja-
sillan kirkko. 
Ke 26.11. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekahvi-
la to 20.11. ja 27.11. klo 9.30 
Pöllönkankaan kerhotilassa. 
Mukavaa yhdessäoloa kah-
vittelun merkeissä. Välillä as-
kartelemme ja musisoimme. 
Pyhäkoulut: 
Su 23.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 23.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 23.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 23.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä, kansainvälinen py-
häkoulu.
To 20.11. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 

to 20.11.ja 27.11. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Perhekerhot: 
Ti 25.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 26.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Yo 27.11. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
english Playgroup – eng-
lanninkielinen päiväkerho 
ma 1.12., 8.12. ja 15.12. klo 
12.30–14.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. kansainvä-
lisyys.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 23.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 26.11. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ke 26.11. klo 9.30, Hönttä-
mäen seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Huone-
suon seurakuntakoti. 
Ke 26.11. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 26.11. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIKIIMINgIN Alue
Perhekerho to klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Tuiran seurakunta
1.–2.-luokkalaisten ensi-
leiri 13.–14.12. Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Sinul-
le, joka haluat opetella leiri-
elämää. Ulkoillaan, askarrel-
laan, saunotaan, ruokaillaan 
ja hiljennytään. Hinta 10 €. 
Lisätiedot Sanna Tervo, 040 
745 1469.
 

Nuoret
Yökahvila Nuorten paikka la 
22.11. klo 20–24 Erityisnuori-
sotyön toimitilat, Isokatu 11. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään iltaa 
muiden nuorten ja illan oh-
jaajien kanssa. Tarjolla erilai-
sia pelejä, kahvia kera korp-
pujen sekä hyvää seuraa.
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutus (6.) ke 26.11. 
tai 3.12. klo 17.30–19, Kau-
kovainion kappeli. 
Nuorten jouluyllätysleiri 
12.–14.12. Paikka salainen. 
Jos olet rippikoulun käynyt 
ja valmis uusiin seikkailuihin, 
tule kokemaan yllätyksiä vii-
konlopun kestävälle nuorten 
jouluyllätysleirille. Hinta 25 

€ / lurkki sis. matkat, majoi-
tuksen, ruokailut ja vakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Sitova ilm. 
viim. 30.11. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Mahd. pe-
ruutukset viimeistään pe 
5.12. tai joudut maksamaan 
järjestelymaksun 15 €. Lisät. 
Anssilta, p. 050 340 8982.
Karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutusleiri (2.) 
9.–11.1. Rokuan leirikeskus.  
Lisätietoja Hannalta p.040 
5747 147.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
21.11. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelailua, olei-
lua, hiljentymistä, pientä 
purtavaa ja paljon muuta.
Draamakerho ti 25.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. Kiin-
nostaako näytteleminen, ha-
luatko oppia uusia sketsejä? 
Nuortenillat: 
Ti 25.11. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Pelailua, 
jutustelua, huonoa huumo-
ria, hiljentymistä ja muuta.
Ke 26.11. klo 19–20.30, Kau-
kovainion kappeli. Pelailua, 
jutustelua ja hiljentymistä. 

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (6.) ke 26.11.  
tai 3.12. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Aiheena Mikä 
se ryhmä on? 
Nuortenilta ke 26.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
Vaihtoehto torjentai ede-
nissä to 27.11. klo 18. Oletko 
käynyt rippikoulun? Tervetu-
loa viettämään torjentai-il-
taa. Kokoontuminen Koske-
lan seurakuntatalolle. Hinta 
5 € / lurkki. Ilmoittaudu mu-
kaan viim. ma 24.11. Anssi 
Putilalle, p. anssi.putila@evl.
fi, p. 050 340 8982.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 28.11. ja 12.12. 
klo 19–23.50, Isokatu 11, Tuo-
miokirkon vieressä. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la,  elävää musiikkia, evanke-
liumia ja elämyksiä rennossa 
seurassa. 28.11. esiintyy Sa-
muel Lindell, pianistina Tuo-
mas Keskitalo. Lisäksi lauta-
peli-ilta. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 2 €  KUA:n työl-
le. www.oulunseurakunnat.
fi/crosscafe.

Perheiden joulupaja
Tiistaina 25.11. klo 18 
Intiön seurakuntakodissa 

Pajassa hiljennytään, lauletaan ja 
askarrellaan. Lisäksi pieni tarjoilu. 
Ei ennakoilmoittautumista. Paja 
on osallistujille maksuton.

Jouluaskarteluilta
Keskiviikkona 26.11. klo 18 
Kastellin kirkossa 

Kaikenikäisille. Askartelun lisäk-
si laulua, mehua ja torttuja sekä 
hartaus. Ilmoittaudu viimeistään 
20.11. Katjalle tekstiviestillä p. 040 
831 5932 tai sähköpostillaa katja.
ylitalo@evl.fi. Ilmoitathan ruoka-
aineallergiasta. 

Joulun odotusta laulaen ja runoja kuunnellen
Torstaina 27.11. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa
Järjestämässä myös Puolivälinkankaan suuralueen yh-
teistyöryhmä. Mukana pastori Markus Mähönen, kant-
tori Ulla Metsänheimo ja diakoni Päivi Moilanen. Runo-
ja lausuu Terttu Aakko. 

Seniorien laulupiiri 
Torstaina 20.11. klo 13 Tuiran kirkossa
Joulun odotusta laulaen ja musiikkia kuunnellen. Muka-
na Ulla Metsänheimo ja Paula Kyllönen. 

w w w.sxc . hu /  I l ke r

Messun 

suunnittelu 

25.11. klo 18
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Jouluhartaus virittää työyhteisön joulutunnelmiin
Tilaisuuteen voi pyytää papin ja kanttorin. Jouluhartaudet vaihtelevat työpaikkojen toi-
veiden mukaan. Jouluhartauden lisäksi työyhteisö voi kokoontua laulamaan toivomiaan 
joululauluja työpaikalleen tai seurakunnan tiloihin.
Oulun ev.-lut. seurakuntien pappien yhteistiedot löytyvät osoitteesta: www.oulunseura-
kunnat.fi/tyontekijat.

3 Kohtaamista Plus -ilta pe 
5.12. klo 19–22.30, Kaukovai-
nion kappeli. Rentoa ja iloista 
menoa housebandin, vierai-
levien puhujien ja teejatko-
jen merkeissä. Mukana pas-
tori Patrick Dickson. Lapsille 
pyhäkoulu. www.oulunseu-
rakunnat.fi/3kohtaamista. 

oPISKelIJAJäRJeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 20.11. klo 19, Körtiksellä, 
Luokotie 5 a 5, Välivainio. 
oPKon opiskelijailta la 
22.11. klo 19, Öbergin talo. 
Kristityn kaksoiskansalai-
suus, Veijo Koivula.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 24.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Sirkku Leinonen ja Silja Luk-
karila, rukousilta.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 26.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kasteen armo, Jari 
Rankinen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 20. ja 27.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 20.11. ja 
27.11. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpäässä 
ma 24.11., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13. Hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 
Tarinatupa ke 26.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.  

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot: 
To 20.11. ja 27.11. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
To 20.11. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. 
Ma 24.11. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 27.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Käsityökerho ti 25.11. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Joulun odotusta laulaen ja 
runoja kuunnellen to 27.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Seniorien laulupiiri to 20.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Joulun 
odotusta laulaen ja musiik-
kia kuunnellen. Mukana Ul-
la Metsänheimo ja Paula Kyl-
lönen. 
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
eläkeläisten kerhot: 
To 27.11. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 25.11. klo 13, Tuiran kirkko. 
Syksyn viimeinen kerho. Elä-
keläisten joulujuhla 14.12.
Ti 25.11. klo 14, Tuiran palve-
lukeskus. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
20.11. ja 27.11. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
24.11. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

Seurakuntakerhot:
To 20.11. ja 27.11. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 
To 20.11. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 20.11. ja 27.11. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
To 20.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 24.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 24.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 27.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

YlIKIIMINgIN Alue
Seurakuntakerho ti 25.11. 
klo 11. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. Kerhossa 
tehdään puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
25.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari. Pieniä kivitöitä 
sekä tiffanylasista esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 25.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
elämän kasvukipuja – nais-
ten päivä Maikkulassa la 
22.11. klo 11–16, Maikkulan 
kappeli. Ks. erillinen ilmotus.
Naisten ilta öbergissä ma 
24.11. klo 18–20, Öbergin ta-
lon alakerran ryhmätila. Kes-
kustelua, iltahartaus ja mah-
dollisuus saunomiseen.
Alfa-kurssi ti 25.11. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Messutyöpaja kaikenikäi-
sille ti 25.11. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. s. 14.
Jouluaskarteluilta ke 26.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
lapsiparkki la 29.11. klo 
12–15, Kastellin kirkon pap-
pilassa. Haluatko hetken 
omaa aikaa? Hjelppi-ryh-
män nuoret järjestävät Lap-
siparkin. Sinne voi tuoda lap-
sen leikkimään ja askartele-
maan. Lapsiparkin hinta on 
5 € tunti, 9 € kaksi tuntia ja 
13 € kolme tuntia. Mukana 
nuorisotyönohjaajaja Katja 
Ylitalo. Ilmoita lapsesi viim. 
26.11. sähköpostilla katja.yli-
talo@evl.fi tai tekstiviestillä 
p. 040 831 5932. Rahat me-
nevät nuorten avustusmat-
kaan Vienan Karjalaan.
Kutsu adventtina kirkkoon  
su 30.11. klo 10, Tuomiokirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Vapaaehtoistoiminnan juh-
la ti 2.12. klo 18.30–20.30, 
Pakkalasali, Oulun kaupun-
gin kirjasto. Ohjelmasta ja 
järjestelyistä vastaa VARES-
hanke yhteistyökumppanei-
neen. Ilmoittautumiset vii-
meistään 21.11. Kumppa-
nuuskeskukseen p. 08 5584 
4035 tai sähköpostilla info@
kumppanuuskeskus.fi tai 
www.kumppanuuskeskus.
fi/vapaaehtoistoiminta. 

Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 4.12. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Ylistys- ja yh-
teislauluja, rukousta, sanaa 
ja todistuspuheenvuoroja. 
Teetarjoilu. Ilta sopii kaikil-
le. Lastenhoito. 
Miesten adventtitapaami-
nen la 13.12. klo 8–21.30, 
Kainuun Opisto, Mieslahti. 
Mennään yhdessä miesten 
adventtitapaamiseen, lähtö 
Kirkkokatu 5:stä klo 8.00 ja 
paluu illalla noin 21.30. Opis-
to perii ruokailuista ja ohjel-
masta yhteensä 45 €. Ilmoit-
tautumiset ja lisät. viimeis-
tään 4.12. Heikki Kaikkosel-
le p. 040 502 5010.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm at Py-
hän Luukkaan kappeli. Fa-
milies from all christian den-
ominations and non-christian 
backrounds are welcome. No 
fee or enrollment. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 23.11. klo 15.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Suo-
meksi.
Service in english Su 23.11. 
at 6 pm at Pyhän Luukkaan 
kappeli. International fel-
lowship from 3.30 pm. Befo-
re the Service refreshments 
are offered.
english Playgroup – eng-
lanninkielinen päiväkerho 
ma 1.12., 8.12. ja 15.12. klo 
12.30–14.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Laulamme, lei-
kimme, hiljennymme, askar-
telemme ja puuhailemme 
muuta mukavaa englannin 
kielellä. Kerhoon voivat tul-
la keväällä 4 vuotta täyttä-
vät alle kouluikäiset lapset. 
Kerhomaksu 20 € / vuosi. Il-
moittautumiset 27.11. men-
nessä Anu Mardenille p. 044 
3161 718. The English Playg-
roup meets once a week at 
St. Luke’s Chapel on Mondays 
from 12.30 to 14.30. Children 
aged 4–6 are welcome to at-
tend. Children who turn 4 be-
fore the end of June 2009 are 
also welcome. In the playg-
roup we sing, play, have a 
small devotion and do arts 
and crafts. The enrollment 
fee is 20 euros/full year. You 
can enroll by calling Anu Mar-
den 044-3161718 before 27th 
November.

Kastetut
Tuomiokirkko: Juuso Iikka 
Lennard Manninen, Saku Jo-
hannes Sirviö.
Karjasilta: Anne Mirjami 
Koskinen, Saku Prapote So-
po, Selina Anna Emilia Hag-
lund, Greta Miriam Heikkilä, 
Elviira Vanamo Holmi, Joo-
natan Benjamin Kokko, Tuo-
mo Juhani Koskenkorva, Jas-
min Camilla Vattula.
Tuira: Jenny Tara Anelma Sa-
vimäki, Quoc Trung Lai, Leo-
noora Huan Xiao Mehtälä, 

Eemil Aarne Herman Haap-
saari, Iida-Sofia Eveliina Hurs-
kainen, Moona Olivia Kauppi-
la, Säde-Helmi Tuulia Kauppi-
nen, Merit Laura Elisa Kemilä, 
Mette Irene Eveliina Kemilä, 
Ville Paavo Keiichi Keränen, 
Jasper Nicolas Kuivonen, Ju-
lia Anniina Kukkonen, Vilma 
Maija Kristiina Okkonen, Ja-
su Joel Antero Pelkonen, Sa-
muel Aatos Tuohimaa, Sante-
ri Vilhelmi Vimpari, Eeli Alek-
santeri Vuontisjärvi. 
oulujoki: Ava Unna Amelie 
Ciwan, Evin Ronya Meryem 
Ciwan, Netta Liisa Tellervo 
Hietaharju, Johannes Juhani 
Holmi, Niilo Jalmari Holmi, 
Veera Hilla Kanerva Kaara-
kainen, Jaakko Oiva Anselmi 
Karjalainen, Lauri Elias Mat-
tila, Ranse Aatos Esanpoika 
Nevala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Simo Kalevi 
Ikonen ja Terttu Anneli Le-
hikoinen.
Oulujoki: Heikki Antero Kelt-
ti ja Liisa Marjatta Helin.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eeva Inke-
ri Korkala, 83; Heikki Vilhel-
mi Sulkala, 69; Mauno An-
tero Kurtti, 82; Saimi Maria 
Paavola s. Martikkala 95, Ve-
li Kaarlo Valdemar Nevano-
ja, 57.
Karjasilta: Kaisu Annikki 
Kaikkonen s. Jaara, 83; Veli 
Antti Mikkola, 66.
Tuira: Aino Susanna Hassila 
s. Tuovila, 81, Jukka Antero  
Pekkarinen, 43; Päivi Helena 
Pekkarinen s. Siuru,a 39; Ol-
li-Eemeli Pekkarinen, 11; Em-
mi-Leena Pekkarinen 9; Esko 
Heikki Karppinen, 74; Fanny 
Valpuri Koskela s. Karhu, 84; 
Hilja Ester Honkanen s. Mus-
tonen, 87; Marge Eliina Haa-
palainen s. Perälä, 89; Mart-
ta Annikki Ylönen s. Hietala, 
77; Saimi Kaarina Åkerlund s. 
Kakola, 89.

Nallekirkko 

sunnuntaina 23.11. 
klo 15 Kastellin kirkossa 

Ota nallesi mukaan. 
Toimittaa Olavi Mäke-
lä, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Nallekirkon jälkeen kirk-
kokahvit ja -mehut. 

Alaudae kiurut 
-ryhmä jumalanpal-

veluksessa
 

Sunnuntaina 23.11. klo 
12 Pyhän Tuomaan kir-
kon messussa avustaa 
Alaudae kiurut -ryhmä. 
Messun toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina 
Ulla Metsänheimo.

elämän kasvukipuja - naisten päivä 

Lauantaina 22.11. klo 11–16 Maikkulan kappelilla.
Teemana on tänä vuonna Elämän kasvukipuja. 

Ohjelma:
- Synnytys- ja naistentautiopin professori Pentti Jouppila: 
Nykynaisen raskauden ja synnytyksen muutoskivut.
- Erityisopettaja Eija Häyrynen: Kun erityisyys haastaa.
- Ammattikoulun äidinkielen opettaja Taina Kylmänen: 
Mitä kuuluu pohjoissuomalaiselle nuorelle. - Aino Tapi-
onkaski-Rantasuomela: Pojan tarina.
- Projektikoordinaattori Arja Ilvesviita: Äidin roolimekko.
- Psykologi, terapeutti ja runoilija Teija Jokipii: Keski-ikä, 
kriisikö?
- Vanhustyön diakonissa Asta Leinonen: Näkymätön van-
hus. 

Jokaisen puheenvuoron jälkeen mahdollisuus keskuste-
luun ja kysymysten esittämiseen. 
Päivä alkaa aamurukouksella ja päättyy ehtoolliseen. 
Lounas 5 €. 
Puheita jaksotetaan runoilla ja musiikilla. Musiikki kant-
tori Riitta Piippo, runot runoilija Teija Jokipii, juontaa 
pastori Erja Järvi. 
Lastenohjaajat Kati, Heidi ja Maria-Ritva järjestävät las-
tenhoidon. 

Kutsu adventtina kirkkoon  

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 30.11. Lions Clubin 
miehet kuljettavat tuomiokirkkoseurakuntalaisia klo 10 
alkavaan messuun tuomiokirkkoon ja sen jälkeen Lion-
sien puolisoiden järjestämille kirkkokahveille Keskus-
tan seurakuntataloon. 

Jos olet kiinnostunut ja haluat kyydin autolla kotiovesi 
edestä, ilmoita nimesi ja osoitteesi puhelimitse tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon 08 3161 401. 

Yksinäisten 
joululeiri 
on täynnä

llmoittautuneita on 
enemmän kuin leirille 
voidaan ottaa. 
Pahoittelemme aiheutu-
nutta pettymystä.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 20.11.–27.11.2008

Oulun seurakun-
tayhtymä testaa 
joulukuun ajan 
uutta virtuaali-

kirkko.fi -palvelua. Sen 
kautta lähetetään jokaise-
na adventtisunnuntaina 
jumalanpalvelus tai kon-
sertti reaaliaikaisesti Ou-
lun tuomiokirkosta. Lähe-
tyksiä voi seurata interne-
tissä osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Ensimmäinen lähetys 
tulee tuomiokirkon ad-
venttimessusta 30. marras-
kuuta kello 10.

Myöhemmin joulukuus-
sa välitetään verkon kautta 
muun muassa katedraali-
kuoron esittämänä Bachin 
joulunajan kantaatteja se-
kä Kauneimmat joululau-
lut -tapahtuma. 

Verkossa osallistujan-
kaan ei tarvitse olla yksin, 
sillä katsoja voi keskustella 
chatin kautta muiden kat-
sojien kanssa. Jumalanpal-
veluksen jälkeen voi siirtyä 
virtuaaliseen kirkkokahvi-
tilaan jatkamaan keskus-
telua. Chatissa on muka-
na pappi.
 
viittomakielinen 
tulkkaus 
Palvelu tarjoaa kaikille 
avoimen mahdollisuuden 

Tuomiokirkon tapahtumiin voi 
osallistua pian kotisohvalta

osallistua tuomiokirkon  
tapahtumiin, vaikkei itse 
pääsisikään paikan päälle. 
Apua siitä voisi olla esimer-
kiksi palvelu- ja vanhain-
kodeissa asuville ihmisille, 
joille liikkuminen on han-
kalaa. 

Myös kuulovammaiset 
huomioidaan, sillä 14. jou-
lukuuta lähetettävä messu 
ja 21. joulukuuta Kauneim-
mat joululaulut -tapahtu-
ma tulkataan lähetyksessä 
viittomakielelle. 

Internetin kautta lähe-
tys ei ole sidottu paikkaan. 
Niinpä adventtikirkkoon 
tai joululaulutapahtumaan 
kotikirkossa voi osallis-
tua vaikka toiselta puolel-
ta maapalloa. Myös muual-
la Suomessa asuvat, Oulus-
ta kotoisin olevat ihmiset, 
voivat seurata tutun kirkon 
tapahtumia – omalla mur-
teella.

 
kansainväliseen 
levitykseen 
– Virtuaalikirkko avaa 
myös ihan uusia mahdol-
lisuuksia. Periaatteessa sen 
kautta voisi lähettää esi-
merkiksi häät verkkoon 
katsottavaksi tai suorittaa 
osia rippikoulusta. Messun 
jälkeen pappi voi tarkistaa 
chatissa, onko saarnaa tul-

lut kuunneltua ja mistä sii-
nä oikein puhuttiin, visioi 
Ilmari Mäenpää eConcert-
housesta. eConcerthouse 
on oululainen yritys, joka 
tarjoaa klassisen musiikin 
live- ja konserttitaltiointe-
ja. Virtuaalikirkon avulla 
tuomiokirkon korkeatasoi-
set klassisen musiikin kon-
sertit pääsevät myös kan-
sainväliseen levitykseen 
eConcerthouse-portaalin 
kautta. 

Vastaanottajalta vaadi-
taan 1Mbps internetyhteys 
ja flash-player. 

Toiveena on, että tule-
vaisuudessa mukaan tulisi 
kirkkoja ympäri Suomea.

Pilotti on osa valtakun-
nallista Hengellinen elämä 
verkossa -hanketta.

Helsingissä toimii seu-
rakuntayhtymän ja Ou-
lunkylän seurakunnan yh-
teinen verkkopalvelu, min-
ne on tallennettuna yli 500 
ohjelmaa lähinnä Maunu-
lan kirkosta. Ohjelmista 
noin kolmasosa on Mau-
nulan alueen järjestöjen 
seurojen ja koulujen tuot-
tamia ohjelmia ja kaksi kol-
masosaa kirkon hengellisiä 
ohjelmia. Osoite on www.
verkkokirkko.fi.

SaNNa krook

E l s i  H u t t u n e n

Saarenkartanon hartaus to 
20.11. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 20.11. klo 
18.30. 

Suntio Juhani Seinijoki 
eläkkeelle

Juhani tuli Hailuodon seu-
rakunnan suntioksi keväällä 
1995. Työnkuva pienessä saa-
riseurakunnassa on ollut mo-
nipuolinen. Työkenttään on 
kuulunut perinteisten sunti-
on tehtävien lisäksi kiinteis-
töt, hautaustoimen asiat ja 
hautausmaan ja hautojen hoi-
taminen. 
Juhanin eläkkeellelähtöjuhlaa 
vietetään sunnuntaina 23.11. 
Kirkossa on messu kello 10 ja 
juhlakahvit messun jälkeen.

Kerhot: Maanantaisin klo 
10–11.30 päiväkerho 3A. 
Tiistaisin klo 10–11.30 päivä-
kerho 3B ja klo 12.30–14.15 
sisaruskerho, ryhmä A. Kes-
kiviikkoisin klo 10–12 päivä-
kerho 5A ja klo 12.45-14.45 
päiväkerho 5B. Torstaisin 
klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla , ja klo 10-11.45 
sisaruskerho ryhmä B. Per-
jantaisin klo 10–12 päivä-

kerho 4-vuotiaille. HUOM. to 
20.11. ei ole sisaruskerhoa, 
vaan perhekerhon ja kaikki-
en kerholaisten yhteiset kek-
kerit srk-talossa klo 10.
hartaushetki keskiviikkoisin 
klo 14 Lumilyhdyssä. 
hartaushetki to 27.11. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Keskipäivänkerho ke 26.11. 
klo 12. Luuk. 19:28–40.
lähetysilta to 20.11. klo 18 
srk-talossa. Ultsi ja Jaakko 
Lumme tuovat Afrikan ter-
veisiä sanoin ja kuvin.
Kirkkoneuvoston kokous to 
27.11. klo 18 srk-talossa.
Palvelujohtokunnan kokous 
ma 24.11. klo 18.30 kerho-
huoneella.
Kirkkokuoro harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18.30 srk-
talolla.
Kokkikerho torstaisin klo 14.
Diakonia: Marjo p. 045 638 
1973.
Puhelinnumerot: Viras-
to 387 172, kirkkoherra 045 

122 5787, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512.
Rauhanyhdistys: Pe 21.11 
klo 19 raamattuluokka Hol-
milla. Su 23.11 klo 12 pyhä-
koulu I Juha Klaavolla II Myl-
lysellä III Kyösti Karjulalla ja 
seurat ry:llä klo 17 Kalle Sa-
rajärvi ja Kari Hirvasniemi. 
Päiväkerho ry:llä ti 25.11 ja 
to 27.11 klo 17.30–19 sekä ke 
26.11 klo 17–18.30.
Kastettu: Olivia Marianna 
Länkinen.

lukijaksi

Tule lukijaksi jumalan-
palveluksiin, voit itse va-
lita kuinka usein. Ota 
yhteyttä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 387 172.

leiri 3.–6.-luokkien 
oppilaille 

22.–23.11. Merijärven 
Pahkasalonkylässä. Hin-
ta 10 €. 
Ilmoittautuminen mah-
dollisimman pian Lumi-
joen kirkkoherranviras-
toon. Lisätietoja Sinikka 
Härkönen 044 5037080 
tai Pekka Siitonen 040 
5357567

Päiväpiiri ke 26.11. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 13.11. klo 10 
kirkolla.

Raamattu- ja rukousilta ti 
25.11. klo 18 srk-salissa.
Aamukahvila ke 26.11. klo 9 
Luukulla.

Oulun tuomiokirkon tapahtumia voi kuunnella Internetistä jokaisena adventtisunnuntaina.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa. 
Juttukahvila to 20.11. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Terveydenhoitaja antaa in-
fluenssarokotuksia.
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 21.11. klo 19 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.
Miesten ilta ti 25.11. klo 18 
Wirkkulassa. Pekka Siljander 
alustaa aiheesta Miesten ja 
naisten suhteet.
Raamattupiiri ke 26.11. klo 
18.30 Vakkurilassa (Ilm. 17.)
eläkeläisten musiikkipiiri to 
27.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Nuorten yökahvila perjan-
taisin klo 18 alkaen Vakku-
rilassa.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: haukipudas: raa-
mattuluokka pe 21.11. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
23.11. klo 12 Paasolla, Kär-
näntie 7, Immosella, Leipo-

monmutka 4 ja Haapalah-
della, Kauppilantie 11, seu-
rat su 23.11. klo 17 ry:llä, Kel-
lo: Raamattuluokka pe 21.11. 
klo 17.30 ry:llä,  ompeluseu-
rat pe 21.11. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulut su 23.11. klo 12 
Littowilla, Täryläntie 18 ja 
Kariniemellä, Tuppisuontie 
7, päiväkerho ma 24.11. klo 
17.30 ry:llä, Jokikylä: päivä-
kerho to 20.11. ja ke 26.11. 
klo 17.30–19 ry:llä, raamat-
tuluokka pe 21.11. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 21.11. 
klo 18.30 Sari ja Matti Nis-
kakankaalla, Kaisa-Leena ja 
Heikki Sulkalalla sekä Pirjo ja 
Hannu Holapalla, Rantapoh-
jan alueelliset nuortenpäivät 
su 23.11. Jakkukylässä, pyhä-
koulut su 23.11. klo 12 Ase-
makylä e. Sauli Ylikulju, Ase-
makylä p. Mikko Hyry, Keski-
kylä Tapio Pakanen, Väntti-
länperä Marko Lahtinen, Tai-
paleenkylä Juha Holma, seu-
rat ja leirikeskusilta su 23.11. 
klo 17 ry:llä, Hannu Tuohi-

maa. 
Kastettu: Mikael Olavi Juha-
ni Kynkäänniemi, Beata Vil-
ja Hannele Pulkkinen, Vil-
ja Anneli Vaskuri, Atte Kale-
vi Isohätälä, Taavi Aaron Ta-

Syyskauden viimeiset päiväkerhot kokoontuvat vii-
kolla 51, jonka jälkeen kerhot jäävät joululomalle. 
Kerhot jatkuvat tammikuussa, viikolla 3.

Perhekerhot kokoontuvat viimeisen kerran syksyllä 
viikolla 50 puurojuhlan merkeissä. Perhekerhot jat-
kuvat viikolla 3. 

Varhaisnuorten kerhoissa vuoden viimeinen kerho-
viikko 48. Kevätkaudella kerhot jatkuvat viikolla 3.

Vuoden ensimmäinen nuortenilta pe 9.1. klo 18 
Isollaniemellä.  

lähetyspiirit: iltapiiri alkaa ti 13.1.klo 18 ja päiväpiiri 
ti 20.1. klo 13. Piirit kokoontuvat vuoroviikoin kirkon-
kylällä pienryhmätilassa, Kirkkotie 10 C. 

Perhekerhot, varhaisnuor-
ten kuorot ja kerhot, muku-
lakuoro, aamukahvila ja Vei-
kon valinta normaalisti. 
oppilaskonsertti to 20.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Konservatorion kempeleläisiä 
oppilaita esiintyy.
Seurakuntatapahtuma 
21.–23.11. Pe Kokkokangas klo 
18 ilta perheille. La Kirkonky-
län srk-koti klo 10.30 kahvi, 
klo 11 Raamattutunti, klo 13 
ruokailu, klo 14 Musiikkia ja 
rukousta, klo 15 Kirkonraken-
tajat, klo 16 kahvit. Kirkko klo 
17 Sanan ja rukouksen ilta. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Naisten piiri to 27.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja Miesten piiri Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa.
Seurakuntapiirin ja päiväpii-
rin yhteinen kokoontuminen 
ti 25.11. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Huom. paikka ja 
aika. Sara Lehtiniemi apuväli-
neklinikka Respectasta esitte-
lee apuvälineitä. Ei seurakun-
tapiiriä to 27.11. 
Nypläystöiden näyttely Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
marraskuun ajan. 
Kirkkokuoro ke 26.11. klo 18 
ja Varttuneet to 27.11. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
oma hetki -omaishoitajien 
ryhmä to 27.11. klo 12.30 Kok-
kokankaalla. Vieraana Anna-
Maija Saastamoinen Oulun 
seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry:stä.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13.
Seurakunnan kaikkien va-
paaehtoisten jouluruokai-
lu ti 2.12. klo 18.30 Kokkokan-
kaalla. Kyytiä tarvitseville lin-
ja-autokuljetus. Ilm. joulu-
ruokailuun viim pe 21.11. Lee-

na Hintsala 040 7790 365 tai 
leena.hintsala@evl.fi.
Kokoamme joulupaketit ul-
komaalaisille merimiehil-
le ja -naisille, jotka viettävät 
joulunsa laivassa Oulun sata-
massa. Tuo viimeistään 12.12. 
lähetyssihteerille lahjoitus, 
esim. saippua, hammasharja, 
-tahna, shampoo, pieni pyyhe 
/ tyynyliina, sukat.
lähetystyön joulumyyjäi-
set pe 5.12. klo 12–15 kirkon-
kylän srk-kodissa, huom. ai-
ka. Otamme lahjoituksena lei-
vonnaisia ja käsitöitä. Merkit-
se leivonnaisiin raaka-aineet 
ja valmistuspäivä. Myyjäisten 
talkoot to 4.12. klo 8 Kokko-
kankaalla ja klo 9 Kirkonkylän 
srk-talolla. Talkoolaisia tarvi-
taan keittiölle talkoo- ja myy-
jäispäivänä sekä myyntiteh-
täviin myyjäispäivänä. Ilm. p. 
040 779 7705.
lanttu- ja porkkanalaatikoi-
den ennakkotilauksia ote-
taan 27.11. saakka. Pieni laa-
tikko (400 g) 3 €, iso (700 g) 6 

Kokkokangas-projektin 
kutsuilta ke 26.11. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Ideoidaan Kokko-
kankaan salin tulevaa sun-
nuntai-iltojen toimintaa.

€. Nouto myyjäisistä 5.12. Ti-
laukset p. 040 7797 705 (myös 
tekstiviesti) tai minna.sorva-
la@evl.fi. Ilmoita määrän lisäk-
si nimesi ja puh.nrosi.
Nuoret: Peli-ilta ke klo 
16.30–18 Kempelehallilla. 
Nuortenilta to klo 19 VP. Yö-
pappila pe 21.11. klo 20–24 VP.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Raamattuluo-
kat pe 21.11 klo 18 nuorem-
mat: Kreivi, Leppäkj. 2, vanh.: 
Laurila, Kokkokankaant. 169. 
Nuorten järj. iltapala ry:llä klo 
19. Pyhäkoulut: su klo 12 Kok-
kokangas: Kinnunen, Rita-
rinkj. 6. Keskusta-Ollila: Hint-
sala, Leilit. 4. Santamäki: Han-
nuksela, Horsmat. 19. Paituri: 
Tahkola, Paiturint. 10. Seurat 
klo 16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
21.11. klo 19, seurat su 23.11. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Johannes Ilma-
ri Daavitsainen, Ada Emilia Ii-
natti, Tia Meri Maria Brusi, 

Veikko Jaakko Aleksanteri Ki-
viaho, Saara Emilia Koivukan-
gas, Emma Josefiina Heikkilä, 
Niko Kristian Saranen, Aaro 
Viljami Koskelo, Ella Ilona Ko-
tikumpu.

Vihitty: Marko Juha Hämeen-
aho ja Mari Johanna Etelä-
perä.
Kuollut: Kaarlo Henrikki Jun-
nila, 76.

Raamattu- ja rukouspiiri 
27.11. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Pyhäkoulu su 23.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Sävellyskonserttisarja Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa:
Su 23.11 klo 18 Ilmari Mäen-
pään sävellyskonsertti.
Su 30.11. klo 18 Tuomo Nik-
kolan kantaatti kuorolle, so-
listeille ja uruille.
Konserteissa kahvit. 
Alfa-kurssin suunnittelupa-
laveri ke 26.11. klo 18 Kirkko-
herranviraston neuvottelu-
huoneessa. Tiedustelut Saija 
Kronqvist, 040 579 3245.
Siunaus ti 25.11. klo 14 Vire-
kodissa, Pauli Niemelä.
hartaus ke 26.11. klo 14 Jaa-
rankartanossa, viikkomessu, 
Markku Palosaari ja Anna-
Kaisa Pitkänen.
hartaus to 27.11. klo 13 Koti-
rinteessä, Markku Palosaari.
Diakonian ja lähetyksen va-
paaehtoisten adventtijuh-

la ma 24.11. klo 18 Hauki-
putaalla Kellon srk-talossa. 
Lähtö Jäälin seurakuntakoti 
klo 17, Kolamäen kerhohuo-
ne klo 17.10 ja kunnanvirasto 
klo 17.15.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 25.11 klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Kaatuneitten omaisten il-
ta ti 25.11. klo 17 Montin-sa-
lissa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä Kiimingin 
ja Ylikiimingin omaisille ke 
26.11 klo 17–18.30 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Diakoniamyyjäiset ma 1.12 
klo 13–16.30 Kolamäen ker-
hohuoneessa Kivitiellä.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus puhelimitse: Ul-
la Junttila 040 579 3247, Er-
ja Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
Kodinhoitaja Toini haapa-
lan puhelinpäivystys arki-
aamuisin klo 8–9 p. 044 576 
0019.

Nuoret: Kiimingin seurakun-
nassa on haettavana 1.12. 
mennessä opintoavustukset 
kirkonvirkaan tai kristillisis-
sä oppilaitoksissa opiskelevil-
le. Hakemuksessa tulee nä-
kyä, missä opiskelee, tutkin-
tonimike sekä opiskelukus-
tannukset sekä hakijan yhte-
ystiedot. Hakemukset os. Kii-
mingin seurakunta / Aulik-
ki Rinta-Säntti, PL 5, 90901 
Kiiminki. Lisätietoja 040 
7431904 Aulikki.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
23.11. klo 17 ry:llä. Lauluseu-
rat pe 21.11. klo 19 kyläpii-
reittäin. Raamattuluokka pe 
21.11. klo 19 ry:llä. Pyhäkou-
lu: 23.11. klo 12 Alakylä 1 R. 

Peltokorpi, Alakylä 2 T. Kais-
to, Huttukylä J. Ollila, Jääli P. 
Lukka, Kirkonkylä 1 P. Tyni, 

H e le na N i s s i l ä

Kuulas kantaesityksenä uusin uruin
Kuulas on Ilmari Mäenpään sävellys, jonka kanta-
esitys kuullaan sunnuntaina 23.11. klo 18 Kiimin-
gin seurakuntakeskuksessa. Kyseessä on Kiimingin 
seurakunnan 150-vuotisjuhlan tilausteos. Teok-
sen soittavat Markus Vaara, urut, ja Harri Öster-
man, sello.

Konsertissa kuullaan myös Mäenpään sävellyk-
set Urkufantasia I, Jousikvartetto I, Elämän lanka, 
Unohtunut  ja Veden värit. 

Ilmari Mäenpää aloitti sävellysopintonsa Ou-
lun konservatoriossa Oliver Kohlenbergin johdolla 
1996. Samana alkoivat opinnot Helsingin yliopis-
ton musiikkitieteen laitoksella, jossa sävellysopet-
tajaksi tuli Harri Vuori. Ilmari Mäenpään teoksia 
esitetään jatkuvasti kotimaisissa musiikkitapahtu-
missa sekä ulkomailla.

Ilmari Mäenpään työtä säveltäjänä värittää se-
kä kiinnostus teknologiaan että muihin taiteisiin, 
etenkin runouteen ja kuvataiteisiin. Säveltäjänä 
hänen ideansa kumpuavat visuaalista mielikuvista 
ja tunnelmista. 

Kirkonkylä 2 P. Hintikka Kirk-
kopirtillä, Tirinkylä J. Käkelä.
Kiimingin Rauhan Sanan 

seurat su 30.11. klo 15 Mon-
tin-salissa.

Ilmari Mäenpään tuotantoon kuuluu 
vokaalimusiikkia, kamarimusiikkia ja 
orkesteriteoksia.

pio Ryynänen, Sara Maria 
Aurora Hannu, Tino Alfred 
Kurkela, Samuel Hugo Aa-
tos Pentti.
Kuolleet: Helvi Alma Uitto, 
89; Eila Anneli Haurinen, 65.

R
eija H

aap
alain

en

Isonniemen leirikeskuksessa pääsee 
nauttimaan merinäköalasta.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 20.11.–27.11.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kuorot: Tähde to 20.11. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 26.11. klo 18 srk-talolla.
hartaudet to 20.11. klo 13.15 
vuodeosastolla, klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Nuorten palveluryhmä to 
20.11. klo 15.15 vierailee Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tarvitsetko kyydin su 23.11. 

klo 10 omaishoitajien ja hei-
dän läheistensä kirkkopy-
hään, soita 044 7521 227 /
Maisa.
Pyhäkoulu su 23.11. klo 12 
Kotikololla.
olohuone ti 25.11. klo 14–16 
Vanamon yläkerta. Maisa 
alustaa aistien maailmasta, 
yhteislauluja lasten kanssa.

herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 25.11. klo 18 Inkeri Ku-
jalalla, Linnakuja 9.
Seurakuntakerho ke 26.11. 
klo 12 Lähetysvintillä, pappi-
lan pihapiirissä. Mistä saan 
iloa, ota mukaan esine, asia, 
joka tuo sinulle iloa. Muka-
na Sinikka.
Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt. Tupos 
Vanamo ma ja to klo 9–10, 
Maisa Hautamäki 044 7521 
227. Kirkonkylä seurakunta-
talo ke ja pe klo 9–10, Sinik-
ka Ilmonen 044 7521 226.
Tulossa: Wanhan ajan jou-
lutapahtuma la 29.11. klo 
10–15 seurakuntatalon piha-
piirissä. Myytävänä srk-talol-
la riisipuuroa ja soppaa aika-
en 2,5 €, lapset 1 €, torttu-
kahvit 2,5 €. Lisäksi onnen-
pyörä. Lähetysvintillä arpoja 
ja käsitöitä. Valon polku joh-
taa Kotikololle. Lisäksi myyn-
tikojuja ym. Tarkemmin en-
si viikolla. 

lähetystyö kiittää 
Kiitämme kaikkia Isänpäivälounaalle osallistuneita, lah-
joittajia sekä talkootyössä mukana olleita. 

Rippikoulut: Rippikoulu-
ralli to 20.11. klo 18 srk-ta-
lolla talviryhmälle ja muu-
alla rippikoulunsa käyville 
sukunimen aakkosten mu-
kaan A–N. 
Nuoret: Nuortenilta la 22.11. 
klo 18–20 Vanamossa, eri-
tyisesti kutsutaan talvityh-
mä 1:n rippikoululaisia. Yö-
kahvila la 22.11. klo 20–23 
Olkkari Vanamo. Nuortenil-
ta to 27.11. klo 18–20 Koti-
kololla, erityisesti kutsutaan 
talviryhmä 2:n rippikoulu-
laisia. Tulossa isoskoulutus-
leiri 12.–14.12. Ilmoittaudu 
4.12. mennessä Katrille 044 
7521 236.
Perhekerhot: Ti 25.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Miimu-
li-lastenvaatteet Anne Sejdi-
ja. Ke 26.11. klo 9.30–11 Va-
namossa. Vieraana ympäris-
tökonsultti Olli-Pekka Siira. 
Aiheena kotitalouksien eko-
vinkit. 
Partio: Pe 21.11. ja 28.11. Ma-
ke päivystää Tupoksen Vana-

mossa klo 15–17. Partiohuivi-
kankaat ja merkit myynnissä, 
hinta 6 €. Su 23.11. kirkkopal-
velussa Kotkat. Ke 26.11. Kot-
kat, Huuhkajat ja Kärpät Ko-
tikololla klo 16–17. Vetäjä-
nä Make. Mafeking 3/08–09 
Partiokämpällä klo 18–20.30. 
Säähän sopiva, lämmin ulkoi-
luasu ja lämpimät maasto-
jalkineet, otsalamppu, muis-
tiinpanovälineet, istuinalus-
ta, lämmintä juotavaa, eväät, 
makkaraa, muuta... Pe 28.11. 
Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14–16. Partiohuivi-
kankaat ja merkit myynnis-
sä, hinta 6 €. Seikkailija- ja 
tarpojakortit sekä sudenpen-
tukirjat saapuneet. Johtajat 
voivat lunastaa partiotoimis-
tosta. Kortit 1 € / kpl, kirja 3 
€ / kpl. Harjoitukset Limingan 
kirkossa klo 16.30 itsenäi-
syyspäivänä lupauksen anta-
ville, lipunkantajille, airueille 
ja kunniavartioille. Ommeltu 
partiohuivi mukaan. Vanhoil-
le partiolaisille myydään par-

tiohuivikankaita tammikuus-
sa. La 29.11. Wanhan ajan 
joulu -tapahtumassa seura-
kuntatalon ympäristössä su-
denpennut avustavat lyhty-
jen laitossa alueelle. Samo-
ajilla ja Vaeltajilla glögitelt-
ta. Myymme myös partiolais-
ten adventtikalentereita. Su 
30.11. Kirkkopalvelussa vj-
oppilaat. Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan partio-
toimintaan. Tiedustelut: Par-
tiotoimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521 223, 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 21.11. klo 18.30 Elisa ja 
Antti Niskasella sekä Maria-
Liisa ja Juha Mutasella. Raa-
mattuluokka (5–6) la 22.11. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 23.11. klo 11.30, seurat klo 
14 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Leo Armas Kuus-
tie, Viljami Matias Ruotsa-
lainen, Hannes Herman Väy-
rynen.

Aamuhartaus ja ehtoollinen 
ti 25.11. klo 8.15 Päiväkeskuk-
sessa, Jouni Heikkinen.
hartaus ti 25.11. klo 14 Sini-
siivessä, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 26.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen. 
Rukouspiiri ke 26.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
lähetysilta ke 26.11. klo 19 
Eija ja Kaarlo Saarenpäällä, 
Hyrkkäänmäentie 39, Jouni 
Heikkinen.
hartaushetket to 27.11. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen to 
27.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: ke 26.11. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harj. srk-talossa. To 
27.11. klo 18.30 kamarikuo-
ron harj. srk-talossa. 
lapset ja perheet: perheker-

hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Lapsi on ilo -messu to 
20.11. klo 18 kirkossa, Pekka 
Kyllönen, Ossi Kajava. Lapset 
voivat osallistua ehtoollisel-
le yhdessä huoltajan kanssa. 
Adventin kirkkohetki ti 25.11. 
klo 9.30 päiväkerholaisille, 
päiväkodeille ja perhepäivä-
hoitajille, Pekka Kyllönen.
Varhaisnuoret: Adventtilei-
ri 7–13-vuotiaille 29.–30.11. 
Koortilassa. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.
Nuoret: päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 21.11. klo 15–17 
p. 533 1201. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille 
su 23.11. klo 12–13 srk-talon 
nuortentilassa. Kansainväli-
sen Hermes-ryhmän kokous 
su 23.11. klo 14 alkaen srk-ta-
lon nuortentilassa. Nuorte-
nilta ke 26.11. klo 17–18.30 
Päivärinteen srk-salissa. Kou-
lupastoripäivystys yläasteel-

la ja lukiolla to 27.11. klo 
10.40–12.15. Nuorisotyönoh-
jaajat Tuula Väänänen p. 040 
524 6534 ja Rainer Väänänen 
p. 040 585 1057.
Rippikoulut: kesä I -rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 21.11. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa, op-
pitunnit la 22.11. klo 10–14 
Koortilassa ja messu su 23.11. 
klo 10 kirkossa. 
Partio: vuosikokous ti 25.11. 
klo 19 partiokololla. Erityi-
sesti partiolaisten vanhem-
pia toivotaan mukaan suun-
nittelemaan ja päättämään 
tulevan vuoden toimintaa. 
Torttukahvit!
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 21.11. klo 19 ompeluseu-
rat kodeissa: kirkonkylä Kaija 
ja Petri Ilvesluoto, Korivaara 
Tiina-Maija ja Jouko Leino-
nen, Pälli Sisko ja Aarre Pit-

Tulevia tapahtumia

lähetyslounas 1. adventtisunnuntaina 
30.11. klo 13–15 seurakuntatalossa. 
Otamme ilomielin vastaan tuotteita arpa-
voittoihin!

Diakoniatyön adventtimyyjäiset to 4.12. 
klo 16–17.30 seurakuntatalossa, 
mukana myös partio, syöpäosasto ja PeLa. 

Isänmaallinen joulukonsertti to 4.12. 
klo 19 kirkossa, esiintyjinä 
oopperalaulaja Hannu Niemelä ja Muhok-
sen seurakunnan kamarikuoro. 

känen, Suokylä Jenni ja Pet-
ri Karhumaa. Su 23.11. klo 12 
pyhäkoulut: kk1 J. Taskila, 
kk2 M. Karppinen, Korivaara 
Mehtälä, Pälli E. Oikarinen, 
Suokylä Saarela. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ma 24.11. klo 18 päi-

väkerhot ry:llä. Ti 25.11. klo 
13 lauluseurakerho Sinikka ja 
Alpo Kämäräisellä, Muhos-
peräntie 142. www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 21.11. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompe-

luseurat ry:llä. La 22.11. klo 
11 päiväkerho ry:llä. Su 23.11. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki S. 
Holappa, Laitasaari J. Virkka-
la, Huovila J. Saarnio.
Kastettu: Edla Lumia Carl-
son, Verneri Matias Antero 
Nuojua.

Ystävän kammari ti 25.11. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa isossa kahviossa. 
Kipuryhmä to 20.11. klo 18 
seurakuntakodissa. Kyllik-
ki Syrjäpalo kertomassa ai-
heesta Potilaan itsemäärää-
misoikeus. Kahvit ja nyyttiar-
pajaiset.
Senioripäivä to 27.11. klo10 
Suvannon kylätalossa.
Kirpputori ke 26.11. klo 
10–13 talkootuvassa.
Kuorot: ke 26.11. klo 18 Vox 
Margarita, to 27.11. klo 16.30 
nuorisokuoro, klo 17 lapsi-
kuoro, klo 18.45 Sarakylän 
kappelikuoro, klo 18 kirkko-
kuoro. Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 26.11. klo 13.
Nuoret: Iltakahvila Rönö pe 
21.11. klo 18–22 seurakunta-
talolla. 
Tilaa matkaryhmältä mak-
sullinen Tiernapoikaesitys 
pikkujouluihin ym. illanviet-
toihin. Esitykset viikosta 48 
eteenpäin. Varaukset: Tiina 
Inkeroinen 040 571 4636, tii-

na.inkeroinen@evl.fi.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
siivouksissa, lasten hoidossa 
ym. kodin tehtävissä. Hinta 5 
€ / tunti / apulainen. Varauk-
set Tiinalta 040 571 4636. 
lapsiparkki ke 26.11. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Perhekerho to 20.11. ja to 
27.11. sekä ma 24.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
Muskari ma 24.11. klo 
16.30–17.15 seurakuntako-
dissa.
Pyhäkoulu su 23.11. klo 13 
Honkakodilla.
Päiväkerhojen ja perheker-
hojen vanhempainilta to 
27.11. klo 18.45 seurakunta-
kodissa. Jouluista askartelua.
Kirkkovaltuuston kokous to 
20.11. klo 16.30 seurakunta-
keskuksessa.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäisseurat Jongulla Ritva ja 
Osmo Pesälällä pe 21.11. klo 
19. Lähetysseurat Yli-Livolla 

Kylätalo Petäjärinteessä pe 
21.11. klo 19, Sarakylän kap-
pelissa la 22.11. klo 19 ja Hir-
vaskoskella Maria ja Vesa 
Vääräniemellä su 23.11. klo 
13, A. Impiö ja O. Pekkala. 
Lauluseurat Kurenalan ry:llä 
su 23.11. klo 17, S. Leppänen.
Avioliittoon vihitty: Pentti 
Johannes Kortesalmi ja Irene 
Mirjami Kangas. 
haudattu: Väinö Impiö, 68; 
Tuomo Elias Parviainen, 59; 
Valmu Eeva Heilimä Haveri-
nen, 79; Martta Eriika Jussi-
la, 90. 

10-synttärit 
tiistaina 25.11. klo 18–20 seurakuntatalolla. Ohjelmassa 
mm. ulkoilua, synttärikakkuilua ja hartaushetki. 

Kutsukirjeet on lähetetty kaikille 1998 syntyneille. Kaikki 
10-synttäreille osallistujat saavat lahjan. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon p. 08 8823 100.
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Markkuu-ängeslevän diako-
niapiiri torstaina 20.11. klo 
11.30 Eeva-Liisa ja Urho Hon-
kakoskella.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri sunnuntaina 23.11. klo 16 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho tiistai-
na 25.11. klo 12.30 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri torstaina 27.11. 
klo 10.30 Kauttaranta 12 A 2.
Nuoret: Nuortenilta perjan-
taina 21.11. klo 18 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Temmes: hartaus perjantai-
na 21.11. klo 11 eläkeliiton 
kerhossa Temmeksen seura-
kuntatalolla. Seurakuntailta 
to 27.11. klo 18.30 Siiri Hon-
galla, Kestiläntie 54.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Perjantaina 21.11. klo 19 lau-
luseurat ry:llä. Sunnuntai-
na 23.11. klo 16 seurat ry:llä, 
Jukka Tervo ja Timo Jurvelin. 
Lauantaina 29.11. klo 11 jou-
lumyyjäiset ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Perjantaina 21.11. klo 19 lau-
luseurat ry:llä. Sunnuntai-
na 23.11. klo 16 seurat ry:llä. 
Lauantaina 29.11. klo 11 jou-
lumyyjäiset ry:llä.
Kastettu: Viola Sofia Vilhel-
miina Hannila, Eemil Oskari 
Kinnunen, Meri Marjut Mik-
kola, Joanna Milena Ojala.
Avioliittoon vihitty: Tuomo 
Mika Tapani Kreivi ja Mervi 
Pauliina Niemelä.
Kuollut: Anni Helvi Väliheik-
ki s. Pirkola, 92; Telmi Laura 
Aaltomaa s. Uutinen, 80.

omaishoitajien 
kirkkopyhän 
sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa

sunnuntaina 23.11. kel-
lo 10 vietetään sanajuma-
lanpalvelusta Tyrnävän kir-
kossa. Jumalanpalveluk-
sen toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina on Pentti Kor-
kiakoski. Samalla vietetään 
omaishoitajien kirkkopy-
hää. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on kirkkokahvi ja 
musiikkihetki seurakunta-
talolla. 
Voit tulla tilaisuuteen yk-
sin tai yhdessä hoidettava-
si kanssa. Mikäli tarvitset 
kyytiä, ilmoita siitä 20.11. 
mennessä kirkkoherravi-
rastoon p. 5640 600.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Pulkkilan ja Rantsilan kirk-
kokuorot to 20.11. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 
Siikalatvan kaikki kirkko-
kuorot to 27.11. klo 19 Pulk-
kilan srk-talossa. 

KeSTIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
21.11. klo 13 Pihlajistossa, 
Minna Rahko.
ompeluseurat pe 21.11. klo 
19 ja seurat su 23.11. klo 19 
ry:llä, Tuomo Koivukangas. 
Rippikoulua la 22.11. klo 9 
srk-kodissa.
Kirkkokuoro ti 25.11. klo 19.
Virsilauluhetki ke 26.11. klo 
12 srk-kodissa.
Kerhot: Perhekerho to 27.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja Aarrearkku-kerho to klo 
15.30 ja Salaisuuksien kai-
vos to klo 17.30. Seurakun-

takerho pe 28.11. klo 11 srk-
kodissa.
Kuollut: Tenho Aappo Pette-
ri Niiranen, 81.

PIIPPolA
leskelän diakoniakylätoimi-
kunnan myyjäiset su 23.11. 
klo 13 (jumalanpalveluksen 
jälkeen) Kairanmaan talol-
la. Arvontaa ja kahvitarjoi-
lu. Lahjoituksia otetaan vas-
taan!
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 23.11. klo 18 Leena 
ja Johannes Hyytisellä, Nie-
menkuja 23. 
Seurakuntakerho ti 25.11. 
klo 12 Väinölässä. 
ehtoollishartaus ti 25.11. klo 
14 Vaarintalolla ja klo 14.30 
Ainolassa.
Siioninvirsiseurat ke 26.11. 
klo 19 Väinölässä, Merja 

Jyrkkä. 
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro klo 
14.30 srk-kodissa. 
Kerhot: Perhekerho pe 21.11. 
klo 10 ja varhaisnuorten ker-
ho to klo 16.30.

PulKKIlA
Seurat pe 21.11. klo 18.30 
Haverisella, Launolantie 37. 
Mukana Risto Wotschke, Ti-
mo Hakkarainen, kuoro Vak-
kaset.
Raamattuluokka pe 21.11. 
klo 19, su 23.11. pyhäkou-
lu klo 11.30 ja seurat klo 19 
ry:llä. 
ehtoollishartaus su 23.11. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Pyhäkoulut ti 25.11. klo 9.15 
esikoululla ja klo 9.45 päivä-
kodilla.
Palvelupäivä ke 26.11. klo 10 
srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10 ja päiväkerho pe klo 13. 

PYhäNTä
Rippikoulua la 22.11. klo 
9–15 kerhohuoneessa. 
Seurat su 23.11. klo 16 ja lau-
luseurat ke 26.11. klo 18.30 
ry:llä.
Mll:n perhekahvila ma 
24.11. klo 17.30 kerhohuo-
neessa. 
Pyhännän vanhustentalo-
yhdistys ry:n syyskokous pe 
28.11. klo 13 Ukonojan ker-
hohuoneella os. Takojantie 3. 
Kokouksessa käsitellään sään-
töjen 8 § määräämät asiat. 
Järjestömyyjäiset la 29.11. 
klo 9-13 srk-talossa. Puuro, 
soppa ja torttukahvit 4 €. Ar-
pajaiset lähetystyön hyväk-
si. Myyntipöytien varaus En-
nalta 020 710 9874. Järjestöt 
ja koululaiset maksuttomia. 
Paikkakuntalaiset 10 €, ulko-
puoliset 15 € / pöytä. 
lukupiirit ma klo 9 srk-talos-
sa ja klo 11 Ukonojan kerho-
huoneella. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 

kirkkokuoro klo 18 ja nuori-
sokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa.
Kerhot: Päiväkerho ti klo 10, 
Salaisuuksien kaivos -kerho 
ke klo 15 ja perhekerho to 
20.11. klo 11. Varttuneen vä-
en kerho ti 25.11. klo 12 srk-
talossa. 

RANTSIlA
Tiernatyttöjä voi tilata Ar-
ja-kanttorilta 0207 109 732.
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
hartaus to 20.11. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 
Jaakkola.
Rippikoulua la 22.11. klo 
10–14 srk-talossa. 
Siioninvirsiseurat su 23.11. 
klo 10 messun jälkeen srk-ta-
lossa.
Seurakuntapäivät su 23.11. 
klo 12.30 ry:llä. 
Paanukirkon sävelhartaus 
su 23.11. klo 19 kirkossa. 
eläkeliitto ti 25.11. klo 11 
srk-talossa. 

Varttuneiden kerho ke 
26.11. klo 13 ry:llä, Luohuan 
kerho vierailee. 
Nuortenilta ke 26.11. klo 18 
srk-talossa.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuoro 
Stellat ke klo 15 srk-talossa, 
to klo 13.30 Mankilan kou-
lulla ja pe 14.11. klo 13 Ho-
vin koululla. Kirkkokuoro to 
20.11. klo 19 ja ke 26.11. klo 
12.30 srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma klo 10. Hovin nuppuker-
ho ti klo 10. Pikku Nuput ke 
klo 11 ja Isot Nuput pe 28.11. 
klo 13.30. Mankilan varhais-
nuoret ti klo 14.30. Hovin 
varhaisnuoret ke klo 14 ryh-
mä I ja klo 15.30 ryhmä II. 
Tyttökerho to klo 16. 
Kastettu: Iida Laura Inke-
ri Kurikka, Veeti Valtteri Ha-
lonen ja Tapio Pekka Juhana 
Kurikka.
Vihitty: Aleksi Pentti Elias 
Kurikka ja Susanna Elisabet 
Karsikas.

Paanukirkon sävelhartaus 
su 23.11. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Siikalatvan kanttorit, urut ja laulu. Syrin tytöt, panhuilu. 
Markku Jaakkola, hartaus. Kolehti Paanukirkkosäätiölle.

RuuKKI
halutessasi tavata diakonia-
työntekijän ota yhteys Pirkko 
Alamännistöön p. 050 5945 
740 tai Lahja Rautiolaan p. 
050 4694 774. Diakoniatyön-
tekijän vastaanotto ke klo 
10–12 Ruukin srk-talossa. 
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla. Ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talolla 
ja to klo 9.30–11.30 Revonlah-
den srk-talolla. 
Siioninvirsiseurat to 20.11. 

klo 18 Ruukin srk-talolla.
Sukkapiiri to 20.11. ja 27.11. 
klo 13 Ruukin srk-talolla. Ku-
dotaan sukkia ja muuta. 
lapsikuoro to 20. ja to 27.11. 
klo 15 Ruukin srk-talolla ja ti 
25.11. klo 16 Paavolan srk-ta-
lolla. Yrjö Nissinen 
Sunnuntailounas su 23.11. 
perhekirkon jälkeen Ruukin 
srk-talolla. Hinta 2 € / henki-
lö, 5 € / perhe. 
Aikuisten päiväpiiri ma 
24.11. klo 11 Revonlahden 
srk-talolla. 
Kerhot: Ruukin päiväker-
hon uusi 3–4-vuotiaiden ryh-
mä ma klo 13–15 Ruukin srk-
talolla. Kaakaokerho ti klo 
12.30 Paavolan srk-talolla 
1.–4.-luokkalaisille ja to klo 
12.30 Revonlahden srk-talolla 
1.–2.-luokkalaisille. Tyttöker-
ho ti klo 17.30 Ruukin srk-ta-
lolla 2.–4.-luokkalaisille.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
26.11. klo 18 Leena Klemetil-
lä Luohuan Ylirankisella.
Peli-ilta to 27.11. klo 18–20 

Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
Rauhanyhdistykset: Pe 21.11. 
ompeluseurat klo 18 Revon-
lahden, klo 19 Luohuan ja klo 
19 Ruukin ry:llä. Klo 19 lau-
luompeluseurat Paavolan 
ry:llä. La 22.11. klo 19 seurat 
ja nuortenilta Ruukin ry:llä, 
Olli-Pekka Kinnunen ja Pauli 
Karhumaa. Su 23.11. klo 13 ja 
18 seurat Revonlahden ry:llä, 
Oiva Tölli ja Toivo Määttä, klo 
13.30 hartaus Mäkelänrin-
teellä, Teuvo Timlin. Ti 25.11. 
klo 13 aikuistenkerho Man-
kisella. Ke 26.11. klo 13 Luo-
huan aikuistenkerhon vierailu 
Rantsilan ry:lle.
Kuollut: Erkki Esaias Taski-
la, 95.

SIIKAJoKI
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla.  
Virsihetki ti 25.11. klo 13 
Puistolassa.
Nuorten peli-ilta ti 25.11. klo 
18 srk-talolla.

Adventtimessut 
su 30.11. klo 11–14 
Siikajoenkylän seurakun-
tatalolla.
Pöytävaraukset to 27.11. 
klo 12 mennessä p. 044  
343 8148. Pöytien jako la 
29.11. klo 16.

Diakonia- ja lähetyspiiri ke 
26.11. klo 12 srk-talolla.
lapsikuoron harjoitus ke 
26.11. klo 15 srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 20.11. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 21.11. klo 19.30 raamattu-
luokka Timo Savikoskella. La 
22.11. klo 19.30 nuorten il-
takylä Timo Savikoskella. Su 
23.11. klo 12 pyhäkoulut Simo 
Nikolalla ja Pertti Myllymäellä 
sekä klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Lempi Jeini Emilia 
Tervakangas, 17.
VIhANTI
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Diakonia-lähetyspiiri to 
20.11. klo 12 Kuusiradin ky-
lätalolla.
Siioninvirsiseurat to 20.11. 
klo 18 Ruukin srk-talolla. 

Huom, paikka!
Sururyhmän toinen kokoon-
tuminen to 20.11. klo 19 srk-
talolla.
lähetysilta su 23.11. klo 18 
srk-talolla. Mukana Pirjo Leh-
tiniemi Etiopiasta.
Raamattupiiri ma 24.11. klo 
19 srk-talolla.
hartaus ke 26.11. klo 12 van-
hainkodilla.
Virsihetki urkujen äärellä 
ke 26.11. klo 15 kirkossa.
Reserviläisten kuoro ke 
26.11. klo 18 srk-talolla.
Diakonia-lähetyspiiri to 
27.1. klo 12 Lumimetsän kou-
lun kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistys: Su 23.11. 
klo 13 seurat Alpuan ry:llä, 
Erkki Piri ja Aaro Vatanen.
Kastettu: Anitra Jemina An-
nastaasija Taivaanranta ja 
Valtsu Valtter Elijas Taivaan-
ranta.
Kuollut: Markku Hannu An-
tero Hyyppä, 54; Lempi An-
na-Liisa Vilminko e. Pelko-
nen, 88, Raahe evl.

Vihannin seurakuntatoi-
misto ja taloustoimisto 
ovat suljettuna perjantai-
na 21.11. henkilökunnan 
koulutuksen vuoksi.

Kirkkokuoron yhteishar-
joitus ke 26.11. klo 19 Vi-
hannin srk-talolla. 
Huom. paikka!

Joulu, loisteesi luo
JouluKoNSeRTTI

Siikajoen kirkossa
su 7.12. klo 18

Esiintyjät
Taina Isokoski-Fält 
Kirsti Kahila-Utunen
Sulevi Leinonen
Vuokko Pelkonen
Erkki Vanhatalo
Eero Vähäsarja
      
Säestys Jonna Ypyä

Ohjelma 4 €, tuotto Sota-
veteraaneille

Re i j a  H aa p a la in e n
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1. kivi

Kukapa ei haluaisi viettää oppi-
neen levollista hämeen-anttila 
-elämää. Voisi antaa lausuntoja is-
lamista, rustata runoja, elää luke-
neen akan kanssa ja antaa lausun-
toja islamista. 

Kaikki kunnia Hämeen-Ant-
tilalle, mutta eikö Suomessa ole 
muita islam-asiantuntijoita? Mik-
si  media kaivaa aina esille Jaakko 
Hämeen-Anttilan, kun jotakin ta-
pahtuu?

Media on laiska ja kunnianhi-
moton. Sen sijaan että media et-
sisi ennakkoluulottomasti uutta, 
se turvautuu vanhoihin gurui-
hin, joihin se on aina ennenkin 

turvautunut. 
On olemassa valtakunnan hä-

meen-anttiloita, valtakunnan mit-
roja, valtakunnan donnereita, val-
takunnan lesboja ja mitä lie. Val-
takunnan syrjittykin on ilmaantu-
nut joukkoomme.

Ortodokseista tietää parhaiten 
Isä Mitro. Itse asiassa muut eivät 
mitään tiedäkään. Isä Mitro pu-
huu mukavia, antaa ruokaohjeita, 
sytyttelee suitsukkeita ja istuu il-
meisesti päivittäin tv-lamppujen 
paahteessa. Hän on aina keskuu-
dessamme.

Jörn Donner tietää elokuvista 
ja Bergmanista. Donner on valta-

kunnan sairas mies, joka kävi ku-
vauttamassa keuhkonsa, leikkautti 
eturauhasensa ja loukkasi polven-
sa. Donner oli Bergmanin kamu ja 
tunsi paholaisen kasvot. Donner 
on median mielestä sopiva henkilö 
kertomaan vanhenemisesta, vaik-
ka hänellä on satojatuhansia huo-
nommassa kunnossa olevia ikäto-
vereita.

Entäpä feministi Anne Moi-
lanen, joka tietää kaiken suurten 
ikäluokkien ukkojen patriarkaa-
tista. Media on nostanut Moilasen 
framille, koska sievät kasvot yhdis-
tyneenä tiukkaan tekstiin houkut-
taa lukijoita. 

Lenita Airisto tietää kaiken kai-
kesta. Siksi lehdistö pyytääkin hä-
neltä lausuntoja asiasta kuin asias-
ta. Hän on vähän kuin vanha mies 
Ehrnrooth, jota julma media ah-
disteli älyttömillä kysymyksillä. 

Ehrnrooth tunsi sodan kuin 
rauhankin kysymykset. Hän oli ta-
vannut Mannerheimin ja oli san-
kari itsekin. Sekä valtakunnan lau-
sunnonantaja numero 1.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Valtakunnan Mitro

hä useammat yhteiskun-
nan palvelut, kuten pan-
kit, Kela ja verottaja, löy-
tyvät myös Internetistä. 

Nuori sukupolvi on kasvanut tie-
tokoneiden keskellä, joten heille 
verkon moninaiset palvelut ovat 
elämää helpottava asia. Ikäihmi-
sille palvelujen siirtyminen verk-
koon voi sen sijaan olla hyvinkin 
haastavaa. 

Esimerkiksi verkkolaskut yleis-
tyvät ja jotkut tahot pyrkivät suo-
rastaan pakottamaan ihmiset nii-
den käyttöön. Siksi senioritkin täy-
tyy saada mukaan verkon käyttäji-
en joukkoon.

Oululainen 73-vuotias Esteri 
Alakopsa on yksi niistä senioreista, 
jotka ovat päättäneet pysyä muka-
na vauhdissa yhteiskunnan muut-
tuessa. Hän sai käyttöönsä suku-
laisen vanhan tietokoneen ja on al-
kanut opetella sen käyttöä. Oppi-
kirja toimii opiskelun tukena, mut-
ta myös sukulaisten ja tuttujen tuki 
on tärkeää. Lisäksi Esteri on käynyt 
kirjastolla järjestettävillä tietotek-
niikkakursseilla.

Ihan helppoa opettelu ei ole ol-
lut. Tietotekniikka on aivan uusi 
maailma ja ihmeteltävää riittää. 

– Se on kuin vieraan kielen 
opettelu, Alakopsa selittää. 

– Monia termejä ei huomata se-
littää ikäihmisten kielellä. Esimer-
kiksi sana ’valikko’ voi kuulostaa 
monista itsestään selvältä, mutta 
ikäihmiselle se ei tarkoita mitään. 
Ei valikoita ollut olemassakaan vie-
lä vähän aikaa sitten.

liikkeelle 
nollatasolta
Senioreille on tarjolla monenlaisia 
tietotekniikan kursseja. Kaupunki 
tarjoaa kirjastolla ilmaista opetus-
ta ja esimerkiksi monet asukastu-
vat järjestävät edullisia kursseja tie-
totekniikkaan liittyvistä aiheista.

Esteri Alakopsa kuitenkin ko-
kee, että tarjolla ei ole oikeasti van-

huksille sopivaa opetusta. 
– Kurssin pitäjän tulisi ymmär-

tää, että vanhukset todella lähtevät 
nollatilanteesta.

Se voi kuitenkin olla vaikeaa 
sellaiselle, joka ei edes muista ai-
kaa, kun oli itse nollatilanteessa. 
Siksi kursseilla helposti edetään 
turhan nopeasti tai hypätään joi-
denkin perusasioiden yli.

Myös senioreiden pelko tieto-
tekniikkaa kohtaan pitäisi huo-
mioida. 

– Monet ikäihmiset pelkäävät 
tietokoneita. He saattavat ajatel-
la esimerkiksi rikkovansa tietoko-
neen jos he painavat väärää nappia. 
Tämä pelko pitäisi murtaa ikäih-
misen ehdoilla, Alakopsa kertoo.

Ellei pelosta päästä yli, ei oppi-
misestakaan tule mitään. Kaikki-
en näiden asioiden takia opetuk-
sen pitäisi olla rauhallista ja yksi-
löä huomioivaa. 

– Isolle joukolle pidettäväl-
lä kurssilla käy helposti niin, että 
kurssin pitäjä ei ehdi auttaa jokais-
ta henkilökohtaisesti. Jos itse on se, 
jonka luona kurssin pitäjä ei ehdi 
käydä, putoaa nopeasti kärryiltä.

Senioreista tietokoneiden käyt-
täjinä on tehty monenlaisia tutki-
muksia, kyselyjä, raportteja ja poh-
dintoja. Vihdoin on yhteiskunnan 
eri aloilla herätty siihen, että ikäih-
misiä ei voida päästää putoamaan 
kehityksen kelkasta. Välineet ovat 
kuitenkin vielä hakusessa. 

Seniorit tarvitsisivat heille räätä-
löidyn, henkilökohtaisen ja edulli-
sen koulutuksen lisäksi myös heil-
le räätälöityjä laitteita, ohjelmia ja 
palveluja. Suunnitteilla ja kokeilu-
asteella on monia erilaisia järjes-
telmiä, joilla esimerkiksi sairaalan 
hoitohenkilökunta voisi pitää yh-
teyttä kotona asuvaan senioriin tie-
tokoneen välityksellä. Sen kaltaisil-
la järjestelmillä voitaisiin vähentää 
ikäihmisten yksinäisyyttä ja piden-
tää sitä aikaa, jonka seniori voi vie-
lä asua kotona.

Suosikeissa 
verkkovirsikirja
Tietotekniikan tuomat mahdolli-
suudet ovat huimat. Ellei ikäihmi-
siä saada tuntemaan oloansa mu-
kavaksi ja turvalliseksi laitteiden 
käyttäjinä, ei mahdollisuuksia saa-
da ehkä koskaan hyödynnettyä.

Alakopsa on oppinut jo paljon 
tietokoneen käytöstä. Hän hyö-
dyntää monia Internetin palvelu-
ja sujuvasti. Laskut hoituvat net-
tipankin kautta, ilmatieteen lai-
toksen sivuilta löytyy sääennus-
te ja sähköpostissa tulee hausko-
ja kuvia sukulaisilta. 

Hakukone auttaa löytämään 
kirkon ja seurakuntien sivut no-
peasti. Ne ovat hyödyllisiä esimer-
kiksi työntekijöiden yhteystietojen 
löytämiseksi. Sivuilta löytyy myös 
muita kiinnostavia palveluja, ku-
ten verkkovirsikirja. 

– Olisi mukava kun löytäisi vir-
ren helposti esimerkiksi alkusa-
nojen perusteella, hän pohtii.

Alakopsa on elävä esimerkki 
siitä, että ikäihmiset oppivat 

käyttämään tietokoneita siinä mis-
sä kuka tahansa muukin. Kyse on 
vain motivaatiosta ja oikeista ope-
tustavoista. Kirkon monipuolinen 
diakoniatyö ottaa seniorit huomi-
oon lukuisilla eri tavoilla. Ehkä 

seurakunta voisi olla se taho, joka 
osaisi toimia senioreiden ehdoilla 
myös tietotekniikan opetuksessa.
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