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Astrid Thors esitti viime kuussa, että valtion 

hallinnossa pitäisi kokeilla nimetöntä työn-

hakumenettelyä. Thors on maahanmuut-

toministeri Ruotsalaisesta Kansanpuolueesta, joten 

luultavasti ehdotus on esitetty ihan vakavissaan. Sa-

masta ovat vihreät puhuneet jo aiemmin.

Työnhakija voisi jättää hakemuksestaan pois 

nimensä ja muita sellaisia taustatietoja, jotka saat-

tavat kiinnittää työnantajan huomion ansioiden 

sijasta epäolennaisiin ominaisuuksiin kuten ihon-

väriin. Nimi ja taustat paljastuisivat työnantajalle 

vasta haastatteluvaiheessa.

Ministerin tarkoituksena oli kiinnittää ehdotuk-

sellaan huomiota siihen, kuinka maahanmuuttajia 

syrjitään työhönotossa.

Suomen Yrittäjät tyrmäsi ehdotuksen heti, koska 

se on järjestön mielestä keinotekoinen tapa edistää 

yhdenvertaisuutta.

Samanlaista menettelyä käytetään muun muas-

sa Ruotsissa.

Jos valtio ei halua nimetöntä työnhakua kokeil-

la, voisivat seurakunnat tarjoutua jälleen koekanii-

neiksi. Eturintamaan hyökkäämisestä kirkolla on 

kokemusta, sillä seurakuntavaalien äänioikeuden 

ikäraja lasketaan 16 vuoteen ennen muita julkisyh-

teisöjä. Valtio ja kunnat saavat ensin sivusta seura-

ta, kuinka paljon äänestysprosentti laskee ja tehdä 

sen jälkeen omat päätelmänsä, lähteäkö samaan 

suuntaan.

Nimetön työnhaku olisi seurakunnissa varmasti 

raikastavaa. Varsinkin niissä seurakunnissa, joissa 

on ollut niin sanottuja ongelmia tiettyjen sukupuo-

leen liittyvien seikkojen suhteen, saattaisi syntyä 

puhdistavia tilanteita, kun papiksi hakevan suku-

puoli ei kävisi hakemuksesta ilmi. Ei kävisi ilmi myös-

kään se, millä tavalla hakija suhtautuu vastakkaisen 

sukupuolen pappeuteen.

Menettely edistäisi tasa-arvoa seurakunnissa. 

Virkoihin tulisivat valituksi täysin tasavertaisesti niin 

naispapit kuin naispappeuden vastustajatkin. Vain 

heidän ansionsa ratkaisisivat valinnat.

Todennäköisesti silloin käännettäisiin peruutus-

vaihde päälle. Menettelyn näet havaittaisiin edistä-

vän yhdenvertaisuutta liian paljon.

Aatoksia

Yhdenvertaisuutta tositarkoituksella

Kuulemispykälä 
koskemaan 
kaikkia
Ihan tavallinen tiistai-ilta. Pannul-
la ruskistuu jauheliha, päässä pyöri-
vät päivän viimeiset työasiat ja märät 
pyykit odottavat ripustamista. Mies 
on esikoisen kanssa harrastamassa, 
vaikka hommia olisi kahdelle. 

Kuusivuotias tulee viereen seiso-
maan, kertoo innoissaan ja katsoo 
pää kallellaan ylöspäin. Sanon jotain 
epämääräistä ja häivyn pesukoneel-
le.

Vuonna 2006 tuli voimaan uu-
si nuorisolaki, jonka kahdeksannessa 
pykälässä velvoitetaan kuntia kuule-
maan nuoria heitä koskevissa asioissa. 
Valtioneuvoston vuonna 2007 hyväk-
symässä lapsi- ja nuorisopoliittisessa 
ohjelmassa korostetaan monin tavoin 
lasten ja nuorten osallistumista, yhtei-
söllisyyttä ja vaikuttamiskanavia. 

Helsinki ja Oulu ovat palkanneet 
nuorisotyöntekijät päätoimisesti koh-
taamaan nuoria verkossa. Habbo-ho-
tellin nuorisotaloon ja irc-gallerian 
keskustelutilaan on jatkuva tungos. 
Kirkkohallitus palkkaa kolme nuo-
risotyöntekijää nettikeskusteluihin 
osallistumista varten. 

Nuoriin halutaan nyt panostaa 
monella saralla. Työkseni mietin, mi-
ten nuoret saadaan mukaan vaikut-
tamistyöhön ja osallistumaan omien 
asioiden eteenpäin viemiseen. 

Koulutusta, kannustusta ja tukea. 
Kuuleminen on myös paljon muuta-
kin kuin vaikuttamista. Vaikeiden 
asioiden jakamista ja sitä, että ote-
taan nuori tosissaan. Olemista, ajan 
antamista ja hyväksymistä. 

Nuorten pitäisi oppia myös kuule-
maan toisiaan. Kiusaaminen, nälvi-
minen ja ulkopuolelle sulkeminen on 
paljon vaikeampaa, kun tietää, mil-
tä se toisesta tuntuu. Tätäkin pitäisi 
opettaa, se on vähintään yhtä tärke-
ää kuin kemia. 

Miten minä kuulisin kuusivuoti-
astani? Jos minä en nyt pysähdy ja 
jätä pyykkejä, tyttö ei varmasti tu-
le kertomaan asioitaan kymmenen 
vuoden kuluttua. Jos minä en ehdi ja-
kaa maailman tärkeimpiä asioita hä-
nen kanssaan, kuka sen tekee? Ehkä 
löydän itseni seikkailemasta Habbo-
hotellin huoneissa etsien lapsiani ja 
keskustellakseni heidän kanssaan ni-
mettömän nettihahmon takaa. 

Nuorisolain kahdeksannen pykä-
län, niin sanotun kuulemispykälän, 
pitäisi rangaistuksen uhalla koskea 
myös vanhempia, naapureita, opet-
tajia ja nuoria itseään. Vain jos tulee 
kuulluksi, nähdyksi ja mukaan ote-
tuksi, voi oppia näkemään oman ar-
vonsa. 

ANNe OllikAiNeN
Kirjoittaja on Nuorten Areenan pääsihteeri ja 

temmesläinen perheenäiti.

13.11.2008

Pappi on 
julkinen henkilö
Fleimin päätoimittaja Antti Siukonen 
kertoo blogissaan pappisvihkimykses-
tään.

”Puin siis ensimmäistä kertaa liperit 
kaulaan ja viiletin papinpuvussa bussipy-
säkille. Pyhäaamuna oli autiota lukuun-
ottamatta erästä vähän nuhjuisen nä-
köistä viisikymppistä miestä, joka odot-
teli pysäkillä bussia.

’Hyvää huomenta!’ kajahti yllättäen 
miehen suusta, kun saavuin bussikatok-
selle liperit liehuen. Yllätyin tervehdyk-
sestä, mutta sain koottua itseni kohteli-
aaseen vastukseen. Ensimmäistä kertaa 
kahdeksan vuoden pääkaupunkiseudulla 
olon jälkeen kukaan tervehti minua oma-
ehtoisesti bussipysäkillä. Pappisvirka on 
julkinen virka.”

www.fleim.fi 6.11.2008

Nainen ajoi autoa!
Susanna Kuparinen on havainnut eron 
autoilijoiden ja autoilijoiden välillä 
MTV3:lla:

”Nettihaulla Maikkarin uutisista löy-
tyi 213 osumaa sanalle naisautoilija, mut-
ta vain kaksi osumaa sanalle miesautoi-
lija. Vertaileva tutkimus Helsingin Sano-
miin tuotti pari uutisoitua naisautoilija-
osumaa. Toinen käsitteli sitä, että naisten 
autot ovat siistejä ja toinen sitä, että kieli-
toimisto suositteli jo syksyllä 2007 suku-
puolittavien termien käytöstä luopumis-
ta. Myös Nelosella ja Ylessä pidettiin nol-
latoleranssia.

Missä dinosaurukset kirjoittaa, siel-
lä lampaat ei voi laiduntaa. Vai mitä, 
MTV3:n uutisten vastaava naispäätoi-
mittaja Merja Ylä-Anttila?”

Voima 8/2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kenttäpiispa Hannu Niska-
nen tyrmää piispainkoko-
uksen supistamisaikeet, 
jossa asessorit ja kenttä-

piispa tiputettaisiin kokouksen 
kokoonpanosta. Hän epäilee, et-
tä todelliset perustelut uudistuk-
seen ovat aivan muut kuin julki-
suudessa kerrotut.

Kirkkohallituksen kirkollisko-
kouksen käsittelyyn viedyssä esi-
tyksessä piispainkokouksen ko-
koonpanoa muutettaisiin niin, 
että sen jäseninä olisivat vain 
hiippakuntien piispat. Kenttä-
piispa ja asessorit saisivat siis läh-
teä. Asessorit ovat eri hiippakun-
tien kirkkoherroja ja kappalaisia, 
jotka tuovat seurakunnallista nä-
kemystä piispainkokoukseen.

Tehokkaammin, 
nopeammin, joustavammin
Piispainkokous voisi kirkko-
hallituksen mukaan supistetus-
sa muodossa hoitaa tehtäväänsä 
tehokkaammin, nopeammin ja 
joustavammin. 

Se voisi kokoontua nykyistä 

”Perustelut piispainkokouksen 
supistamiseen riittämättömät”

useammin, jolloin piispainko-
kouksen mahdollisuus reagoida 
nopeasti ajankohtaisiin haastei-
siin kohentuisi. Se voisi myös te-
hokkaammin ottaa kantaa asiois-
sa, jotka liittyvät kirkon uskoa ja 
oppia koskeviin kysymyksiin.

Kenttäpiispa Hannu Niskanen 
uskoo, että nykyinen kokoonpa-
no voi hoitaa tehtävänsä yhtä no-
peasti ja tehokkaasti kuin ehdo-
tettukin. Jos 10 henkeä yritetään 
saada koolle, miksei sitten saman 
tien 20? Ero ei ole suuri.

– Uudistuksen perustelut ovat 
riittämättömät. Oikeat perustelut 
saattavat olla jotain muuta, kuin 
ne jotka on mainittu, kenttäpiis-
pa epäilee.

Kenttäpiispa ei osaa kuiten-
kin arvioida, mitä julkisuudessa 
kerrottujen perustelujen taustal-
la on.

Piispainkokous kannattaa ny-
kyistä laajaa mallia. Tosin se jou-
tui äänestämään kannastaan. Ny-
kyinen malli voitti äänin 15–5.

Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Risto Junttilan mu-

Kirkolliskokous päätti perustaa 
pysyvän tulevaisuusvaliokun-
nan, joka aloittaa kirkolliskoko-
uksen seuraavan toimikauden 
alussa eli vuonna 2012. Samalla 
kirkkohallitukselle annettiin teh-
täväksi laatia kirkolliskokouksel-
le neljän vuoden välein tulevai-
suusselonteko.

Kirkolliskokous hyväksyi il-
man keskustelua kirkon yhtei-
sen jäsentietojärjestelmän edel-
lyttämät lakimuutokset. Yhtei-
sen jäsentietojärjestelmän atk-
tekninen toteutus on jo melko 
pitkällä.

– Järjestelmä mahdollistaa 
seurakunnissa paremman palve-
lun ja tietoturvan tason sekä jous-
tavammat sijaisuusjärjestelyt. Sa-
malla järjestelmän tekninen yllä-
pito siirtyy seurakunnilta ja kes-
kusrekistereiltä kirkkohallituk-
selle, mikä helpottaa paikallis-
ta työtä, arvioi lakivaliokunnan 
puheenjohtaja, hallinto-oikeus-
tuomari Pirjo Pyhäjärvi Rova-
niemeltä.

– Kirkonkirjojen digitointi ai-
heuttanee kertaluonteisia kustan-
nuksia, mutta jatkossa kustan-
nusten ei pitäisi nousta nykyiseen 

Kirkolliskokous katsoo tulevaan
verrattuna. Yhteinen jäsentieto-
järjestelmä on pitkällä aikavälillä 
kokonaistaloudellisesti edullinen 
hanke, Pyhäjärvi sanoi.

Viittomakielisiä 
messukäännöksiä
Kirkolliskokous hyväksyi messun 
ja kirkollisten toimitusten viitto-
makieliset käännökset. Kirkollis-
ten toimitusten käännökset sisäl-

tävät kasteen, avioliittoon vihki-
misen, hautaan siunaamisen ja 
konfirmaation.

Käännökset julkaistaan sekä 

verkossa että DVD:nä. Käännös-
työn ovat tehneet viittomakielen 
kääntäjät Tarja Sandholm ja To-
mas Uusimäki. Käännösten toi-
mittaminen annettiin kirkkohal-
lituksen tehtäväksi.

kohti yksipäiväisiä 
seurakuntavaaleja
Kirkolliskokous kannatti seura-
kuntavaalien muuttamista yk-
sipäiväisiksi. Samalla kannatet-
tiin vaalien ennakkoäänestyk-
sen äänien laskennan aikaista-
mista, mikä jouduttaisi tuloksen 
valmistumista. Asiat lähetettiin 
kirkkohallitukseen valmistelta-
vaksi. Sähköisen äänestyksen ete-
nemistä julkisissa vaaleissa halut-
tiin  kuitenkin seurata enemmän 
ennen kuin siihen siirrytään kir-
kollisissa vaaleissa.

Kirkolliskokous muutti Kir-
kon kansainvälisten ja eku-
meenisten yhteyksien rahaston 
käyttötarkoitusta väljemmäksi, 
jolloin sitä voidaan käyttää yh-
teistyökumppaneiden tukemi-
seen myös pitkäaikaisissa talou-
dellisissa vaikeuksissa eikä vain 
yllättävissä ja äkillisissä tilan-
teissa. (KT)

Kirkolliskokous hyväksyi Sami 
Ojalan ja viiden muun edustajan 
aloitteen kolmen nuorisotyönteki-
jän palkkaamista kirkkohallituk-
seen nettikeskusteluihin osallis-
tumista varten. Kirkolliskokouk-
sen talousvaliokunta ei puoltanut 
aloitetta. Se totesi, että nettityö on 
tärkeää ja tarpeellista, mutta toi-
mintaa on ylläpidettävä ensisijai-
sesti seurakunnissa eikä kirkko-
hallituksessa.

Täysistunnon keskustelussa 
tehtiin kuitenkin nuorisotyön-
tekijöiden palkkaamisesta uu-
si esitys, joka hyväksyttiin äänin 
54–44. Palkkausta varten myön-
nettiin 130 000 euroa vuodel-
le 2009 ja sama summa varattiin 
sekä vuosille 2010 että 2011.

Chattityöntekijöiden palkkaa-
mista pidettiin tärkeänä, koska ne-
tissä keskustelua käydään kirkolle 
tärkeistä asioista riippumatta siitä 
osallistuuko kirkko keskusteluun 
vai ei. Myös kriisien yhteydessä 
netin yhteisöllisyys korostuu. Esi-
merkiksi Kauhajoen kouluampu-
misen päivänä IRC-Galleria, jon-
ka käyttäjien keski-ikä on noin 20 
vuotta, kokosi 370 000 suomalaista 
lukemaan ja keskustelemaan.

– Chattityöntekijöiden palkkaa-
minen oli signaali seurakuntien 
työntekijöille ja erityisesti papeille 

Budjettiin kolme 
chattityöntekijää

sitä, että on jalkauduttava nettiin. 
Poliittisia puheita mukaillen ’kan-
sa tarvitsee pappeja”. Erityisesti 
lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisia 
keskustelemaan ja sanomaan mie-
lipiteensä. Se on rinnalla kulke-
mista, netissä vain hieman toisessa 
ympäristössä, Ojala määritteli.

Kirkolliskokous äänesti myös 
toisesta aloitteesta, jossa esitet-
tiin mediapapin palkkaamista 
radio Deihin. Aloite hylättiin ää-
nin 65–36.

Miljoonaluokan hankkeita
Budjetti sisälsi isoja kehityshank-
keita, joiden hinnaksi tuli yhteen-
sä 2,9 miljoonaa euroa. Henki-
löstö- ja taloushallintoa keskittä-
välle HeTa-hankkeelle myönnet-
tiin 500 000 euroa vuosille 2009 
ja 2010 ja investointeihin 2 mil-
joonaa euroa. Investointirahaa 
ei kuitenkaan voida käyttää en-
nen hankkeen lopullista hyväk-
symistä.

Kirkon yhteisen toiminnan mää-
räraha kasvaa 15 prosenttia. Suu-
rista kehityshankkeista johtuen tu-
loslaskelma osoittaa 2,7 miljoonaa 
euroa alijäämää, joka katetaan ai-
empien vuosien ylijäämällä.

Seurakuntien perusmaksua 
alennettiin 0,1 prosenttiyksikköä 
eli 8,4 prosenttiin. (KT)

Virsikirjan painamisen 
ehtoja väljennettiin. 
Kaikissa virsikirjoissa 
ei tarvitse olla 
liitteenä esimerkiksi 
messukaavoja. Siten 
virsikirjoja voidaan 
painaa hinnaltaan 
kohtuullisempina.

Kirkolliskokous 3.–7.11.

kaan uudistuksen yksi  pääideois-
ta on, että pienempi joukko pys-
tyy kokouksessa päättämään no-
peammin ja tehokkaammin. 

Nykyään piispainkokous ko-
koontuu yleensä kaksi kertaa 
vuodessa. Uudistuksen myötä se 
voisi kokoontua 5–6 kertaa.

Toimivaltasuhteet 
selkeämmäksi
Asiaa puitiin viime viikolla päät-
tyneessä kirkolliskokouksessa, 
mutta siihen ei saatu ratkaisua. 
Kirkolliskokouksessa tehdyn esi-
tyksen  tarkoituksena on muun 
muassa selkeyttää kirkkohalli-
tuksen, kirkolliskokouksen ja 
piispainkokouksen välisiä toimi-
valtasuhteita. Piispainkokouksen 
supistaminen liittyy tähän koko-
naisuuteen. 

Esitys on käsittelyssä kirkollis-
kokouksen hallintovaliokunnas-
sa ja tulee mahdollisesti ensi ke-
väänä täysistuntoon.

PekkA HeliN

Puolustusvoimissa tapahtuvan hengellisen työn ja sotilaspappien johtajana 
on kenttäpiispa. Hänellä ei ole piispan asemaa kirkossa, mutta hän on 
kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen jäsen. Kenttäpiispana toimii tällä hetkellä 
Hannu Niskanen.

Mar k ku P ih la ja
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Ev.-lut. kirkko dominoi hautausmaita
Timo Helenius väittää minulle osoitetussa 
vastineessaan ”Kirkko kunnioittaa vaina-
jien toiveita” (Rauhan Tervehdys nro 36) 
seuraavaa: ”Katajaroutio antaa valitetta-
vasti väärän kuvan seurakuntien hautaus-
toiminnan perusteista.” 

Helenius ei tiedä, että minulla, entisel-
lä suntiolla voisikin olla ruohonjuuritason 
tietoa ja kokemuksia miten evankelislute-
rilaisen kirkon hautaustoimessa on toimit-
tu. Ensinnäkin Suomessa on monia kirk-
koja, joten evankelisluterilainen kirkko ei 
voi omia kirkko-sanaa itselleen. ”Kirkko” 
on yhteinen nimi kaikille Kristukseen us-
koville ihmisille, jotka muodostavat hen-
gellisen yhteisön eli ”kirkon”.

Luin miten Ylitornion ev.-lut. seura-
kunta kohtelee omaan kirkkoonsa kuu-

lumattomia. Siellähän haudataan heitä 
vain arkena, eikä viikonloppuisin. Evan-
kelisluterilaisen kirkon historiaan kuu-
luu myös koillisnurkka-ajattelu: koil-
lisnurkkaan on aikaisemmin haudattu 
ev.-lut. kirkkoon kuulumattomat, tois-
uskoiset, vaikkakin kastetut, mutta il-
man ylösnousemustoivoa.

Torniojokilaaksossa muutamia vuo-
sia sitten laestadiolaiset sukulaiset ryös-
tivät paikalliseen helluntaiseurakuntaan 
kuuluneen vainajan. Armosta he lupasi-
vat helluntailaisten laulaa pari hengel-
listä laulua hautajaisissa. Näin vainajan 
omalla seurakunnalla tai uskon ystävil-
lä ei ollut osaa eikä arpaa hautajaisiin, 
koska luterilaisen opetuksen mukaan he 
ovat lahkolaisia ja harhaoppisia. Joten 

edelleenkin olen sitä mieltä, ettei luteri-
lainen yhteisö kunnioita toisin uskovia 
ihmisiä. Sen osoittaa Kirkkojärjestyksen 
2. luvun 23. pykälä: ”kirkkoon kuulu-
maton henkilö voidaan siunata hautaan, 
jos omaiset tai muut vainajan hautauk-
sesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät”. 
Vainajan uskonvakaumusta ei siis tar-
vitse kunnioittaa?

Helenius käyttää sanoja ”kirkollinen 
hautaan siunaaminen, kristillinen hau-
taan siunaaminen”. Kaikki hengelliset 
yhteisöt siunaavat vainajansa kristillises-
ti, jos ev.-lut. kirkko jäsenineen ei ryöstä 
vainajaa. Jokaisella hengellisellä yhteisöllä 
ja kirkolla on omat teologiset perusteen-
sa, mutta niin, että ihmisen vakaumusta 
kunnioitetaan. 

Tärkeintä on, että ihminen eläessään 
tunnustautuu Kristukseen uskovaksi ja on 
elämällään sen todistanut. Sellaiset hau-
tajaiset ovat surun ja ilon juhla, Kristuk-
seen uskova on päässyt kotiin. Edelleen 
olen vahvasti sitä mieltä, että hautausmai-
den tulisi olla yhteiskunnan hoteissa eikä 
hengellisten yhteisöjen tai kirkkojen.

Evankelisluterilaisen kirkon valta-ase-
ma ei ole ruodussa uskonnonvapauslain 
kanssa, koska jäseneksi otetaan ilman yk-
silön omaa vakaumusta, alaikäisenä, kun 
muihin kirkkokuntiin voi liittyä vanhem-
pien luvalla vasta 12-vuotiaana. Tätä ikää 
sopisi ev.-lut. kirkonkin noudattaa.

JOrMA kATAJArOuTiO
Oulu

Rauhan Tervehdyksessä (30.10.) oli kirjoi-
tus kuolinilmoitusten symboleista. Siinä 
mainitaan sekä kuvassa että tekstissä risti, 
jossa on alhaalla vinopalkki, ja nimeksi sa-
notaan ortodoksinen risti. Oikea nimi oli-
si venäläinen risti. Tämän tiedon löytäisi 
tietosanakirjoista kuin myös Ortodoksis-
ten nuorten liiton julkaisemasta kirjasesta 
Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten.

Nimitys ortodoksinen risti on sen 
vuoksi virheellinen, että esimerkiksi 
Konstantinopolin ekumeeninen patriar-
kaatti tai Kreikan ortodoksinen kirkko 
eivät sitä käytä. Sitä käyttää Venäjän orto-
doksinen kirkko ja sen tytärkirkot, joihin 
Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu.

Evankeliumien kertomus Golgatan 
ryöväreistä on tietysti yhteinen kaikil-
le kristityille. Avoimeksi jäisi kysymys, 
miksi osa ortodokseista pitää tuota ris-
tiä ikiomana tunnuksenaan.

Venäläisen ristin vinopalkki ei viittaa 
ristin ryöväreihin vaan Venäjään. Sen 
historia on seuraava. Legendan mukaan 
apostoli Andreas teloitettiin X:n muo-
toisella ristillä, siitä saatiin nimitys An-
dreaksen risti. Edelleen legendan mu-
kaan Andreas teki lähetystyötä Krimillä. 
Sillä perusteella Venäjä otti hänet suoje-
luspyhäkseen.

Kun Andreaksen risti liitettiin ta-
valliseen ns. latinalaiseen ristiin, taik-
ka ns. patriarkan ristiin, jossa on yl-
häällä kaksi poikkipuuta, siitä tuli tuo 
vinopalkki. Sen tarkoitus on viitata 
apostoli Andreakseen ja hänen kaut-
taan Venäjään, joka pitää häntä suo-
jelijanaan.

Alussa mainitussa kirjoituksessa sa-
nottiin, että se perustuu yliopistolliseen 
gradutyöhön. Kiinnostaisi tietää, onko 
jossakin Suomen yliopistossa hyväksyt-
ty venäläiselle ristille kirjoituksessa ku-
vattu tulkinta?

ArVi SePPäNeN
Oulu

Ortodoksinen vai 
venäläinen risti?

Keijo Ukkonen kritisoi Rauhan Terveh-
dyksessä 6.11. Jukka Mäntymäen erin-
omaista kirjoitusta (RT 30.10.). Evoluu-
tion todisteina esitellään hyvin usein 
luonnonvalintaa, mutaatioita ja uusien 
lajien syntymistä (biologian lajimääri-
telmien mukaan, mikä vastaa lähinnä 
luodun lajin uutta rotua). Nämä ovat 
tieteellisiä tosiasioita, jotka kreationis-
ti-tiedemiehetkin yleisesti hyväksyvät 
(esim. www.CreationOnTheWeb.com). 
Kuitenkin ne yms. osoittavat, että ole-
tus yksinkertaisten eliöiden kehittymi-
sestä monimutkaisemmiksi, siis mis-
tä evoluutiossa on varsinaisesti kyse, on 
vastoin tieteellisiä havaintoja. Tämä sel-
viää esimerkiksi osittain kreationistien 
näkökannoista poikkeavasta Schererin 
ja Junkerin kirjasta: Evoluutio – kriitti-
nen analyysi.

Vuoden kristillisen kirjan yleisöää-
nestyksen voittaja Tapio Puolimatkan 
Usko, tiede ja evoluutio opettaa muun 
muassa tieteenfilosofiaa ja kirjoittaa: 
”Myytti ennakkoluulottomasta ja pyy-
teettömästä tieteentekijästä elää edelleen 
kulttuurissamme, vaikka se on tieteenfi-
losofiassa ja tieteen historian tutkimuk-
sessa moneen kertaan kumottu.”

Naturalismissa kaikki on selitettävä 
luonnollisilla syillä ja näin ainoa sallit-
tu vastausvaihtoehto on evoluutio. Monet 
asiat paljastavat kyseessä olevan uskon-
non, vaikka kaikki naturalistit eivät vält-
tämättä edes tiedosta naturalismin us-
konnollista luonnetta (Puolimatka 2008). 
Itse asiassa naturalismi ei pyri torjumaan 
uskontoa, vain muut uskonnot.

Tästä johtuu se, että evoluutio on 
avoin kritiikille, jossa kyseenalaistetaan 
miten evoluutio olisi tapahtunut, mut-
ta ei sellaiselle kritiikille, jossa kyseen-
alaistetaan, onko evoluutiota tapahtu-
nut. Toisin sanoen naturalistinen us-
konto tuomitsee (auktoriteetti)uskol-
laan kaiken sitä kyseenalaistavan, kos-
ka se on jo löytänyt oman uskonnollisen 
”totuutensa”. 

Kuitenkin modernin kokeellisen 
luonnontieteen syntyyn tarvittiin raa-
matullinen todellisuuskäsitys, joka 
mahdollisti tieteellisen vallankumouk-
sen keskeisten tiedemiesten oikeanlaisen 
ajattelun (Puolimatka 2008). Tällaista 
ajattelutapaa käyttävät nykyäänkin lu-
kuisat tiedemiehet ja kyseenalaistavat 
evoluution. Muiden tiedemiesten kiih-
keä uskonnollinen vakaumus tuomitsee 
heidät kerettiläisyyden perusteella tietä-
mättömiksi ja tyhmiksi.  

Monet ovat yrittäneet sovitella evo-
luution ja kristinuskon välille erilaisia 
kompromissiratkaisuja. Kuitenkin ky-
seessä on kaksi niin erilaista uskonnol-
lista maailmankuvaa, että monien koh-
dalla pikkuhiljaa, täysin loogisesti, jom-
pikumpi hylätään täysin. Selkeimmin 
tämä nähdään nuorten kohdalla. On 
erittäin surullista, että monet ovat hy-
länneet kristinuskon täysin yksipuolisen 
informaation varassa – kuultuaan vain 
evoluutioon uskovia tiedemiehiä.     

erkki JOkiSAlO
farmasian tohtori

Kiiminki

Luominen ja 
tiede

Postia
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Maata  kiertelemässä

Opko juhlii 
Oulussa 
viikonloppuna
Oulun OPKO:n (Suomen ev.-
lut. opiskelija- ja koululais-
lähetyksen) 40-vuotisjuh-
laa vietetään Oulussa 15.–16. 
marraskuuta.

Lauantai alkaa keskustan 
seurakuntatalolla (Isokatu 
17) kello 12 tarjottavalla päi-
väjuomalla. Raamattutunnin 
ja ruokailun jälkeen vuorossa 
on kello 16.30 alkava pääjuh-
la. Kahvien jälkeen juhla jat-
kuu kello 19 seniori- ja opis-
kelijaillalla.

Sunnuntaina vietetään juh-
lamessua kello 10 alkaen Py-
hän Luukkaan kappelissa Lin-
nanmaalla (Yliopistokatu 7). 
Messut jälkeen tarjotaan kirk-
kokahvit.

Palokunta sai 
hälytyksen 
naisten iltaan 
Viime perjantainen naisten 
hemmotteluilta Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
oli täynnä dramatiikkaa. 

– Illan aikana laukesi palo-
hälytys, jonka seurauksena osa 
naisista lähti kotiin. He ehkä 
luulivat, että talo palaa, eivätkä 
palanneet takaisin, kertoo seu-
rakuntapastori Seija Helomaa. 

Hän uskoo, että kynttilöis-
tä tuleva savu, kampaajien työ-
välineet tai infrapunasaunas-
ta tullut höyry tai kaikki nämä 
yhdessä laukaisivat hälytykset. 
Hälyt saatiin pois vasta, kun 
palokunta tuli paikalle purka-
maan hälytykset. – Saimme siis 
palomiehiä vieraaksi naisten il-
taamme, Helomaa heläyttää.

Ilta sujui muuten mainios-
ti runojen, rukousten, laulun, 
stailauksen, päänhieronnan ja 
koruaskartelun parissa. Illan 
järjesti Kempeleen seurakun-
nan perhetyön tiimi.

Partion uskontokasvatuk-
sesta on tulossa kompro-
missi. Suomen Partiolai-
set päättää tulevana vii-

konloppuna Rovaniemellä toi-
mintaansa ohjaavan peruskir-
jan uudistamisesta. Keväällä pe-
lättiin, että partioon ollaan luo-
massa peruskirjaa, jossa ei edel-
lisen peruskirjan tapaan maini-
ta, että partiolaisten uskonto-
kasvatuksessa noudatetaan Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon ja Suomen ortodoksisen kir-
kon tunnustusta.

Tämä niin sanottu tunnustus-
pykälä onkin poistettu peruskir-
jaluonnoksesta, mutta silti asias-
sa on saatu enemmän kuin tor-
juntavoitto, sanoo partioaktiivi 
Veikko Pehkonen.  Kansankir-
kot otetaan toisella tavalla huo-
mioon peruskirjassa ja erillisissä 
sopimuksissa.

Oulun seurakuntayhtymän 
partiotyönohjaaja Veikko Peh-

Partion uskontokasvatuksesta 
kompromissi

konen toi peruskirjauudistuksen 
julkisuuteen Rauhan Tervehdyk-
sen haastattelussa keväällä. 

Pehkonen pelkäsi, että tun-
nustuspykälän poistaminen voi-
si hajottaa partiota. 70 prosentil-
la lippukunnista on taustayhtei-
sönä evankelis-luterilainen seu-
rakunta.

Sopimukset 
kansankirkkojen kanssa
Uudessa peruskirjaluonnokses-
sa mainitaan, että Suomen Par-
tiolaiset on solminut erillisen 
yhteistyösopimuksen evanke-
lis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon kanssa. Kirkkohallitus 
käsittelee sopimusta 25. mar-
raskuuta. 

Kirkkoneuvos Seppo Häkki-
nen kertoo, että  yhteistyösopi-
muksen mukaan kirkko tukee 
uskontokasvatusta osana Suomen 
Partiolaisten tarjoamaa partio-
kasvatusta. Molemmat osapuolet 

tukevat seurakuntien partiotyön-
tekijöiden toimintaa. Seurakun-
nat voivat toimia lippukuntien 
taustayhteisöinä, jolloin lippu-
kunta antaa taustayhteisön tun-
nustuksen mukaista uskontokas-
vatusta. 

Suomen Partiolaisten tapah-
tumissa tarjotaan yhteistyösopi-
muksen mukaan evankelis-lute-
rilaisen kirkon uskontokasvatus-
ta, mutta tapahtumissa otetaan 
huomioon myös muut uskonnol-
liset yhteisöt ja annetaan niiden 
mukaista uskontokasvatusta. 

Evankelis-luterilainen kirkko 
tekee yhteistyösopimuksen mu-
kaan myös kasvatus- ja koulutus-
materiaalia Suomen Partiolaisten 
käyttöön.

Peruskirjaluonnoksessa mai-
nitaan, että lippukunnat, joiden 
taustayhteisönä on tunnustuksel-
linen uskontokunta, antavat sen 
tunnustuksen mukaista uskonto-
kasvatusta. Lippukunnat, joilla ei 

Paavi Johannes XXIII muiste-
taan siitä, että hän vaati 1960-lu-
vulla Vatikaanin toista kirkollis-
kokousta avaamaan kirkon ikku-
nat, jotta uudistusten raikas ilma 
puhaltaisi sisään.

Vähemmän tunnettu on hä-
nen päätöksensä poistaa työnte-
kijöiltä velvollisuus työskennellä 
kellon mukaan.

Nyt paavi Benedictus XVI, 
jota kriitikot ovat arvostelleet 
Johanneksen uudistusten mitä-

Vatikaanin työntekijöille kellokortit
töimisestä, on perunut vanhan 
työaikapäätöksen.

Ensimmäisen kerran lähes 
puoleen vuosisataan Vatikaa-
nin työntekijät joutuvat kirjau-
tumaan töihin ja ulos. Kirjautu-
minen tehdään uusilla magneet-
tisilla henkilökorteilla. Määrä-
ys koskee niin piispoja, pappeja, 
sveitsiläiskaartia kuin sihteereitä 
ja vahtimestareitakin.

– Meillä ei ole varaa tuhlata, 
sanoi La Stampa -lehdelle piispa 

Renato Boccardo Vatikaanin ku-
vernöörin toimistosta.

– Täällä on paljon tehtävää ei-
kä taloudellisen tilanteen vuok-
si ole mahdollista palkata lisää 
työntekijöitä.

Pyhä istuin ilmoitti kesällä vii-
me vuoden alijäämäksi 14 miljoo-
naa dollaria, mistä se syytti dolla-
rin kurssin putoamista.

Uusi valvontajärjestelmä on 
osa laajempaa tehokkuusuudis-
tusta. Tammikuusta lähtien Va-

tikaanin työntekijöiden palkat 
ovat osaksi määräytyneet työ-
suorituksen mukaan. Siihen asti 
palkkaus on perustunut vain työ-
vuosien määrään.

Paavi Johannes XXIII tuskin 
olisi yllättynyt tehokkuuspyrki-
myksistä. Kun häneltä aikoinaan 
kysyttiin, kuinka monta ihmis-
tä Vatikaanissa työskentelee, hän 
vastasi: ”Noin puolet”.

rNS

ole uskonnollista taustayhteisöä, 
tukevat jäsentensä uskonnollis-
ta kehitystä sen mukaan, mihin 
uskonnolliseen yhteisöön jäsenet 
kuuluvat.

Velvollisuuksia 
Jumalan suhteen
Tunnustuspykälän poistamista 
on perusteltu sillä, että partio on 
maailmanlaajuinen ja että maail-
massa on eri tavalla uskovia. Pe-
ruskirjaan haluttiin sanamuoto, 
joka mahdollistaa lapsen kuulu-
miseen partioon tämän uskonkä-
sityksestä huolimatta.

Uudessa peruskirjaluonnok-
sessa mainitaan, että ihmisellä 
on velvollisuuksia suhteessa Ju-
malaan. Suhde merkitsee myön-
teistä asennetta uskontoon, hen-
gellisyyden etsimistä ja elämistä 
oman hengellisen vakaumuksen 
ja yhteisön mukaisesti.

PekkA HeliN

A r k i s to  /  J o e l  N y k te r

Rakkaus 
yhdistää City.fi-
yhteisössä
Luterilainen kirkko on avan-
nut City.fi-palveluun verkko-
yhteisön. Papit, parisuhdea-
mmattilaiset ja muut kirkon 
työntekijät osallistuvat siellä 
keskusteluun rakkaudesta ja 
parisuhteesta. 

Keskustelussa on myös tilaa 
niille, jotka suhtautuvat kriit-
tisesti kirkkoon. Hankkeessa 
ovat mukana Kirkkohallitus, 
Kirkkopalvelut ry sekä Hel-
singin, Espoon, Turun, Tam-
pereen, Seinäjoen, Kuopion ja 
Oulun seurakunnat. Rakkau-
den ammattilaiset -verkkoyh-
teisö osoitteessa city.fi/rak-
kaudenammattilaiset. 
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• 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

Lauantai
 klo 13 Seurat
  Esko Leinonen
  Gösta Sundelin
 klo 16 Seurat
  Jorma Pesämaa
  Gösta Sundelin
 klo 18.30 Lauluhetki 
  ja iltahartaus
 klo 20 Nuortenilta
  Jorma Pesämaa

Sunnuntai
 Jumalanpalvelukset 
 kotiseurakunnassa
 klo 12.30 Pyhäkoulu
 klo 13 Seurat
  Jorma Pesämaa
  Gösta Sundelin
 klo 16 Päätössseurat
  Jorma Pesämaa
  Gösta Sundelin
  Matti Rahja

OULUN RAUHAN SANAN SYYSSEURAT 15.-16.11.
Toukomettinen, Koulukatu 10 C

T
E

R
V

E
T

U
LO

A

Tapahtumat Palveluja tarjotaan

Kotisiivous alk. 20 €/t
www. wenstrom.palvelee.fi 

p. 046 811 8437

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

Yhdistykset

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 16.11. klo 14 Mervi ja Sauli Mottisen-
kankaalla, Kelkkakuja 6, Lumijoki. Su 16.11. klo 15 Marja Kinnusella, 
Kiertotie 18, Kiiminki. Su 16.11. klo 18.30 Airi ja Yrjö Iso-Seppälällä, 
Savikorventie 44, Kempele. To 20.11. klo 19 Körttiksellä, Luokotie 5 A 
5, Välivainio.

Ev.lut. Kansanlähetys
Ransila Su 16.11. klo 19 Koti-
seurat Ojalla, Vanhanpappi-

lantie 30, Hannu Uusmies ja Markku 
Jaakkola. Oulu Ti 18.11. klo 12 Seurat 
Lähetyksen puoti SIIPI, Hannu Uus-
mies. Liminka Ti 18.11. klo 18.30 Koti-
seurat Rönköllä, Kedonperäntie 9, 
Hannu Uusmies.

Tänään Opiskelija- & nuorten-
aikuistenilta klo 19. Seurat su 
16.11. klo 15 Tuomas Myllylä, 
Martti Lintula. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Vuokralle tarjotaan

Vuokrattavana hyvä kaksio 60m2 
Oulun keskustassa. p. 040 731 8194

Vuokralle tarjotaan 2h+k+s+p 
55,5m2, 4/12 krs. Kaakkurin 
keskus. Puh. 045 135 7882

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Pe 14.11. klo 18 – 21 Kids’ action night Kaakku-
rin koululla. Pe 14.11. klo 19 Israel LIFT - ilta, Fidan
juutalaisaktiotyön koordinaattori Pekka Väätäinen. 
La 15.11. klo 19 Breikki – ilta. Su 16.11. klo 11 Lähe-
tyskokous, Luke Barnes, Marja Vehkala & co.
Ke 19.11. klo 19 Sana ja rukous, ”Henkien erotta-

misen lahja” (ehtoollinen), Pasi Markkanen, Janne Väisänen & co. To 20.11. klo 12
Päiväpiiri. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan ja Esi-
 rukouksen Ilta. Vieraana la 15.11.
 Hilkka ja Voitto Oinonen.
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Pe 14.11. klo 19.00 NAISTENILTA

Rukoushuoneella
Su 16.11. klo 11.00 JUMALANPALVELUS,

Päivi Pitkänen
Ke 19.11. 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

16.11. Su Jumalanpalvelus klo 11.00 + pyhäkoulu. 17.11. Ma Kotiliitto klo 
13.00 ja veljesliitto klo 18.00. 18.11. Ti Yhteiskristillinen rukouskokous 
klo 18.00. TERVETULOA!

To 13.11. klo 19 LÄHDE-ilta, Wotschke, Martti Väyry-
nen, God`s Bell, aihe: Jumalan tekoja. Pe 14.11. klo 
18 KIDS`ACTION NIGHT, 6-12 -vuotiaille, Kaakku-

rin koululla, jättinyyttärit. Su 16.11. klo 11 Aamukirkko, Risto Wotschke, Tommi Koivu-
nen Hämeenlinnasta. Ti 18.11. klo 13 Päiväpiiri. Ke 19.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta. To 20.11. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen, Seppo Huotari Stefanus-
lähetyksestä kertoo vainotusta seurakunnasta. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

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

15.-16.11. Syysseurat Toukomet-
tisessä. Katso erillinen ilmoitus. 
Ke 19.11. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

J A k e l u H ä i r i ö T 
ilmoitetaan 

Postin asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

Oulussa järjestetään perjantai-
na 28.11. Lapset ja perheväkival-
ta -verkostofoorumi, jossa käsitel-
lään perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
kysymyksiä. Tilaisuudessa esitel-
lään myös Oulun kaupungin per-
he- ja lähisuhdeväkivallan ehkäi-
sytyön tilanne. 

Käsittelyssä ovat niin lasten ko-

Perheväkivalta 
foorumin käsittelyssä

kemukset ja heidän auttamisensa 
perheväkivaltatilanteissa, kaupun-
gin turvallisuussuunnitelma vuo-
sille 2009–2013 kuin Kuntaliiton ja 
sosiaali- ja terveysministeriön suo-
situkset ongelmien tunnistamises-
ta ja väkivaltaan puuttumisesta.

Foorumiin ovat tervetulleita 
kaikki perhe- ja lähisuhdeväki-

valtaa työssään kohtaavat työn-
tekijät, vapaaehtoisjärjestöjen 
toimijat ja kuntalaiset. Tilaisuus 
on maksuton. Ilmoittautumiset 
21.11. mennessä osoitteeseen he-
li. kaarne@ouka.fi. 

Lisätietoja tapahtumasta lasten-
suojelun palvelupäällikkö Sisko Pi-
rilä-Karlström p. 044 703 6200.
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– Etenkin ennen on ajateltu, et-
tei lapsi ymmärrä kuolemaa. Lap-
sen tunteita ja kokemuksia ei pi-
dä kuitenkaan sivuuttaa ja ajatel-
la, että vain aikuiset ymmärtävät. 
Kuolema on mysteeri myös aikui-
selle, eivät aikuisetkaan täysin 
ymmärrä sitä – ja se pitää mei-
dän aikuisten myöntää lapsel-
le, sanoo Oulun seurakuntayh-
tymän sairaalapastori Hannele 
Lusikka.

Hän korostaa, että lapsi on 
otettava alusta asti mukaan su-
ruun. Surun läpikäyminen yh-
dessä koko perheen kesken on 
tärkeää kaikille. 

– Lasta ei voi säästää surulta, 
hän ei säry itkusta kuten ei ku-
kaan meistä. Jos aikuinen itkee 
yhdessä lapsen kanssa, antaa hän 
samalla lapselle luvan itkeä ja olla 
surullinen. Mutta aivan kaikkea 
aikuisen tuskaa ei ole hyvä näyt-
tää lapselle.

– Vaikka lapsi ei ota asiaa pu-
heeksi, ei pidä luulla, että hän oli-
si unohtanut läheisen ihmisen ja 
tämän kuoleman tuoman surun. 
Se ei pidä paikkaansa, sillä lapsi 
muistaa asioita vielä vuosien ku-
luttuakin.

– Monesti ihannoidaan enti-
siä aikoja, sitä miten kuolema oli 
luonnollinen osa elämää, ruu-
miita säilytettiin aitassa ja käy-
tiin katsomassa. Mutta silloin ei 
puhuttu kuolemasta. Niin lap-
sen kuin aikuisenkin oletettiin 
unohtavan surunsa, kun asiasta 
ei puhuttu eikä surun herättämiä 
tunteita ja ajatuksia otettu esiin. 
Kuitenkin surematta jääneet su-
rut vaativat usein työstämistä – 
ennemmin tai myöhemmin.

kuolema järkyttää 
perusturvallisuutta
Läheisen ihmisen kuolema jär-
kyttää lapsen perusturvallisuut-

ta. Suurin mahdollinen menetys 
on vanhemman kuolema. Silloin 
herää pelko myös toisen vanhem-
man menetyksestä.

– Lapsi voi miettiä, kuka hä-
nestä sitten pitää huolen, jos toi-
nenkin vanhempi kuolee. Asia on 
tärkeää käydä läpi lapsen kanssa 
ja lohduttaa häntä: ”En minä ai-
nakaan nyt kuole, mutta joskus 
me jokainen kuolemme. Jos sil-
loin tarvitset huolenpitoa, jo-
ku kyllä huolehtii sinusta.” Lap-
sen huolta ei saa tyrmätä, vaik-
ka se aikuisesta tuntuisikin liioi-
tellulta.

– Lapsen ikä ja kehitysvai-
he vaikuttavat lapsen suhtautu-
miseen ja ajatuksiin kuolemasta. 
Esimerkiksi alle 5-vuotias elää 
maagisen ajattelun vaihetta, eli 
ajattelee asioiden olevan omas-
sa vallassaan. Hän saattaa ajatel-
la, että ”vauva kuoli, koska mi-
nä olin sille vihainen”. Silloin on 
tärkeää, että aikuinen keskustelee 
tapahtuneesta lapsen kanssa kii-
reettömästi, jotteivät turhat syyl-
lisyydet jää painamaan lasta jo-
pa vuosiksi.

Lapsi käsittelee tunteitaan lei-
kin ja piirustusten kautta. Siksi 
on mahdollista, että hän leikkii 
hautajaisia tai arkussa olemista 
tai piirtää kuvia haudasta.

– Lapsen kokemus ajasta on 
erilainen kuin aikuisen, yksi päi-
vä voi tuntua loputtoman pitkäl-
tä. Tästä syystä lapsen suruhetket 
eivät ole yhtä pitkiä ja syviä kuin 
aikuisella. Ensin surraan het-
ki, sitten leikitään ja taas jonkun 
ajan päästä surraan hetkinen.

Mahdollisuus 
jäähyväisiin
Mikäli läheisen ihmisen kuole-
ma ei ole äkillinen, on hyvä an-
taa lapsellekin mahdollisuus val-
mistautua kuolemaan ennalta. 
Hänen on Hannele Lusikan mu-
kaan hyvä päästä käymään sai-
raalassa katsomassa läheistä, jot-

ta hän näkee tämän olevan sairas 
ja huonovointinen. 

Samalla lapsi näkee, että lä-
heinen ihminen saa sairaalassa 
hyvää hoitoa, hänestä pidetään 
huolta. Hän voi vaikka jättää lä-
heiselleen jäähyväiset. Asiasta on 
hyvä keskustella lapsen kanssa se-
kä ennen sairaalassa käymistä et-
tä sen jälkeen.

Pieni lapsi ei ymmärrä kuole-
man lopullisuutta, hänen käsi-
tyksensä mukaan kuollut voi pa-
lata takaisin. Niinpä lasta voikin 
huolettaa, kuinka läheinen ihmi-
nen pärjää haudassa tai saako tai-
vaassa pullaa.

– Lapsi voi kieltää, ettei vauvaa 
saa panna arkkuun, kun hänen on 
siellä kylmä ja hän on kipeä.

On tärkeää tehdä selväksi ero 
elävän ja kuolleen välillä. Lasta 
voi muistuttaa siitä, ettei arkussa 
ole meidän perheen elävä vauva, 
vaan vauva on kuollut ja mennyt 
taivaaseen.

Kuoleman ymmärtämisessä 
lasta saattaa auttaa se, että hänen 
kanssaan käydään katsomassa 
vainajaa, mikäli hän haluaa. Sil-
loin lapsi huomaa konkreettises-
ti, ettei siinä ole enää hänen rakas 
ihmisensä, vaan eloton ruumis.

– Lasta pitää muistaa valmis-
tella vainajan näkemiseen. Hä-
nelle pitää kertoa, että kuolleella 
on kylmä iho, erilainen ihonväri 
ja että tämä saattaa olla muuten-
kin erilaisen näköinen. Jos lapsi 
menee valmistautumatta katso-
maan vainajaa ja luulee näkevän-
sä tutun ihmisen, voi tilanne olla 
lapselle ahdistava. Eikä lasta tule 
viedä katsomaan vainajaa, ellei-
vät aikuiset ole varmoja siitä, että 
osaavat itse käyttäytyä tilantees-
sa levollisesti. Vanhemmat voivat 
pyytää lapsen mukaan turvallis-
ta aikuista, mikäli heistä tuntuu 
etteivät he siinä tilanteessa välttä-
mättä jaksa huomioida lasta.

Hautajaiset ovat surun kan-
nalta tärkeä rituaali niin aikui-

sille kuin lapsillekin. Lapsen pi-
tää antaa olla mukana kaikissa 
vaiheissa, on suurta lapsen kun-
nioittamista että hän saa olla mu-
kana. Lasta on silti hyvä valmis-
tella myös hautajaisiin etukäteen, 
jotta hänen on turvallista olla uu-
dessa ja oudossa tilanteessa. 

Mikäli vanhemmat haluavat, 
voivat he pyytää seurakunnan 
työntekijää avuksi keskustele-
maan kuolemasta lapsen kanssa, 
Lusikka lupaa. Hänen mukaan-
sa kuoleman pelottavuus on seu-
rausta siitä, ettei asioista puhuta. 
Ellei tapahtuneesta puhuta, muo-
dostaa lapsi siitä oman käsityk-
sensä.

– Ihmisellä on luontainen tur-
van tarve, suuremman voiman, 
Taivaan isän tarve. Taivaasta pu-
huminen antaa suurta lohtua pe-
lottavista asioista jutteluun, vaik-
ka vanhempi ei uskoisikaan Ju-
malan ja taivaan olemassaoloon.
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kirjallisuutta aikuisille
Cleve, Elisabeth: Pidä isää 
kädestä. Kaksivuotias kriisite-
rapiassa
Dyregrov, Atle: Lapsen suru
Dyregrov, Atle & Magne 
Raundalen: Sureva lapsi ja 
koulu
Poijula, Soili: Lapsi ja kriisi. 
Selviytymisen tukeminen

luettavaksi lapsen kanssa
Kaskinen, Anna-Mari: Kerro 
minulle taivaasta
Issakainen, Tytti & Lindfors, 
Helena: Atte ja Anna – Toivo 
kantaa
Jalonen, Riitta: Tyttö ja naak-
kapuu

Sureva lapsi tarvitsee aikuista

Lapset piirtävät usein enkelinkuvia arkkuun laitettavaksi tai haudalle vietäväksi.
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ANNA-MARI KASKINEN
Kuvitus Minna L. Immonen

Kynttilän lämpöä
Lahjaksi lämpimiä ajatuksia. Kauniit 
runot välittävät lämpöä ystävälle. 
Värikylläiset akvarellikuvat syventävät 
teoksen tunnelmaa. Ovh. 25,90

MAARIA LEINONEN

Ilo siltana päiväsi yli
Toivon ja valon runoja
Uusia ja ennen julkaistuja runoja. 
Teemoina arjen onnen- ja ilonhetket, 
ystävyyden lämpö sekä valon ja toivon 
säikeet elämässämme. Kaunis luontoku-
vitus myötäilee tekstejä. Ovh. 18,90

Toimittanut Ritva Kostamo
JÖRG ZINK 

Valoisaa juhlapäivää
Jörg Zinkin sanoja elämän 
merkkihetkiin
Valikoima Jörg Zinkin kauneimpia 
ajatuksia – iloksi merkkipäivän viettä-
jälle, siunauksen toivotukseksi omai-
selle tai ystävälle. Suomalainen luonto-
kuvitus täydentää teoksen. Ovh. 9,50

TOIVON JA VALON VIESTEJÄ
MAIJA PAAVILAINEN

Tähtisadetta
Ilon, onnen ja kiitollisuuden hetket 
saavat arjen kimaltamaan. Tähti-
sadetta juhlistaa Maija Paavilaisen 
40-vuotista uraa rakastettuna 
tekstin- ja kuvantekijänä. Tervetuloa 
juhlimaan! Ovh. 16,90

RIIKKA JUVONEN

Onnen päiväkirja
Kirja hyville hetkille, jotka valaisevat 
elämäämme. Värikylläiset kuvat 
ja tunnelmalliset tekstit kutsuvat 
tunnistamaan ja kirjaamaan omat 
onnen hetket. Ovh.26,90

JENS DOBBERS

Ensin aioin lähettää 
sinulle kukkia…
Hyväntuulinen teos tulvillaan 
välittämistä ja hauskoja oivalluksia. 
Sympaattiset piirrokset kuljet-
tavat sydämellistä tarinaa lahjan 
etsimisestä ja löytämisestä.  
Ovh. 8,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma–pe klo 9–17) |  www.kirjapaja.fi

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

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 16.11. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta. Toimittaa Nanna Helaakoski ja
avustaa Markos Mähönen. Kanttorina on 
Ulla Metsänheimo. 
Su 16.11. klo 11.25 radiopyhäkoulussa 
Terttu Aakko puhuu Valvomisesta.

Radiotiedot
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 19.11. klo 15.40 Naisen allakka. Tiedotta-
ja Mervi Päivärinta pakinoi paljon parjatusta 
Martasta.
To 20.11. klo 15.40 Kasvun paikka. Lapsella on 
oikeus tulla kuulluksi kriisissä. Pastori Hanne-
le Pihkakoski kertoo kokemuksistaan USA:ssa, 
jossa hän työskenteli sairaalateologina lasten 
osastolla. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 16.11. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Terttu 
Aakko puhuu Valvomisesta.
Su 16.11. klo 10 messu Nivalan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma, aiheena Donkkis. 
Haastateltavana Katja Pudas, ohjelman toimit-
taa Mervi Jutila Alavieskasta.
Ma 17.11. klo 17.05 Jukka Harvala Ylivieskasta.

Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveysimpulssissa
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilaa vastapäätä). Varaa aika
puhelimitse Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Jumalan lapsina
”Saadaanko me valvoa vielä?” kysyy lapsi isältään, kun tarhakaveri on tullut yökylään. 
Isä kehottaa lasta nukkumaan, jotta lapsi jaksaa taas huomenna. Seuraavan päivän tou-
hut vaativat hyvin nukutun yön. Lasta harmittaa, mutta hän kaivautuu kuitenkin pei-
ton alle.

Me kristityt olemme Jumalan lapsia. Jumalan isänrakkaus on jotain niin suurta, 
ettei sitä voi ihmisjärjellä käsittää. Jumala on Isä, joka tahtoo lapsilleen hyvää. Hän antaa 
neuvoja ja käskyjä, jotta lapset eivät satuttaisi itseään. Aina me emme Hänen tekojaan 
ja tarkoitusperiään ymmärrä ja saatamme kiukutella ja kyseenalaistaa Hänen ratkai-
sunsa. Silti Hän ei meitä hylkää.

Isämme tahtoo ympäröidä meidät rakkaudellaan ja johdattaa meitä. Hän ei halua 
meidän kuitenkaan tuudittautuvan uneen hengellisesti ja odottelevan huomista mis-
tään välittämättä. Jos uskomme vaipuu taka-alalle, unten maille, me unohdamme sen, 
mikä on kaikkein tärkeintä ja todellisinta. Jos me olemme hengellisesti nukuksissa, 
emme suinkaan saa voimaa uuteen aamuun, vaan seikkailemme erilaisten unikuvien 
ja kaikenlaisten epäoleellisuuksien maailmassa ja eksymme sinne niin, ettemme huo-
maa aamun saapuvan. 

Jumala käskee meitä valvomaan. Kun lapsi tietää hoitopaikassa ollessaan, että van-
hempi tulee kohta häntä hakemaan, hän katselee tiheästi ovelle ja kurkkii vähän ikku-
noistakin: ”Jokohan äidin auto kohta kaartaa pihaan?” Ei päivähoidossa oleva lapsi hoi-
topaikkaansa kotinaan pidä. Samoin kristitty kaipaa Isäänsä. Vielä tulee se aika, jol-
loin meidän ei enää tarvitse odottaa ja kaivata, vaan Isän kanssa saamme lähteä täältä 
Kotiin. 

SeiJA HelOMAA
Seurakuntapastori

Kempele

Valvomisen sunnuntain aihe on otsikkona kirkkovuoden lyhin, mutta sitäkin 
tärkeämpi: Valvokaa! Tämä yksinkertainen huudahtava kehotus purkaa yhdek-
si sanaksi kristityn kilvoittelun tähtäyspisteen. Uskossa valvomisen palkka on 

ikuinen ilo taivaassa. Kuinka totta ovatkaan evankeliumikirjan johdantosanat tälle päi-
välle ja tähän materiaalinpalvontaa ja viihteellisyyttä korostavaan aikaan: ”Väsymisen 
ja välinpitämättömyyden vaara on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan 
ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi.”

2. vuosikerran evankeliumissa ovenvartijalla on lähes mahdoton tehtävä: hänen her-
ransa lähtee ulkomaille, mutta ovenvartijansa hän jättää valvomaan. Jokaisen palvelijan 
tulee suorittaa hänelle annettu tehtävä. Kristityn valvominen vertautuu herran odotta-
miseen tulevaksi ulkomaan matkaltaan. ”Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon 
herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa.” Herran 
tuleminen kotiin vertautuu luonnollisesti ’parusiaan’ eli Kristuksen toiseen tulemiseen 
aikojen lopulla, vaikkei sitä erikseen tekstissä selitetäkään auki.

Markuksen evankeliumin katkelma päättyy vetoavaan huudahdukseen, jonka tarkoi-
tuksena on varoittaa ihmisiä nukahtamasta synnin ja valvomattomuuden uneen: ”Min-
kä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!” Tässä korostuu myös se, ettei Jeesus 
kohdista viestiä vain paikalla olleelle neljälle opetuslapselle, vaan kaikille kristityille.

Uskoa ei siis voida ”heittää naulakkoon” sopivan tilaisuuden tullen ja ottaa sitä taas 
muodin vuoksi sieltä takaisin pyhäkäyttöä varten. Uskominen on koko elämää hallit-
seva mutta myös kantava voima. Tieto kerran tapahtuvasta Vapahtajan uudesta tulemi-
sesta asettaa seurakunnan ja yksittäisen kristityn vastuuseen, mutta antaa uskolle myös 
toivon ja päämäärän.

PekkA TuOMikOSki

Päivän psalmi Ps. 90: 1–6, 12–15
Ensimmäinen lukukappale 
Mal. 3: 13–18
Toinen lukukappale 
Hepr. 3: 12–15 tai Ilm. 22: 10–17
Evankeliumi Mark. 13: 33–37

Taivaallinen Isä,

Sinä olet minut luonut.

Sinä tunnet minut, tiedät kaikki ajatukseni.

Sinä olet tehnyt ihmeitä kautta aikojen.

Auta minua muistamaan, että minä olen yksi niistä.

Auta minua luottamaan rakkauteesi.

Auta minua näkemään peilikuvassani sinun kuvasi.

Sillä minä olen ihme, 

jokainen piirto minussa on sinun kättesi tarkkaa työtä.

Sinä olet taiteilija, 

ja taiteilijoiden töitä arvostelevat monet kriitikot.

Sinä näet minut kuitenkin kauniina ja 

tahdot tuoda minut Kotiisi,

tahdot asettaa minut hyvälle paikalle.

Kiitos siitä, että teit ihmeen,

loit minut.

SeiJA HelOMAA

w w w.sxc . hu /  M e hm e t  G o r e n
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uosi toisensa jälkeen krea-
tionismin ja evoluution 
suhde puhuttaa ja jakaa 
mielipiteitä, mutta tuottaa 

myös tutkimusta monilla aloil-
la. Biologitaustainen Jonna Saa-
punki opiskelee tiedeviestintää 
Oulun yliopistossa, ja kiinnostui 
tekemään pro gradu -työnsä ih-
misten näkemyksistä evoluutios-
ta, sekä siitä, kuinka se terminä 
ymmärretään.

– Kimmokkeen evoluutioai-
heeseen antoivat lehtien yleisön-
osastot, joissa evoluutiosta ja krea-
tionismista puhutaan nimimerkin 
suojasta hyvinkin provosoivaan 
sävyyn. Kirjoitukset asettavat evo-
luution ja kreationismin usein vas-
takkain, Saapunki sanoo.

Hän ei pidä tällaista keskuste-
lua hedelmällisenä, tai edes tar-
peellisena. Uskonto ja evoluutio 
kun eivät välttämättä ole vastak-
kain, eikä jokaisen ole välttämä-
töntä valita puoltaan.

Vastakkainasettelua 
vastaan
– Tutkimuksessani haastattelen 
tavallisia ihmisiä. Odotan hei-
dän kertovan vapaasti omin sa-
noin, kuinka he evoluution ym-
märtävät ja mistä nämä käsityk-
set ovat peräisin. Onko mielipi-
devaikuttajana kenties koulu, 
media vai sosiaalinen ympäris-
tö? Saapunki kertoo.

Gradua varten haastateltavana 
on parikymmentä henkilöä. Hei-
dän taustansa ovat keskenään eri-

laisia, eikä heillä ole sidoksia esi-
merkiksi työnsä kautta tieteelli-
seen tutkimukseen tai uskon-
toon. Haastattelujen perusteella 
Saapunki tutkii, onko ihmisten 
näkemyksissä selvästi havaitta-
via eroja tai samankaltaisuuksia. 
Eroavatko käsitykset esimerkiksi 
tieteen määritelmästä tai medias-
sa luodusta kuvasta?

– Media hakee vastakkain-
asettelua. Se toki luo keskuste-
lua, mutta myös lietsoo eripuraa. 
Median suosikkiaihe on vain se, 
mistä ihminen on saanut alkun-
sa, vaikka kyse on paljon muus-
takin. Evoluutio kun on jokapäi-
väistä, ei vain ihmisen evoluutio-
ta, Saapunki sanoo.

Saapunki ei pelkää ristiriitaa 
oman biologitaustansa ja uuden 
tutkimuskohteensa välillä.

– Jos rajaan aiheen evoluuti-
oon ja tutkin ihmisten käsityksiä 
siitä, en näe ristiriitaa. Itse asias-
sa kyseessä voi olla hyväkin asia. 
Päätelmäni voivat olla syvälli-
sempiä, kun itse ymmärrän tie-
teen käsitystä evoluutiosta ja sen 
mekanismeista. Neutraalina py-
syminen on tietysti aina jossain 
määrin haastavaa tutkimusta 
tehdessä.

Mielenkiintoisen tutkimuksen 
tulokset paljastuvat ensi vuonna.

Darwin ja 
vaikeat muurahaiset
Gradutyönsä ohella Saapunkia 
kiehtovat erityisesti muurahaiset. 

Luonnonvalinnan ja evoluu-

tioteorian isän, syntymänsä 200. 
juhlavuotta viettävän Charles 
Darwinin mukaan muurahaiset 
eivät sopineet evoluutioteoriaan, 
sillä ne eivät pyri levittämään 
omia geenejään jatkaakseen su-
kuaan, vaan haluavat vain auttaa 
siskojaan lisääntymään. 

Pienet ötökät siis olivat romut-
taa koko darwinistisen ajatteluta-
van ja teorian: miten lisääntymis-
haluton eläin voi olla olemassa?

Sata vuotta myöhemmin apuun 
tuli William Hamilton. Hän ke-
hitti sukulaisvalinnan teorian, jo-
ka on evoluutioteorian johdannai-
nen. Tähän teoriaan myös muu-
rahaiset asettuivat. Huolehtimalla 
samaa geeniperimää olevan suku-
laisen hyvinvoinnista laji jää hen-
kiin ja lisääntyy, vaikka lisään-
tyminen ei jokaisen yksilön pää-
määrä olisikaan.

Muurahaiset ovat siis oiva 
työkalu evoluutiota tutkittaessa. 
Saapungin työhuoneesta löytyy-
kin lukematon määrä näitä pie-
niä evoluutioteorian nakertajia. 
Joskus pieni on suurta.

Tutkittavat asiat vaikuttavat 
ihmisten elämään ja päätöksiin 
ja ovat siksi merkityksellisiä jo-
kaisen kannalta.

– Ilmastonmuutoskysymys-
tenkin ratkaisussa tarvitaan tie-
toa evoluutiosta. Tutkijoilla pitää 
olla työkalut toimia ja hyödyntää 
evoluution mekanismeja ongel-
mien ratkomisessa, vaikka kaik-
ki eivät evoluutiosta samalla ta-
valla ajattelisikaan. Evoluutiosta 

ei pitäisi riidellä, vaan käyttää sitä 
hyödyksi, Saapunki sanoo.

uskonnolla 
on paikkansa
Saapunki ei halua uskonnonope-
tusta pois kouluista tai erilleen 
ihmisten jokapäiväisistä arvois-
ta. Uskonto on osa elämää ja yh-
teiskuntaa siinä missä tiedekin. 
On luonnollista, että se vaikut-
taa myös päätöksentekoon.

Tämä ei silti ole pois evoluu-
tiotutkimuksesta. Saapungin 
mukaan evoluutiota tapahtuu jo-
ka päivä, eivätkä poikkeavat mie-
lipiteet sitä kumoa. Pitäisi muis-
taa, että tutkimus antaa paljon 
hyvää.

– Esimerkiksi suomalainen 
tautiperintö on evoluution tulos-
ta. Täällä esiintyy sellaisia taute-
ja, joita ei muualla juurikaan ta-
vata. Pieni joukko ihmisiä asut-
ti Suomen ja heillä oli sattumal-
ta tiettyjä tautigeenejä. Kun kan-
samme myöhemmin kasvoi, nä-
mä sattumalta Suomeen tulleet 
geenit yleistyivät. Tällaisten asi-
oiden selvityksessä evoluutiolla 
on oleellinen merkitys, Saapun-
ki kertoo.

– Jos syömme liikaa antibioot-
teja, bakteereille kehittyy vastus-
tuskyky ja pillerit lakkaavat toi-
mimasta yhtä tehokkaasti. Bak-
teerit ovat muuttaneet muotoaan 
ja sopeutuneet. Se on arjen joka-
päiväistä evoluutiota.

MAriA-MeliNA VäyryNeN

Mar ia - M e l i na  Väy r y n e n
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Pauliina Louhen elanto on kiin-
ni evoluutiossa. Hän toimii bio-
logian laitoksella ja opettaa evo-
luutioteoriaa käsitteleviä kursse-
ja. Hänen mukaansa evoluutiol-
la voidaan selittää elämän raken-
tuminen ja toiminta. Menneisyy-
den avulla voidaan selittää nykyi-
syyttä. Silti evoluutio on myös 
muutakin kuin mennyttä – to-
disteita sen toiminnasta voidaan 
nähdä ympärillämme joka päivä 
jatkuvasti.

– Asioita voidaan selittää mo-
nella tavalla, siitä ei kannata läh-
teä kiistelemään. Usko ja tiede ei-
vät silti ole rinnakkaisia, ja esi-
merkiksi kouluissa voitaisiin siir-
tyä uskonnonopetuksesta maail-
mankatsomuksellisiin oppiai-
neisiin, jotka lisäävät suvaitse-
vaisuutta ja yleissivistystä, Lou-
hi sanoo.

Yhdysvalloissa uskonnonope-
tus julkisissa kouluissa on kiellet-
tyä. Kreationismia on kuitenkin 
moneen otteeseen yritetty ujuttaa 
opetusohjelmaan biologian rin-
nalle useissa osavaltioissa. Par-
haiten se on onnistunut älykäs 
suunnittelu -teorian (intelligent 
design) avulla, jota esimerkiksi 
presidentti George W. Bush kan-

Evoluutio pohjana elämäntyölle
nattaa. Suomessa opetetaan se-
kä biologiaa että uskontoa, mut-
ta uskonnon sijaan on mahdollis-
ta valita oppiaineeksi elämänkat-
somustieto.

Louhi ei halua edes ajatella, 
mitä tapahtuisi, jos Suomessa 
luovuttaisiin jostain syystä evo-
luution opetuksesta koulussa.

– Olisi aivan käsittämätön aja-
tus luopua evoluution opetukses-
ta, sellaista en haluaisi nähdä ta-
pahtuvan. Evoluutio kertoo, mi-
ten maailma toimii ja sen oppi-
minen jo kouluikäisenä on tärke-
ää. Jokainen miettii joskus, mistä 
on peräisin, ja vastauksia tähän 
löytyy evoluutioteoriasta.

Hänen mukaansa tiedemaa-
ilmassa ei haluta käyttää aikaa 
väittelyyn erilaisista mielipiteis-
tä tästä asiasta, sillä se on hyvin 
harvoin tuloksekasta. Mielipi-
teitä mahtuu maailmaan, mutta 
vain konkreettisten asioiden tie-
teellinen tutkimus vie maailmaa 
eteenpäin. Päämäärä siis ehkä on 
sama, mutta keinot erilaiset.

– Periaatteessa kaikki on evo-
luutiota ja sitä tapahtuu jatkuvas-
ti. Olisi kokonaisen luonnontie-
teellisen alan väheksymistä sa-
noa, ettei näin olisi.

Teknillisen korkeakoulun bio-
prosessitekniikan professori 
Matti Leisola oppi koulussa na-
turalistisen evoluutiokäsityksen. 
Myöhemmin hän kuitenkin al-
koi vakavasti pohtia evoluution 
totuusarvoa kristinuskon pohjal-
ta ja arvostella sitä julkisesti kri-
tiikistä välittämättä.

Maailmankuva alkaa muotou-
tua jo varhaisella iällä. Leisolan 
mukaan kouluissa olisikin tarjot-
tava vaihtoehtoja perinteiselle evo-
luutiokäsitykselle, koska siten nuo-
ret oppisivat kriittistä ajattelua.

– Omat lapseni ovat opiskel-
leet evoluutiota, mutta tutustu-
neet myös sitä kritisoivaan kir-
jallisuuteen. Evoluutio-opetus on 
sekoitus tieteellisiä tuloksia puet-
tuna tietynlaiseen maailmankat-
somukseen. Monissa oppikirjois-
sa on virheitä tai vanhentunei-
ta todisteita evoluutiosta. Osa-
na biologian opetusta tulisi ker-
toa myös evoluutioteorian mer-
kittävistä ongelmista sekä perus-
tella, miksi monet pitävät luontoa 
älykkäästi suunniteltuna, Leiso-
la sanoo.

Hänen mukaansa Raamatun 
opetus luomisesta kuuluu uskon-
totunneille, mutta opetuksen tu-
lisi olla Raamatulle suopeaa. Ny-
kyisin sitä värittää naturalistinen 
maailmankatsomus.

Leisola on puhunut näkemyk-
sistään paitsi Suomessa, myös 

Evoluutiokritiikkiä 
tiedemaailmasta käsin

useissa tilaisuuksissa ulkomail-
la. Hänen ajatuksensa ovat saa-
neet kannatusta niin tiedepiireis-
sä kuin niiden ulkopuolellakin.

– Aihe herättää keskustelua, 
koska se kiinnostaa kaikkia. Tie-
demaailma on sulkenut Luojan 
pois, joten jos elämä on luotu, tie-
de ei koskaan saa sitä selville. Asi-
asta olisi hyvä puhua avoimem-
min, mutta evoluutiokritiikki 
on kuin punainen vaate esimer-
kiksi tiedelehdille. Vain hallitse-
va uskonto, naturalismi, saa ja-
lansijaa.

Leisolan mukaan tieteen tu-
lisi olla nöyrää ja kyseenalaista-
vaa. Tutkijoiden olisi kuitenkin 
joskus hyvä kyseenalaistaa myös 
omat lähtökohtansa ja hyväksyä 
se, että tieteen tekijät tietävät lo-
pulta vain vähän maailmamme 
toiminnasta.

– Sanoisin, että naturalistinen 
todellisuuskäsitys on ristiriidassa 
tieteen tulosten kanssa. Olen ha-
vainnut monien muiden tapaan, 
että luonnontiede ei anna meille 
mitään tietoa elämän alkuperästä 
ja evoluution edellyttämien uu-
sien rakenteiden ja mekanismien 
synnystä. Monet seikat viittaavat 
älykkääseen suunnitteluun. 

Hän mainitsee esimerkkinä 
bakteerisolut. Niistä yksinkertai-
simmatkin ovat perin monimut-
kaisia, eikä tieteellä ole aavistus-
takaan niiden alkuperästä.

P
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 16.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo, avustaa Jyrki Vaara-
mo. Urkuri Maija Tynkkynen 
ja kanttori Raimo Paaso. Ra-
diointi radio Dei.
Messu su 16.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo ja urkuri 
Raimo Paaso. Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 13.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 16.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustavat Lii-
sa Suorsa ja Paula Rosbacka, 
kanttorina Juha Soranta. 
Körttiopiskelijoiden kuoro. 
Lähetystyöntekijä Pirjo Leh-
tiniemen matkaan siunaami-
nen, toimittaa Juhani Lavan-
ko. Kirkkokahvit. Mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 16.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Taina Vouti-
lainen. 
Messu su 16.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Sanna Okkola, avus-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Juha Soranta. 

Messu su 16.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Taina 
Voutilainen. 
Vauvakirkko su 16.11. klo 15 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustaa Päivi Sutinen, kant-
torina Taina Voutilainen, Py-
hän Andreaan lapsikuoro. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 20.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Tuiran seurakunta
Messu su 16.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Mar-
kus Mähönen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 
Messu su 16.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Sep-
po Väisänen, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Sydänää-
net-kuoro. OPKO:n 40-vuo-
tisjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, saarna Hannu Ojaleh-
to, avustavat Raili Toppinen 
ja Saila Luukkonen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Tuiran 
kirkon Naiskuoro. 60-vuoti-
aiden syntymäpäiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 

Iltamessu su 16.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Taru Ängeslevä. 
Gospelmessu su 16.11. klo 18 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja.
Viikkomessu ke 19.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 19.11. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 16.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala, avustaa Gau-
diate-kuoro.

YlIkIIMInGIn Alue
Messu su 16.11. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Hailuoto
Rukouslaulumessu su 16.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Árpád Kovács, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, avusta-
jina kirkkokuoro ja vapaaeh-
toisia. Iltatee.

Haukipudas
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Hannu Nieme-
lä, Haukiputaan Mieskuoro. 
Kunniakäynti sankarihaudoil-
la. Haukiputaan Rintamavete-
raanien 40-vuotisjuhla klo 13 
seurakuntakeskuksessa.

Kempele
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Pekka Rehumäki, 
kanttorina Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, saarnaa Eino Vesa, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Marja Ainali.
Messu su 16.11. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä, saar-
naa Eino Vesa, avustaa Jaa-
na Kontio, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen. Kirkkokahvit. Maata-
loustuottajien kirkkopyhä.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
ri Ossi Kajava. Päivärippikou-
lulaiset osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
lapsi on ilo -messu to 20.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttori Os-
si Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 16.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avus-
taa Perttu Kyllönen  kantto-
ri Jukka Jaakkola. Yrittäjien  
kirkkopyhä, kirkkokahvit.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Unto Määttä.

PIIPPolA
Messu su 16.11. klo 12 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja 
Leinonen.

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
torina Unto Määttä. 5-vuoti-
aiden syntymäpäiväjuhla jat-
kuu seurakuntatalolla.

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Eeva Varonen. 

Siikasalo
RuukkI
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
Perhekirkko su 16.11. klo 12 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman. 
Sunnuntailounas seurakun-
tatalolla. 

SIIkAJokI
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.

VIhAntI
Messu su 16.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki, kanttori Asko Rau-
takoski.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokahvit ja rip-
pikouluun ilmoittautuminen 
seurakuntatalolla.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 12 Temmeksen 
seurakuntatalolla. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Lapsi-
kuoro. Vanhusten ja Eläkelii-
ton kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit. Kirkkokuljetuspyynnöt 
p. 0400 280 678.

El
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Muhoksen kirkon sakastinseiniä koristavat Emanuel Granbergin 
1700-luvun lopulla maalaamat raamatuntarinat.
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13.–20.11.2008

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

Itsemurhan tehneitä 
muistetaan kynttilöin

enot Oulussa 

Sunnuntaina 16. marraskuuta 
vietetään maassamme itsemur-
han tehneiden muistopäivää. 
Oulussa kynttiläkulkue mat-

kaa Rotuaarin pallolta Hautajaishuo-
neistoon Intiöön. Tilaisuus on avoin 
kaikille, jotka tarvitsevat matkaeväi-
tä jaksaakseen surunsa kanssa.

Sairaalapastori Juha Kyllönen, Mie-
lenvireys ry:n varapuheenjohtaja Rai-
mo Karhu ja Mielenterveyden keskus-
liiton toiminnanjohtaja Timo Pelto-
vuori puhuvat tilaisuudessa.

Itsemurha ei saisi Kyllösen mukaan 
olla enää häpeään piilotettu tabu. Su-
rusta ei kannata vaieta vaan siitä kan-
nattaa puhua. Jakamisen kautta omai-
sille voi aueta portti uuteen alkuun.

Kyllönen vetää itsemurhan kaut-
ta läheisensä menettäneiden suru-
ryhmiä. Kyllönen on sururyhmissä 

huomannut, että läheisen itsemurha 
on tuoreeltaan usein painava ja su-
lattelematon möykky. Monet kuiten-
kin selviävät rankoistakin tilanteista, 
kun rinnalla kulkevat ihmiset tuke-
vat heitä. 

Sururyhmässä ihmiset kohtaavat 
samanlaisessa tilanteessa olevia ja 
saavat tukea toisiltaan. Seuraava su-
ruryhmä itsemurhan kautta läheisen-
sä menettäneille alkaa Oulussa maa-
liskuussa 2009.

PekkA HeliN

Itsemurhan tehneiden muistopäivää 
vietetään sunnuntaina 16.11.

Tilaisuus alkaa kynttiläkulkuee-
na Rotuaarin pallolta klo 17.30.  Mat-
ka vie seurakunnan Hautajaishuoneis-
toon, Kajaanintie 1. Kahvitarjoilu.

w w w. sxc . huHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanan- ja rukouksen ilta to 
13.11. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Eero Karjalai-
nen puhuu aiheesta Miten 
rukoilla tehokkaasti. Henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
hartaus to klo 18.30, Kun-
totalo. 13.11. Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo, 20.11. 
Anna-Mari Heikkinen.
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 14.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 15.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo.
Sunnuntaiseurat su 16.11. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Päiväseurat ke 19.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 19.11. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipi-
läsali. Aaro Leipälä.
Miesten piiri ke 19.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Raamattupiirit: 
To 13.11. ja 20.11. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
13.11. Jyrki Vaaramo, 20.11. 
Ari-Pekka Metso.
Ti 18.11. klo 18, Vanhan Pap-
pilan Sipilä-salissa. Opetta-
jille.
To 20.11. klo 16, Intiön seu-
rakuntakoti. Markus, luku 5. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 14.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattuilta to 20.11. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 20.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 13.11. ja 20.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Ma 17.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Liisa Karkulehto.
Ke 19.11. klo 11, Kastellin 
kirkko. Jatkamme Matteuk-
sen evankeliumia. 
Ke 19.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 20.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 13.11. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 13.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Pe 14.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
13.11. ja 20.11. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Luemme 
Apostolien tekoja ja jaam-
me lähetystietoutta.
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 13.11. ja 27.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 13.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
herännäisseurat su 16.11. 
klo 15, Koskelan seurakun-
takoti. Seurapuheita, siio-
ninvirsiä ja kahvit.
Miestenpiiri ti 18.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Terho Tiainen 
alustaa Pelastusarmeijan 
työstä Virossa.
Raamattupiirit: 
To 13.11. ja 20.11. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
To 13.11. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 18.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä -ilta to 13.11. 
ja 20.11. klo 18.30, Huone-
suon seurakuntakoti. Luem-
me inspiroivia ja virvoitta-
via tekstejä, keskustelemme 
ja rukoilemme. Vetäjät Mer-
ja Anundi ja Marja-Liisa Leh-
tonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.11. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
konsertti su 16.11. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Virsilauluilta ti 18.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. Virret ja valvomisen sa-
noma, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 26.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjoina Kha-
led Hosseini: Tuhat loistavaa 
aurinkoa sekä Markus Num-
mi: Kiinalainen puutarha.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 17.11. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit 
ja keskustelua.
Ystävänkamari ti 18.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 

Mukana kappalainen Liisa 
Karkulehto.
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 19.11. klo 18, Maikku-
lan kappeli. D-ryhmä kokoaa 
Maikkulan kappelille nuoria 
ja vanhoja kokeneita tekijöi-
tä ja uusia kokeilijoita. 
Diakoniapiirit: 
Ma 17.11. klo 16.30, Kauko-
vainion kappeli. Mukana 
pastori Sanna Okkola.
Ke 19.11. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ti 18.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Musiikkia ja keskustelua van-
huudesta.
työttömien ateria ti 18.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakoniapiiri ti 18.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 13.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kynttilätapahtuma su 16.11. 
klo 17.30, Hautajaishuoneis-
to. Ks. viereinen juttu.

kehItYSVAMMAISet
kehitysvammaisten nuor-
tenilta pe 14.11. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukavaa yh-
dessäoloa ja tekemistä kehi-
tysvammaisille nuorille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
18.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten kohtaamispaikka. 
keskustelukerho ti 18.11. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

kuuloVAMMAISet
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 14.11. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Aiheena Kirkon 
diakoniatyö, Liisa Rahkola.
lähetyspiiri ma 17.11. klo 
14, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19. 
Ystäväilta to 20.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
20.11. klo 13–14.30, Öber-
gin talo. 

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 

pe 14.11. klo 13, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 17.11. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 18.11. klo 13, Diakoniakes-
kus, yläkerta. 

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 
”Kiusaus” pe 14.11. klo 12, 
Pasi Kurikka. Tasauskeräyk-
sestä ma 17.11. klo 12,  Heik-
ki Mustajärvi kertoo.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 13.11. ja 
20.11. klo 14, Vanha Pappi-
la, Sipiläsali. 13.11. raamat-

tutunti, Anna-Mari Heikki-
nen, 20.11. Pekka Rehumäki.

Karjasillan seurakunta
kuvia ja tunnelmia etio-
piasta, Pekka Mikkola su 
16.11. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Messun jälkeen kirkko-
kahveilla mukana Etiopian 
lähetti Pirjo Lehtiniemi.
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 18.11. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
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13.–20.11.2008enot Oulussa 

Radio Deissä kuullaan keskiviikkoisin kello 15.40 
Naisen allakka, jossa pakinoivat Oulun seudulla 
asuvat naiset. Keskiviikkona 19.11. tiedottaja Mervi 
Päivärinta pohtii Martan roolia uhrautuvana nai-
sena, joka antoi aikaansa muiden palvelemiseen ja 
väsyi kiireeseen. Touhottavaa Marttaa pidetään 
huonona esikuvana, henkilönä, joka stressasi tur-
haan. Mutta mitä tapahtuisi jos marttoja ei olisi?

Kasvun paikka lähetetään torstaisin kello 15.40 
ja siinä pureudutaan lasten ja nuorten asioiden li-
säksi myös ihmisenä kasvamiseen yleensä. Torstai-
na 20.11. vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Sai-
raalapastori Hannele Pihkakoski puhuu lapsen oi-
keudesta tulla kuulluksi kriisissä. 

Ohjelman toimittaa Marja Blomster. Tuotta-
ja on Oulun seurakunnat. Radio Dein taajuus on 
106,9 MHz.

Arjen kysymyksiä 
Radio Deissä

Tuiran seurakunta
lähetysilta ma 17.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Kambo-
dzan terveisiä kertoo Heikki 
Mustaniemi. 

Oulujoen seurakunta
Gospelmessu su 16.11. klo 
16–18, Hintan seurakunta-
talo. Aihe on Valvokaa! toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saar-
na Matti Laurila, musiikki 
Esa Rättyä ja housebändi. 
Raamatun ja lähetyksen il-
tapäivä. Lapsille pyhäkoulu 
ja varhaisnuorille omaa oh-
jelmaa. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja Sley.
lähetysilta su 16.11. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kambodzan terveisiä kertoo 
Heikki Mustaniemi. 
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 17.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 
Ma 17.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMInGIn Alue
Piispankamari ti ja pe klo 11, 
Piispankamari, Vanha pappi-
la. Lähetyksen hyväksii toi-
miva kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 16.11. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne.
Perhekerhot:
To 13.11. ja 20.11. klo 10, Inti-
ön seurakuntakoti.  
Ke 19.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
4-vuotiaiden synttärit la 
15.11. klo 15, Maikkulan kap-
peli. 
Pyhäkoulut: 
To 13.11. ja 20.11. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 16.11. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 16.11. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 16.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Su 16.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 16.11. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Perhekerhot:
Ma 17.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 18.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 19.11. klo 9.30, Kauko-
vainion kappeli. Lapsenpäi-
vän juhlat. Nyyttärit. Muka-
na lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaara.
Ke 19.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 19.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 19.11. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 19.11. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekah-
vila to 13.11. klo 10–11, Pöl-

lönkankaan kerhotila. Muka-
vaa yhdessäoloa kahvittelun 
merkeiss, välillä askartelem-
me ja musisoimme.
Perheleirit 12.–14.12. Rokuan 
leirikeskus. Mukana pastori 
Stiven Naatus sekä lastenoh-
jaajia. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa sekä leikitään ja 
askarrellaan. Ilm. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Hin-
ta 44 € / aikuinen, 4–18-vuo-
tiaat 30 € sis. matkat, ruuan 
ja majoituksen. 
Pyhäkoulut: 
Su 16.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 16.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 16.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 16.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen-
kielinen kansainvälinen py-
häkoulu.
Perhekerhot: 
To 13.11. ja 20.11. klo 9.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
To 13.11. ja 20.11. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Inter-
national Family Club.
Ti 18.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 19.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 16.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. Järj. myös 
Kansanlähetyksen, Kylväjän 
ja SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 19.11. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ke 19.11. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Huone-
suon seurakuntakoti. 
Ke 19.11. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 19.11. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInGIn Alue
Perhekerho to 20.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

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

karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan Advent-
tileiri 4.–6.-luokkalaisille 
28.–30.11. Juuman leirikes-
kus. Ks. erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
1.–2.-luokkalaisten ensileiri 
13.–14.12. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Varhaisnuorten adventti-
leiri 28.11.–30.11. Vasamon 

leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 15.11. klo 20–24, Isokatu 
11, Erityisnuorisotyön tilat. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään lau-
antai-iltaa muiden nuorten 
ja illan ohjaajien kanssa. Tar-
jolla erilaisia pelejä, kahvia 
kera korppujen sekä hyvää 
seuraa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Isoskoulutus (5.) ke 19.11. 
klo 17.30, Öbergin talo. Kar-
jasillan seurakunnan ja tuo-
miokirkkoseurakunnan 5. 
isoskoulutuskerta 12.11 tai 
19.11. 

Karjasillan seurakunta
nuorten musiikkipiiri ke 
19.11. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
14.11. klo 20, Kuivaamoka-
tu 6. Yhdessäoloa, pelailua 

ja pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 14.11. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.
Isoskoulutus (5.) ke 19.11. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 12.11. ja 19.11. 
Minustako isonen? 
nuortenilta ke 19.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
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. Jos jostain 
syystä peruutat lähtösi, tee 
se viimeistään perjantaina 
5.12. tai joudut maksamaan 
järjestelymaksun 15 €. Jou-
luisin terveisin tontut Ans-
si ja Merja. Lisät. Anssilta, p. 
050 340 8982. 

Konsertti

sunnuntaina 16.11. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Tuomas Katajala laulu, Maija Tynkkynen urut

Ohjelma 10 €

Sarjan muut konsertit

23.11. klo 15 Sofia Magdalena -yhtyeen levyn julkista-
miskonsertti, johtaa Raimo Paaso. 
Ohjelma 15 €, sisältää uuden CD-levyn.

30.11. klo 18 Adventtivesper. 
Tuomiokirkkokuoro, johtaa Henna-Mari Sivula, Raimo 
Paaso laulu, Maija Tynkkynen urut.

1.12. klo 19 Stefan Stacu panhuilu ja Jari Ruonala kitara. 
Ohjelma 5 € tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyölle.

7.12. klo 18 J. S. Bachin joulunajan kantaatteja. 
Katedraalikuoro johtaa Raimo Paaso, Henna-Mari Sivu-
la sopraano, Sirkka Rautakoski altto, soitinyhtye. 
Ohjelma 5 €.

Toivon ilta 

Torstaina 13.11. klo 18.30
Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47
 
Diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola 
alkuhartaus ja puhe erityisdiakoniasta Oulussa

Työnohjaaja ja kouluttaja Matti Hökkä
alustus Mikä Tuo Toivon Elämään?

Musiikki Sanna Tampio, haitari ja Vesa Asikainen, 
kitara ja laulu

Kahvitarjoilu
Toivon Tuojat ry järjestää tilaisuuden yhdessä Oulun 
seurakuntien diakoniatyön kanssa. 

eläkeläisten 
adventtileiri 

2.– 4.12. Rokuan leirikeskuksessa 

Ohjelmassa ulkoilua, musiikkia, pieniä jouluvalmistelu-
ja, kädentaitoja ja tuoksuja. 

Hinta 41 € sisältää täysihoidon, kuljetukset ja vakuutuk-
sen ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautuminen vii-
meistään 19.11. Marjo Heikkiselle p. 040 575 2711 tai As-
ta Leinoselle p. 040 574 7157. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.

S anna K r o o k
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Tasaus 2008 auttaa vähemmistöjä Kambodzhassa

Suomen Lähetysseuran Tasauskeräys auttaa Kambodzhan etnisiä vähemmistöjä luke-
maan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään. Pitkäaikainen lähetystyöntekijä, nykyään 
eläkkeellä oleva Heikki Mustaniemi vieraili Kambodzhassa toukokuussa. 

heikki Mustaniemi kertoo näkemästään ja kokemastaan 
su 16.11. klo 18 lähetysillassa Myllyojan seurakuntatalolla, 
ma 17.11. klo 12 Siivessä, lähetyksen puodissa ja pajassa sekä 
ma 17.11. klo 16.30 lähetyspiirissä Tuiran kirkolla. 

Lisätietoa voi lukea lähetysseuran kotisivuilta 
www.mission.fi/tasaus/. 

Nuoret aikuiset
Cross Cafe pe 14.11. ja 28.11. 
klo 19–23.50, Isokatu 11, tuo-
miokirkon vieressä. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvila, 
elävää musiikkia, evankeliu-
mia ja elämyksiä. 14.11. esiin-
tyy Mikko Salmi, 28.11. Sa-
muel Lindell ja Tuomas Kes-
kitalo. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu 2 € Kirkon Ulko-
maanavun työlle. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.
Gospelmessu su 16.11. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Ari Savuoja, Sa-
rastus-kuoro, kolehti kummi-
oppilaalle, iltapalatarjoilu. 

oPISkelIJAJäRJeStöt
evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 14.11. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kun elämä koettelee, 
Sirpa Honkanen
oPkon opiskelijailta la 
15.11. klo 19, Keskustan seu-
rakuntatalo. Oulun OPKO 40 
v. -juhlatapahtuma
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 17.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Hannu Uusimies: Uskonvael-
luksen harhapolut
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 19.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Herra antoi ja Herra ot-
ti, Antti Leinonen
körttiopiskelijoiden seurat 
to 20.11. klo 19, Körtiksellä, 
Luokotie 5 a 5, Välivainio. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 13. ja 20.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 17.11. Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13. Hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14.  
Raksilan kerho to 13.11. ja 
20.11. klo 12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 19.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 19.11. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten adventtileiri 
2.– 4.12. Rokuan leirikeskus. 
Ulkoilua, musiikkia, pieniä 
jouluvalmisteluja, kädentai-
toja ja tuoksuja. Ks. erillinen 
ilmoitus.
eläkeläisten kerhot: 
To 13.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 13.11. ja 20.11. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
Ma 17.11. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 20.11. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden laulupiiri to 
20.11. klo 13–14, Tuiran kirk-
ko. Joulun odotusta laula-
en ja musiikkia kuunnellen. 
Mukana Ulla Metsänheimo 
ja Paula Kyllönen.
käsityökerho ti 18.11. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Joulun odotusta laulaen ja 
runoja kuunnellen to 27.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tapahtuman järjestää 
Puolivälinkankaan suuralu-
een yhteistyöryhmä ja seu-
rakunta. Runoja lausuu Tert-
tu Aakko. 
Seurakuntakerho to 13.11.  
ja 20.11. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
eläkeläisten kerhot:
To 13.11. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti 18.11. klo 13, Tuiran kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
13.11. ja 20.11. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 17.11. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
17.11. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot:
To 13.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 13.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 13.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. 
Ma 17.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
To 20.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 20.11. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 20.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 20.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

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 18.11. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellari. Tehdään 
pieniä kivitöitä sekä tiffany-
lasi esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 18.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
eläkepapit ja puolisot to 
13.11. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Alfa-kurssi ti 18.11. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Papinpuolisot ti 18.11. klo 
18 Esteri Kopperoisen koto-
na, osoite Ratakatu 11 B 4. 
Esteri kertoo tarinoita pella-
vasta. Ilm. viim. 16.11. p. 045 
1358 338 tai esteri.kopperoi-
nen@hotmail.com.
ompeluseurat to 20.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
elämän kasvukipuja – nais-
ten päivä Maikkulassa la 
22.11. klo 11–16, Maikkulan 
kappeli. Teemana on tänä 
vuonna Elämän kasvukipu-
ja. Puheenvuoroja mm. syn-
nytys- ja naistentautiopin 
professori Pentti Jouppila, 
erityisopettaja Eija Häyry-
nen, projektikoordinaattori 

Arja Ilvesviita, psykologi Tei-
ja Jokipii ja vanhustyön dia-
koni Asta Leinonen. Puheita 
jaksotetaan runoilla ja mu-
siikilla. Päivä alkaa aamuru-
kouksella ja päättyy ehtool-
liseen. Musiikki kanttori Riit-
ta Piippo, juontaa pastori Er-
ja Järvi. Lounas 5 €, lasten-
hoito järjestetty. 
Jouluaskarteluilta ke 26.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. As-
lastelua, laulua, mehua ja 
torttuja sekä hartaus. Il-
moittautuminen viimeis-
tään 20.11. Katjalle teksti-
viestillä p. 040 831 5932 tai 
sähköpostilla katja.ylitalo@
evl.fi. Ilmoitathan jos sinulla 
on ruoka-aineallergia.
kutsu adventtina kirkkoon  
su 30.11. klo 10, Tuomiokirk-
ko. Ensimmäisenä adventti-
sunnuntaina 30.11. Lions Clu-
bin miehet kuljettavat tuo-
miokirkkoseurakuntalaisia 
klo 10 alkavaan messuun 
tuomiokirkkoon ja sen jäl-
keen Lionsien puolisoiden 
järjestämille kirkkokahveil-
le Keskustan seurakuntata-
loon. Jos olet kiinnostunut 
ja haluat kyydin autolla ko-
tiovesi edestä, ilmoita nime-
si ja osoitteesi puhelimitse 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 08 
3161 401. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.11. klo 17, Kau-
kovainion 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 16.11. klo 15.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Suo-
meksi.

Kastetut
tuomiokirkko: Viljo Matti 
Kukkola.
karjasilta: Lempi Lydia Eli-
sabeth Forsblom, Anna Kris-
tiina Niiranen, Topias Veikka 
Johannes Karjalainen, Ma-
tias Veli Samuel Kinnunen, 
Niklas Leevi Antero Korho-
nen, Linus William Kuusisto, 
Nea Suvi Emilia Kärnä, Ven-
la Alisa Laitinen, Samuli Mi-
ko Kristian Mertanen, Vilma 
Anna Emilia Niemelä, Enni 
Marja Veikkola.
tuira: Sofia Cecilia Ben-Ba-
ruch, Saana Soile Emilia 
Barsk, Markus Antero Hauta-
mäki, Saimi Tuulia Jylhä, Aa-
tu Samuel Koskela, Matlee-
na Meri Amelia Piila, Noel 
Vilkas Tofferi, Tuomas San-
teri Toppila, Nuppu Ulpuk-
ka Vuollet.
oulujoki: Vuokko Kustaa-
va Kemppainen, Iitu Elviira 
Arrelo, Neela Maria Kristii-
na Juvani, Hilla Aune Maria 
Kangastalo, Paavo Juhani 
Andreas Kilpeläinen, Aapo 
Kusti Korjamo, Visa Juhani 

Korjamo, Eetu Arvid Tenhu-
nen, Linnea Vilhelmiina Tur-
tinen, Iida Noora Emilia Viir-
ret, Niko-Petteri Viittanen.

Vihityt
karjasilta: Kari Jaakko Huo-
tari ja Katri Johanna Rautio, 
Juuso Antti Kristian Töyli ja 
Mira Marjo Susanna Rahik-
kala.
tuira: Markku Johannes 
Ruottinen ja Maarit Hannele 
Koutonen, Janne Ilmari Jär-
nfors ja Kaija Johanna Au-
tio, Veikko Markus Hamara 
ja Saija Emilia Kangas.
oulujoki: Jari Mauri Juhani 
Pehkonen ja Maire Annikki 
Simola.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eino Uolevi 
Kuusela, 70.
karjasilta: Anna Liisa Malm-
berg s. Pulli, 82; Eino Eero 
Leinonen, 70; Esa Olavi Val-
demar Holappa, 78; Martti 
Lenni Halmi, 83; Veikko Ma-
tias Hamari, 77.
tuira: Aune Annikki Sinisa-
lo s. Piispanen, 81; Jari Jukka 
Takavaara, 49; Martti Karja-
lainen, 67; Marjaana Littow, 
18 pv; Pirita Littow, 1 pv.
oulujoki: Erkki Marttila, 72; 
Marko Olavi Kostekivi, 18; 
Olavi Kyllönen, 81; Torsten 
Alfred Selmgren, 88.

englanninkielinen päiväkerho 

maanantaisin klo 12.30–14.30
Pyhän Luukkaan kappelin kerhotilassa 

Päiväkerhossa laulamme, leikimme, hiljennymme, as-
kartelemme ja puuhailemme muuta mukavaa eng-
lannin kielellä. Kerhoon voivat tulla keväällä 4 vuotta 
täyttävät alle kouluikäiset lapset. 
Kerhomaksu 20 € / vuosi. 

Ilmoittautumiset 27.11. mennessä Anu Mardenille 
p. 044 3161 718. 

The English Playgroup meets once a week at St.Luke's 
Chapel on Mondays from 12.30 to 14.30. Children 
aged 4–6 are welcome to attend. 

Children who turn 4 before the end of June 2009 are 
also welcome. In the playgroup we sing, play, have a 
small devotion and do arts and crafts. 
The enrollment fee is 20 euros / full year. You can en-
roll by calling Anu Marden 044 3161 718 before 27th 
November.

Adventtileirejä lapsille 28.–3.11.
Tule mukaan valmistautumaan jouluun. Leireillä on 
luvassa ulkoilua, sisäilyä, hiljentymistä, askartelua ja 
muuta kivaa. Ja tietenkin mahtavaa seuraa. 

Adventtileiri 4.–6.-luokkalaisille

Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. Järjestäjät Kar-
jasillan seurakunta ja tuomiokirkkoseurakunta. Hin-
ta 40 €. Ilmoittautuminen viimeistään 14.11. p. (08) 
3161340. Lisätietoja Atte Kääriäinen 040 5060 315.

Varhaisnuorten adventtileiri

Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä. Järjestää Tuiran 
seurakunta. Hinta 30 € . Mukaan mahtuu 20 lasta il-
moittautumisjärjestyksessä. 

Ensileiri 1.–2.-luokkalaisille

13.–14.12.
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa Oulussa

Leiri on tarkoitettu sinulle, joka haluat opetella leirielä-
mää. Leirillä ulkoillaan, askarrellaan, saunotaan ja ruo-
kaillaan sekä hiljennytään yhdessä. 
Ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan varhaisnuoriso-
työntekijät.
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Leirin hinta on 10 € . Lisätiedot: Sanna 
Komulainen p. 044 316 1565, Pekka Jarkko p. 040 574 
7068, Matti Ketola p. 040 574 7069 tai etunimi.sukuni-
mi@evl.fi.

Vauvakirkko

sunnuntaina 16.11. klo 15 
Pyhän Andreaan kirkossa

Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustaa Päivi Suti-
nen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro avus-
taa. 
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.11.2008

kirkkokuoro to 13.11. klo 
18.30. Rukouslaulumessun 
harjoitukset.
Martta-ilta pe 14.11. klo 19 
srk-salissa.
Pyhäkoulu su 16.11. klo 12.

eläkeliitto ti 18.11. klo 11 
srk-salissa.
kirkkovaltuuston kokous ti 
18.11. klo 18.30 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 19.11. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 19.11. klo 
15.
kaverikerho to 20.11. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
20.11. klo 14.30.

Rukouslaulumessu 

Rukouslaulumessua vietetään valvo-
misen sunnuntaina 16.11. klo 18. Mes-
sun toimittaa Arpad Kovacs. Messus-
sa lauletaan paljon rukouslauluja ja 
kirkkokuoro avustaa esilaulajana. Li-
säksi muita avustajia tarvitaan tekstin-
lukijoina, esirukoilijoina ja teetarjoi-
lun laittamisessa. Tule mukaan suun-
nittelemaan ja valmistelemaan messua 
kirkolle to 13.11. klo 18.30. Lisätiedot 
Kaisamarjalta p. 040 7430 381.

Työntekijöiden 
numerot:

Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  
040 7430 381
Diakonissa
040 7430 382
Suntio
040 5858010

Yhteytiedot
Kirkkoherranvirasto 
Luovontie 52
ma 9.30–12, ke 12–14.30
p. 08 8100 565

kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30–14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Ke klo 
10–12 päiväkerho 5A ja 
klo 12.45–14.45 päiväker-
ho 5B. To klo 10 perheker-
ho seurakuntatalolla ja klo 
10–11.45 sisaruskerho ryh-
mä B. Pe klo 10–12 päivä-
kerho 4-vuotiaille. huom. 
to 20.11. ei ole sisarusker-
hoa, vaan perhekerhon ja 
kaikkien kerholaisten yh-
teiset ”kekkerit” srk-talos-
sa klo 10.
hartaushetki lumilyhdys-
sä: ke klo 14. 
Raamattupiiri: Lukkarin-
kankaan kerhohuoneessa 
to 13.11. klo 18. 
lähetysilta: To 20.11 klo 
18 srk-talossa. Ultsi ja Jaak-
ko Lumme tuovat Afrikan 
terveisiä sanoin ja kuvin.
herännäisseurat: Mervi ja 
Sauli Mottisenkankaalla su 

16.11. klo 14. Os. Kelkkakuja 
6. Tervetuloa hiljentymään 
ja veisaamaan.
kirkkokuoro: keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-talolla.
kokkikerho:  To klo 14.
kirkkovaltuusto: Kokous to 
13.11. klo 18 srk-talossa.
Sinä ja minä arkirakkaus 
-parisuhdeilta  Su 16.11. klo 
16–19 Limingan srk-talossa  
(Pappilantie 6). Lastenhoi-
toa varten ennakkovaraus 
mahd. pian p. 044  752 1226. 
Järjestää Virtaa välillämme 
-vapaaehtoiset sekä Limin-
gan rovastikunnan aviopari-
työryhmä.

Suuret kiitokset kaikille Jou-
lun lapsi -keräykseen osallis-
tuneille. 50 lahjaa lähti meil-
tä tänä vuonna eteenpäin! 
Ja isot kiitokset myös villasu-
kista ja muista neuleista, joi-
ta olette lahjoittaneet.
leiri 3.–6.-lk:n oppilaille 
22.–23.11. Merijärven Pah-
kasalonkylässä. Hinta 10 €. 
Ilm. 18.11. mennessä Lumi-
joen kirkkoherranvirastoon. 
Lisätietoja Sinikka Härkönen 
p. 044 5037080 tai Pekka Sii-
tonen p. 040 5357567
Rauhanyhdistys: Pe 14.11 
klo19 raamattuluokka Altti 
Aspegreenillä ja nuortenilta 
Ilpo Kämäräisellä. Su 16.11 klo 
12 pyhäkoulu I Hekkala II Hei-
nänen III Esa Hirvasniemi ja 
klo16 seurat Lumilyhdyssä Es-
ko Oksa. Ma 17.11 klo 19 sisar-
piiri ry:llä. Päiväkerho ry:llä ti 
18.11 ja to 20.11 klo 17.30–19 
sekä ke 19.11 klo 17–18.30. To 
20.11 klo 13 varttuneidenker-
ho Sanni Kaistolla.

lukijaksi?

Tule lukijaksi jumalan-
palveluksiin, voit it-
se valita kuinka usein. 
Ota yhteyttä kirkko-
herranvirastoon  
p. (08) 387 172.

Mistä voimia rakastaa? Ar-
kirakkautta pohditaan Li-
mingan seurakuntatalolla 
ensi sunnuntaina. Samaan 
aiheeseen perehdytään Kii-
mingissä perjantaina 21. 
marraskuuta. Molemmat ti-
laisuudet ovat ilmaisia. Nii-
hin kutsutaan parisuhtees-
sa eläviä.

Limingan seurakunnan 
diakonissan Sinikka Ilmo-
sen mukaan rakkaus jou-
tuu koetteille juuri arjes-
sa. Parisuhteeseen ei vält-
tämättä sitouduta samalla 
tavalla kuin ennen. Pieni-
kin apu, vaikkapa parisuh-
deilta, voi kuitenkin olla 
merkittävä suhteen säily-
miselle.

– Se voi olla pienestä 
kiinni, kun mietitään yh-
teistä taivalta. Yhteinen 
sävel voi löytyä, Ilmonen 

Voimaa 
arkirakkauteen

uskoo.
– Tärkeää on kuunnel-

la ja ymmärtää mitä toi-
nen sanoo, eikä vain luul-
la tietävänsä, Ilmonen huo-
mauttaa.

Itse aihe, arkirakkaus 
on valittu sen maanlähei-
syyden mukaan. Järjestä-
jät toivovat, että arkinen ai-
he madaltaa kynnystä tulla 
mukaan. 

Jokainen pari pohtii 
suhteensa ongelmia kes-
kenään. Iltoja on tarkoitus 
jatkaa ensi vuonna, jos sii-
hen on tarvetta.

Kiimingin seurakun-
nan perhetyöntekijän Rii-
na Moilasen mukaan arki-
rakkaus koskettaa kaikkia. 
Yhteiskunta ja työ asettavat 
paineita parisuhteelle. Ih-
misen pitäisi muun muas-
sa kerätä itselleen sitä ja tä-

tä. Hektisessä menossa ar-
jen pyörittäminen on mo-
nille vaikeaa.

– On löydettävä hyvä tapa 
olla yhdessä.

Kiimingin seurakunnan 
Pizzaa ja parisuhdetta -iltoja 
on järjestetty viitisen vuotta. 
Iltoja pidetään kaksi syksyllä 
ja kaksi keväällä. 

Jokaisella kerralla on 
uusi aihe. Asioista puhu-
taan luottamuksellisesti. 
Se mitä tilaisuudessa sano-
taan, myös jää sinne.

Moilanen lupaa, että 
muutkin kuin kiiminki-
läiset saavat osallistua il-
toihin. Iltoihin ei tarvit-
se osallistua säännöllisesti, 
vaikka monet parit niin te-
kevätkin. Tapahtumaan voi 
tulla silloin kun huvittaa.

PekkA HeliN

Pizzaa ja parisuhdetta -illat 

Perjantaina 21.11. klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla ai-
heena arkirakkaus. Pizzaa ja parisuhdetta -illoissa syö-
dään pizzailtapala ja puhutaan parisuhteesta. Periaattee-
na on ollut, että keskusteluun osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Tilaisuuteen voivat osallistua kaikenikäiset pa-
riskunnat.  

Lastenhoito järjestetty. Ilmoittautumiset pe 14.11.men-
nessä perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 5609 678. 
Lapsilla on hyvä olla omat eväät mukana.

w w w.sxc . hu /  C r y s t a l  L e i g h Sh ea r i n

w w w.sxc . hu /  J e sp e r  N o e r

Sunnuntaina 16.11. klo 16–19 Limingan seurakuntatalol-
la. Lyhyitä puheenvuoroja, yhdessä jakamista oman parin 
kanssa. Tarjolla kahvia/pientä välipalaa. Lastenhoito Ko-
tikololla. Ilmoita p. 044 7521 226.

Järjestäjät: Virtaa välillämme -vapaaehtoiset, Limingan 
rovastikunnan aviopariryhmä. Tilaisuuteen on tarkoitettu 
Limingan rovastikunnan seurakuntien parisuhteessa elä-
ville. Limingan rovastikunnan alueeseen kuuluvat Hai-
luoto, Kempele, Liminka, Lumijoki. Muhos, Oulunsalo, 
Tyrnävä ja Utajärvi.

Kaikenikäiset parit ovat tervetulleita.

Parisuhdeilta
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

nuorten yökahvila pe 14.11. 
klo 18–24 Vakkurilassa.
Sanan ja Rukouksen ilta su 
16.11. klo 18 kirkossa, Martti 
Heinonen.
Seurakuntakerho Jokivar-

ren vanhustentalolla ma 
17.11. klo 13, vieraana Maa-
rit Lampela Oulun seudun 
dementiayhdistyksestä. Ke 
19.11. klo 13 Kellon srk-ko-
dissa, mukana Helena Sep-
pänen. To 20.11. klo 13 srk-
keskuksen isossa salissa. Kul-
jetusta tarvitsevat soittakaa, 
p. 5472 636 pe klo 9–11. 
lähetyspiiri ti 18.11. klo 13 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa.
Juttukahvila to 20.11. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja antaa 
influenssarokotuksia. Kulje-
tusta tarvitsevat soittakaa, 
p. 5472 636 pe klo 9–11.
kynttilätapahtuma itse-
murhan tehneiden muis-
toksi su 16.11. klo 18. Ko-
koontuminen ja muistohet-
ki Tapulin pihalla, Kirkkotie 
3. Tilaisuuden jälkeen kahvi-
tarjoilu Tapulissa.
omaishoitajien kirkkopyhä 
Iissä su 23.11. alkaen klo 10 

messulla Iin kirkossa. Messun 
jälkeen ruokailu ja ohjelmal-
linen tilaisuus seurakunta-
talossa. Ilm. pe 14.11. men-
nessä diakoniatoimistoon p. 
5472 636 klo 9–11 tai Helena 
Seppäselle p. 040 5819 316.
Diakonian ja lähetyksen va-
paaehtoisten adventtijuhla 
ma 24.11. klo 18 Kellon srk-
kodissa. Ilm. ti 18.11. men-
nessä Kerolan Johannalle, p. 
045 1393 993 tai Ylimaulan 
Helenalle, p. 040 5014 764.
Rauhanyhdistys: seurakant-
torien koulutusilta ma 17.11. 
klo 18.30 srk-keskuksessa, 
haukipudas: raamattuluok-
ka pe 14.11. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulut su 16.11. klo 12 
Nevalalla, Turvakonkuja 7, 
Nissilällä, Haapapiha 5 ja Lo-
hella, Kauppilantie 5, seurat 
su 16.11. klo 17 ry:llä, sisarilta 
to 20.11. klo 18.30 ry:llä, Kel-
lo: ompeluseurat pe 14.11. 
klo 18.30 Similällä, Korvalan-
tie 46, pyhäkoulut su 16.11. 

klo 12, Leinosella, Käpylän-
kuja 22 ja Rehulla, Uhanpe-
räntie 18, seurat su 16.11. 
klo 17 ry:llä, Martti Lahti-
nen, Kalle Lohi, päiväkerho 
ma 17.11. klo 17.30. 
Jokikylä: päiväkerho to 
13.11. ja ke 19.11. klo 17.30–19 

”Soiva lohdutus” –ilta 

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa järjestetään 
”Soiva lohdutus” -ilta torstaina 13.11. klo 19. Tilai-
suudessa esiintyvät laulurunoilija Anna-Mari Kaski-
nen, sellisti Anna-Mari Linna ja Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Yksinlaulua esittävät Pekka Manninen 
ja Sauli Saarela, urkurina on Katri Niskakangas. Tilai-
suudessa kuullaan runoja ja musiikkia kärsimyksestä, 
surusta ja toivosta. Anna-Mari Kaskinen lausuu omia 
runojaan.
Illan suunnittelusta vastannut kanttori Hannu Nie-
melä kertoo, että vahvana motiivina tämän tilaisuu-
den järjestämiselle ovat olleet tämän syksyn mur-
heelliset tapahtumat maassamme. Hän ajattelee, et-
tä musiikki ja runot ovat parhaita lohdutuksen anta-
jia ahdistuneelle ja surulliselle ihmiselle.

kynttilätapahtuma 
itsemurhan tehneiden 
muistoksi 
Su 16.11. klo 18. Kokoon-
tuminen ja muistohet-
ki Tapulin pihalla, Kirkko-
tie 3. Tilaisuuden jälkeen 
kahvitarjoilu Tapulissa.

ry:llä, kodinilta pe 14.11. klo 
18 ry:llä, alustus Jukka Kol-
monen, “Kiitollisuus”, pyhä-
koulut su 16.11. klo 12, Ase-
makylä e. Hannu Koivisto, 
Asemakylä p. Hannu Pärk-
kä, Keskikylä Jorma Leske-
lä, Vänttilänperä Asko Vil-

jamaa, Taipaleenkylä Antti 
Holappa.
kastettu: Jami Mikael Kris-
tian Kettunen, Tiia Hanne-
le Barck, Aada Emilia Finnig, 
Santtu Olavi Aukusti Raap-
pana, Jessika Alissa Lumia 
Multamaa, Ella Juulia Kallio.

laulaa enkelien kanssa ja  
Jäälin seurakuntakodin avoimet ovet 20.11.

Tervetuloa Jäälin seurakuntakodille tutustumaan uu-
siin tiloihin ja työntekijöihin. Illan ohjelmassa myös uu-
sia ja vanhoja pyhäkoululauluja.
Kello 17 Kahvitarjoilua ja tutustumista tiloihin ja 
kello 18 Laulaa enkelien kanssa. 
Iltaa voi jatkaa kahvittelujen merkeissä 19.30 asti.

Pyhäkoulu su 16.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.
hartaus ti 18.11. klo 13 Koi-
vulehto, Jaana Kontio.
kantaattikuoro to 13.11. klo 
19.30 huom.aika!
Sävellyskonserttisarja kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa:
Su 16.11. klo 18 Tapio Tiitun 
urkukonsertti.
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. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
13.11. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa
Diakoniapiiri ma 17.11. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-

dissa.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 18.11. klo 13 Montin-sa-
lissa, kuljetuspyynnöt Ulla p. 
040 5793 247.
Ystäväpiiri to 13.11. klo 14 
Huttukylän nuorisoseuralla.
lauluilta ti 18.11. klo 18 Yli-
kylällä Niemelässä Ylikiimin-
gintie 115, Ulla Junttila.
Iin rovastikunnan Ranta-
pohjan alueen omaishoita-
jien ja läheisten kirkkopy-
hä su 23.11. klo 10–13.30 Iis-
sä. Ilm. viim. 14.11. Jaana p. 
040 5793 348. 
Diakonian- ja lähetyksen 
vapaaehtoisten adventti-
juhla ma 24.11. klo 18 Hau-
kiputaalla Kellon srk-kodis-
sa. Ilm.viim. 20.11. Ulla p. 040 
5793 247.
Diakonian myyjäiset ma 
1.12. klo 13–16.30 Kolamäen 
kerhohuoneessa Kivitiellä.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus: Ulla Junttila p. 040 
579 3247, Erja Haho p. 0400 

775 164, Jaana Kontio p. 040 
579 3248.
kodinhoitaja toini haapa-
lan puhelinpäivystys arkisin 
klo 8–9 p. 044 5760 019.
Musaryhmä ke 12.11. klo 
18–19.30 Jäälin srk-kodilla.
Yökahvila pe 14.11. klo 19–22 
Jäälin srk-kodilla
nuorten Adventtileiri 
5.-7.12. Posiolla. Ilm. viim. 
26.11. Sepi p. 040 7431 903.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 
Kirkkopirtillä ja Jäälin seura-
kuntakodissa.
Perhekahvila pe klo 9.30–11 
Kirkkopirtillä ja Jäälin seura-
kuntakodissa.
lasten parkki Jäälin seura-
kuntakodissa to klo 13–15.
Pyhäkoulukoulutus vapaa-
ehtoisille: Godly Play 14.11. 
klo 12–14 Kirkkopirtillä-
Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta pe 21.11. klo 18.30 Jäälin 
seurakuntakodissa. Aihee-
na arkirakkaus. Alustamas-
sa Helena ja Kauko Hintsala. 

Lastenhoito järjestetty. Ilm. 
viim. pe 14.11. Riina p. 040 
560 9678.
herännäisseurat su 16.11 klo 
15 Marja Kinnusella Kierto-
tie 18.
Rauhanyhdistys: Seurat: 
16.11. klo 17 rauhanyhdistys. 
Yhteiset lauluseurat: 14.11. 
klo 19 rauhanyhdistys. Raa-
mattuluokka: 14.11. klo 18 
rauhanyhdistys. Pyhäkou-
lu: 16.11. klo 12 Alakylä 1 L. 
Moilanen, Alakylä 2 I. Haho, 
Huttukylä P. Juujärvi, Jääli P. 
Korkala, Kirkonkylä 1 L. Top-
pinen kirkkopirtillä, Kirkon-
kylä 2 A. Karjalainen, Tirin-
kylä E. Sieppi.
kiimingin Rauhan Sana-
Osallistumme 16.11. Oulun 
Rauhan Sanan seuroihin.
kastettu: Aleksi Antero Hei-
nonen, Venla Emilia Leskelä, 
Elja August Oliver Vänttilä, 
Mari Aino Helena Kuosma-
nen, Sanni Ilona Sirviö, Vilja-
mi Eero Johannes Isoviita.

Seurakunnan virasto 
suljettuna 
Ke 19.11. henkilökunnan 
virkistyspäivän vuoksi.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
naisten piiri to 13.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 13.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot normaalisti. 
kuorot: Varhaisnuorten kuo-
rot ja mukulakuoro normaa-
listi. Kirkkokuoro ke 19.11. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Askeleet pe 14.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
herännäisseurat su 16.11. 
klo 18.30 Airi ja Yrjö Iso-Sep-
pälällä, Savikorventie 44.
Vapaaehtoisten vierai-
lu palvelutalo Hovilassa ma 
17.11. klo 14.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ti 18.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na tasauskeräyskohde Kam-
bodzha, vieraana lähetyssih-
teeri Minna Sorvala. Seura-

kuntapiiri to 20.11. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 20.11. 
klo 13.
oulun konservatorion kem-
peleläisoppilaiden konsert-
ti to 20.11. klo 18.30 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Veikon valinta normaalisti. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten yhteinen jouluruokai-
lu ti 2.12. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Linja-autokuljetus Kirkon-
kylän srk-kodilta klo 18.15. 
Ilm. pe 21.11. mennessä p. 
040 7790365 tai leena.hint-
sala@evl.fi.
Yhteisvastuukoulutus ti 
18.11. klo 17–20.30 Tyrnä-
vän srk-kodissa, Mankilantie 
1. Vuoden 2009 kotimaan ja 
ulkomaan kohteen esitte-
ly. Vieraana Tiina Väänänen 

Kirkkopalveluista ja Jan Ed-
ström Kirkon Ulkomaanavus-
ta. Kuljetukset, Sirkku Määt-
tä p. 040 77990 368. 
Aamukahvila normaalisti.
lähetystyön joulumyyjäi-
set pe 5.12. klo 12–15 (huom. 
uusi aika!) kirkonkylän srk-
talon salissa. Otamme vas-
taan lahjoituksena leivon-
naisia ja käsitöitä. Merkitse 
leivonnaisiin raaka-aineet ja 
valmistuspäivä. Myyjäisten 
talkoot to 4.12. klo 8 Kokko-
kankaalla ja klo 9 kirkonky-
län srk-talolla. Ilmoittaudu 
talkoolaiseksi lähetyssihtee-
rille p. 040 7797 705.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Nuor-
ten ilta to klo 19 VP. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Raamattu-
luokat pe 14.11 klo 18 nuo-
remmat: Hintsala, Hieta-

niementie 13, vanhemmat: 
Mällinen, Hietaniementie 
9. Pyhäkoulut: su 16.11. klo 
12 Kokkokangas: Timlin, Ri-
tarinkuja 2. Keskusta-Olli-
la: Vähä, Vihiluodontie 533. 
Santamäki: Haukipuro, Sal-
mikuja 3. Paituri: Pulkkinen, 
Eeronpolku. Seurat su 16.11. 
klo 16 ry:llä.
Murron ry: Rippikoululais-
ten (Kempeleen puoli) kodi-
nilta to 13.11. klo 18.30 Kem-
peleen ry:llä. Lauluseurat pe 
14.11. klo 19 Anne ja Sakari 
Pikkaraisella, Rannanpohja 
3. Seurakuntapäivä su 16.11. 
ry:llä, klo 13 alustus ja klo 19 
seurat.
kastetut: Emma Peppi Oli-
via Korhonen, Elmer Aukusti 
Hintsala, Kerttu-Maaria Tuo-
vila.
kuollut: Irja Lilja Annikki Ar-
vola s. Happonen, 82; Antti 
Johannes Melamies, 69; Rai-
mo Olavi Korkeamäki, 63.

Anna-Mari Kaskinen
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Läsnäolon yhteisö
 Kirkkohallituksen asettaman  

Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti

tammikuu 2007

 
Suomen 

evankelis-luterilaisen 
kirkon keskushallinto

Sarja C 2007:1

kuorot: Tähde to 13.11. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 19.11. klo 18 kirkossa.
Pyhäkoulu su 16.11. klo 15 
Vanamossa.
Senegal-opintopiiri su 16.11. 
klo 19  srk-talolla.
hyvän mielen päiväkahvit ti 
18.11. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-

piirin vintillä. Mukana diako-
niaopiskelija Hannu ja dia-
konissa Sinikka.
kotiseurat ti 18.11. klo 18.30 
Antti ja Anna-Maria Rönköl-
lä, Kedonperäntie 9. Puhuja-
na Hannu Uusmies Kansanlä-
hetyksestä.
Seurakuntakerho ke 19.11. 
klo 12 srk-talolla. Aiheena 

Ikäihmisen hampaiden ja 
suun hoito, vierailijat Ham-
maspeikosta hammaslääkäri 
Henrikka Korhonen ja suuhy-
gienisti Leena Pohjola.
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.
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
ralli to 20.11. klo 18 srk-ta-
lolla talviryhmälle ja muual-
la rippikoulunsa käyville su-
kunimen aakkosten mukaan 
A-N. Vuonna 2009 rippikou-
lun käyvä: Mikäli et ole osal-
listunut rippikoulusunnun-
taihin, voit korvata sen käy-

kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 14.11. klo 10.15 kap-
pelissa, Leena Leskelä.
Miesten piiri pe 14.11. klo 18 
Koortilassa. 
Rovastikunnallinen pari-
suhdeilta Sinä ja minä ja ar-
kirakkaus su 16.11. klo 16–19 
Limingan seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6. 
Muistojen konsertti su 
16.11. klo 18 Koivu ja tähti-
kulttuurikeskuksessa. Mu-
hoksen torvipojat, puhe Jou-
ni Heikkinen. 
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 18.11. klo 12 rukoushuo-
neella. Leena Leskelä kertoo 
kokemuksiaan kotisairaan-
hoidosta. 
hartaus ti 18.11. klo 15 ryh-
mäkodilla, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 19.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen.
hartaus ja ehtoollinen ke 
19.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa sekä klo 14 Koivu- ja Tähti-

kodeissa, Jouni Heikkinen
Rukouspiiri ke 19.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaushetket to 20.11. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
hartaus to 20.11. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
kuorot: ke 19.11. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. To 20.11. klo 
18.30 kamarikuoron harjoi-
tukset kirkossa.
Perhekerhot: ti klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa sekä to 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
kymppisynttärit ma 17.11. 
klo 17 alkaen srk-atalossa. 
Adventtileiri 7–13-vuotiail-
le 29.–30.11. Koortilassa. Il-
moittautumiset viim. 14.11. 
kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284 tai tuula.vaana-

nen@evl.fi. Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje.
Päivystys nuorisotoimistol-
la pe 14.11. klo 15–17 p. 533 
1201. 
Yökahvila la 15.11. klo 
19.30–23.30 Nuokkarilla. 
nuortenilta ke 19.11. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Nuorisotyönohjaa-
jat Tuula Väänänen p. 040 

5246534 ja Rainer Väänänen 
p. 040 5851057.
Rippikoulut: päivärippikou-
lun teemallinen nuortenil-
ta pe 14.11. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa, oppitun-
nit la 15.11. klo 10–14 Koor-
tilassa ja jumalanpalvelus su 
16.11. klo 10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 

Perheluento

Psykiatrian erikoislääkä-
ri, psykoterapeutti, ratkai-
sukeskeisen psykoterapi-
an kouluttaja Ben Furman 
luennoi ti 18.11. klo 18–20 
Koivu ja tähti-kulttuuri-
keskuksessa. Aiheena luo-
vuus ja leikillisyys lasten-
kasvatuksessa. Tilaisuuden 
järjestävät seurakunta ja 
kunnan opetustoimi. Mu-
kana myös Pelastakaa Lap-
set ry Muhoksen osasto.

lapsi on ilo -messu 

To 20.11. klo 18 kirkos-
sa. Lapset voivat osallis-
tua ehtoolliselle yhdessä 
huoltajan kanssa. Mes-
suun voit tulla pukeutu-
neena Päivänsäteeksi tai 
Menninkäiseksi. Sama 
teema jatkuu kekkereillä 
seurakuntatalossa mes-
sun jälkeen. 
Jotta osaamme varautua 
tarjoiluun, pyydämme il-
moittautumaan pe 14.11. 
mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 533 1284.

Perhekerho to klo 10–12. 
Seurakuntapiiri ti 18.11. klo 
12, Leena Leskelä.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 14.11. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk ja ompelu-
seurat ry:llä. La 15.11. klo 19 
raamattuluokka-iltakylä M. 
Tihisellä. Klo 19 nuortenilta 
Aimo ja Elise Mikkosella. Su 
16.11. klo 12 pyhäkoulut: kk1 
V. Pirnes, kk2 Jokitalo, Kori-
vaara Leinonen, Pälli P. Lo-
hi, Suokylä Räisänen. Klo 17 
seurat ja julkaisuilta ry:llä. 
Ma 17.11. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 20.11. klo 19 sisaril-
ta. www.muhoksenrauhan-
yhdistys.fi 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 15.11. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä M. 
Tihisellä. Su 16.11. klo 12 ja 
klo 18 seurat ry:llä.
kastettu: Helmi Mila Mar-
jatta Kemppainen, Teemu 
Sakari Törmänen.

Iin rovastikunnan 
strategiakoulutus 

Koulutusta luottamushenkilöille ja työntekijöille 
lauantaina 22.11. klo 11–14 Pudasjärven seurakunta-
keskuksessa, Varsitie 12.
Kouluttajana asessori,  kirkkoherra Pauli Niemelä. 
Ilmoittautuminen 17.11. mennessä Pudasjärven kirk-
koherranvirastoon p. (08) 8823 100.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
seurakuntakeskuksessa to 
20.11. klo 16.30 alkaen. 
kynttilähetki ja kahvitilai-
suus (mielenterveysviikon 
aloitus) su 16.11. klo 17 seu-
rakuntakodissa.
kuorojen konsertti to 13.11. 
klo 19 seurakuntakodissa.
konsertti Veli-Matti Rauta-
koski, laulu ja Jukka Jaakko-
la, urut ja piano pe 14.11. klo 
19 seurakuntakodissa. Ohjel-
ma 5 €.
kirkkolauluyhtye kaano-
nin konsertti seurakunta-

kodissa su 16.11. klo 19. Oh-
jelma 5 €.
Ystävän kammari ti 18.11. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa isossa kahviossa. Vie-
raana Leena Pesälä.
kipuryhmä to 20.11. klo 18 
seurakuntakodissa. Kyllikki 
Syrjäpalo kertomassa aihees-
ta ”potilaan itsemääräämis-
oikeus”. Kahvit ja nyyttiar-
pajaiset.
lähetystalkooilta ma 17.11. 
klo 18.30 Lakarin koulun kä-
sityötalon yläkerrassa.
kirpputori ke 19.11. klo 
10–13 talkootuvassa.

kuorot: ke 19.11. klo 18 Vox 
Margarita, to 20.11. klo 16.30 
nuorisokuoro, 17.00 lapsikuo-
ro, 18.45 Sarakylän kappeli-
kuoro, 18.00 kirkkokuoro. 
Rönö pe 14.11. klo 18–22. 
Tästä Rönöstä rippikoululai-
sella on mahdollisuus saada 
muu käynti merkintä.
Apua arjen askareisiin? 
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmä auttaa pihan ja ko-
din siivouksissa, lasten hoi-
dossa ym. kodin tehtävissä. 
Hinta 5 € / tunti / apulainen. 
Varaukset Tiinalta p. 040 571 
4636. 

tilaa tiernapoikaesitys 
matkaryhmältä pikkujouluihin 
ym. illanviettoihin. 
Esitykset viikosta 48 eteenpäin. 
Varaukset ja hintatiedustelut: 
Tiina Inkeroinen 
p. 040 571 4636
tiina.inkeroinen@evl.fi.

Satumuskari  Sarakylän kou-
lulla to 13.11. klo 16–17.
Perhekerho  to 13.11. ja to 
20.11. sekä ma 17.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa ja 
ke 19.11. Petäjärinteen kylä-
talossa.
Pyhäkoulu su 16.11. klo 13 
Suojalinnan kerhotilassa.
Rauhanyhdistykset:  Lähe-
tysseurat Aittojärvellä Mai-
ja-Liisa ja Pekka Lehdolla ke 
19.11. klo 19. Livon koululla 
to 20.11. klo 19. (A. Impiö ja 
O. Pekkala). Käsityöilta Sa-
rakylässä Eeva Puhakalla pe 
14.11. klo 19 ja lauluseurat 
Anssi Nurmelalla su 16.11. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä su 
16.11. klo 17. (H. Ojalehto, M. 
Määttä). Myyjäisseurat Jon-
gulla Ritva ja Jorma Pesäläl-
lä pe 21.11. klo 19.
kastettu: Eetu Matias Illi-
kainen, Juuso Iikka Lennard  
Manninen.
kuollut: Hilja Maria Riepula, 
67; Kalle Albert Määttä, 84.

w w w.sxc . hu /  J u l i a  F r e e man - Wo o lp e r t
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"Sinä ja minä ja arkirakkaus" 
-parisuhdeilta 

su 16.11. klo 16–19
Limingan seurakuntatalolla. 

Lyhyitä puheenvuoroja, yhdessä jaksamis-
ta oman parin kanssa. Järjestää Virtaa Vä-
lillämme -vapaaehtoiset ja Limingan ro-
vastikunnan avioparityöryhmä. Pientä 
tarjoilua.

mällä jumalanpalvelukses-
sa ja tehtävämonisteella. Il-
mottaudu jumalanpalveluk-
seen tullessasi sakastissa ja 
saat tehtävät täytettäväksi. 
Varaa kynä mukaan.
Perhekerhot: Ti 18.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Vieraa-
na ympäristökonsultti Olli-
Pekka Siira. Aiheena kotita-
louksien ekovinkit.  Ke 19.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: To 13.11. Tupoksen 
partiolaiset Liisan linnassa.  
Katso retkikirje. Pe 14.11. 
Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 15–17. Par-
tiohuivikankaat ja merkit 
myynnissä, hinta 6 € / kpl. La 
15.11. klo 11–14 Niittykärppi-
en järjestämä kirpputori-ta-
pahtuma Kotikololla. Myy-
tävänä nokipannukahvia ja 
muurinpohjalettuja sekä ar-
poja. Partiolaisten adventti-
kalentereita myynnissä 5 € 
/ kpl. Su 16.11. Kirkkopal-
velussa Vadelmat. Ke 19.11. 

Telkät ja Lumikot Kotikolol-
la klo 16–17. Vetäjänä Make. 
Mafeking 3/08-09 Partio-
kämpällä klo 18–20.30. Seik-
kailija- ja Tarpojakortit saa-
puvat lähiaikoina.  Johtajat 
lunastavat partiotoimistos-
ta. Hinta 1 € / kpl. Uudet jä-
senet ovat tervetulleita mu-
kaan partiotoimintaan. Tie-
dustelut: markku.korho-
nen@evl.fi, p.044 7521 223 
tai ww.niittykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.11 
klo 18.30 raamattuluokka 
(7–8) ry:llä sekä klo 18.30 
nuortenilta Saara ja Mika 
Kotkarannalla. La 15.11 klo 
18.30 raamattuluokka (5–6)
ry:llä. Su 16.11 klo 11.30 py-
häkoulut ja klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 17 seurat ry:llä. 
Varttuneiden kerho ti 18.11. 
klo 12 ry:llä.
kastettu: Neea Annie Hie-
tala, Santeri Heikki Olavi 
Pietilä.

w w w.sxc . hu

Ben Furman
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keStIlä
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 13.11. klo 
11 Elvi ja Esko Puurusella.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
14.11. klo 13 Pihlajistossa.
ompeluseuramyyjäiset 
pe 14.11. klo 19 ja seurat su 
16.11. klo 12 ry:llä, Mauno 
Mustapää ja Antero Hämä-
läinen.
Mozartin Requiem; Jubile-
mus-kuoro ja soitinryhmä 
solisteineen Eila Toikan joh-
dolla su 16.11. klo 14 Kestilän 
kirkossa: Ann-Sofie Ailovuo 
sopraano, Sari Hourula altto, 
Tero Ylönen tenori, Jari Par-
viainen basso, Katrin Meri-
loo urut. Ohjelma 5 €. Rippi-
koululaiset osallistuvat.
kirkkokuoro ti 18.11. klo 19 

Pulkkilan ja Rantsilan 
kirkkokuorojen harjoituk-
set to 20.11. klo 19 Rantsi-
lan srk-talossa. 

srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 19.11. 
klo 10 k-kodissa.
Mäläskänkylästen vierailu 
ke 19.11. klo 13 Pihlajistoon.
Rippikoulua la 22.11. klo 9 
srk-kodissa.
kerhot: Perhekerho to 13.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja Aarrearkku-kerho to klo 
15.30 ja Salaisuuksien kaivos 
to klo 17.30 k-kodissa. Seura-
kuntakerho pe 14.10. klo 10 
srk-kodissa.
kuollut: Elli Inkeri Kemppai-
nen s. Tinkala Leiviskänran-
nalta, 79.

PIIPPolA
Seurakuntakerho ti 18.11. 
klo 12 Väinölässä. 
Virsilauluhetki ke 19.11. klo 
12.15 Ainolassa. 
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 srk-kodissa. 
kastettu: Severi Topi Vilhel-
mi Rajamäki
kuollut: Esko Heikki Karppi-
nen, 74, Oulusta.

PulkkIlA
ehtoollishartaus pe 14.11. 
klo 13 Koivulehdossa.
nuortenilta pe 14.11. klo 18 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Rippikoululaiset mukaan.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 14.11. klo 19, nuor-
tenilta la 15.11. klo 19.30 
ry:llä, seurat su 16.11. klo 13 
Koivulehdossa ja opistoseu-
rat klo 14 ry:llä, Alpo Pikka-
rainen. 
Mielenterveysviikon alku-
hartaus su 16.11. klo 18 kir-
kossa. Kahvit srk-talossa.
Seurat pe 21.11. klo 18.30 
Marja ja Jari Haverisella, 
Launolantie 37. Puhujina Ris-
to Wotschke ja Timo Hakka-
rainen. Mukana `Vakkaset`-
kuoro.

kerhot: Seurakuntakerho ke 
19.11. klo 12, perhekerho ma 
klo 10 ja päiväkerho pe klo 
13 srk-talossa. 

PYhäntä
omaishoitajien tapaami-
nen Rantsilassa Lähtö srk-
talolta to 13.11. klo 10.45.
5-vuotiaiden syntymäpäi-
vät su 16.11. Aloitetaan ju-
malanpalveluksella klo 12 
kirkossa, sen jälkeen synty-
mäpäiväjuhla srk-talolla.
hartaus su 16.11. klo 13.30 
Nestorissa, Timo Aitto-oja ja 
seurat klo 16 ry:llä, Oiva Tölli 
ja Mauno Kurunlahti. 
Mll:n perhekahvila ma 17.11. 
klo 11 kerhohuoneessa.
tavastkengän diakoniapiiri 
ma 17.11. klo 11 Irja ja Matti 
Turusella.
kirkonkylän diakoniapiiri ti 
18.11. klo 18.30 Huttusilla. 
lauluseurat ke 19.11. klo 
18.30 ry:llä.  
lukupiirit: ma klo 9 srk-ta-

lossa ja klo 11 Ukonojan ker-
hohuoneella (huom. ei ma 
17.11. Ukonojalla).
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, 
salaisuuksienkaivoskerho ke 
klo 15 ja perhekerho to 20.11. 
klo 11 kerhohuoneessa.

RAntSIlA
tilaa tiernatytöt Arja-kant-
torilta p. 0207 109 732.
omaishoitajien kokoontu-
minen to 14.11. klo 12 Rant-
silan srk-talossa. 
ompeluseurat pe 14.11. klo 
19 ry:llä ja seurat su 16.11. klo 
18.30 srk-talossa.
Seurat su 16.11. klo 19 Anita 
ja Jari Ojalla, Hannu Lauriala 
ja Kansanlähetyksestä Han-
nu Uusmies. 
nuorten raamis ke 19.11. klo 
18 Nuppulassa.

Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
hartaus to 20.11. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 
Jaakkola.
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 
13.11. klo 10 srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho Palle-
rot ma klo 10 Nuppulassa. 
Hovin nuppukerho ti klo 10 
Hovin koululla. Pikku Nu-
put ke klo 11 ja Isot Nuput 
to klo 13.30 Nuppulassa. 
Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30 Mankilan koulul-
la. Hovin varhaisnuoret ke 
klo 14 ryhmä I ja klo 15.30 
ryhmä II Hovin koululla. 
Tyttökerho to klo 16 Nup-
pulassa. 
kastettu: Silja Kerttu Kaa-
rina Konola ja Samuel Vee-
ti Edvard Kivioja.

RuukkI
halutessasi tavata dia-
koniatyöntekijän, ota yhte-
ys Pirkko Alamännistöön p. 
050 5945 740 tai Lahja Rau-
tiolaan p. 050 4694 774. Dia-
koniatyöntekijän vastaanot-
to ke klo 10–12 Ruukin seura-
kuntatalossa. 
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla. Ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja to klo 9.30-11.30 Revon-
lahden srk-talolla. 
Sukkapiiri to 13.11. ja to 
20.11. klo 13 Ruukin srk-talol-
la. Kudotaan sukkia ja muu-
ta lämmintä. 
kaakaokerho 1.–2.-luokka-
laisille to 13.11. klo 12.30 Re-
vonlahden srk-talolla.
lapsikuoron harjoitus to 
13.11. ja to 20.11. klo 15 Ruu-
kin srk-talolla ja ti 18.11. klo 
16 Paavolan srk-talolla. Yrjö 
Nissinen. 
nuorten peli-ilta 12–19-vuo-
tiaille to 13.11. klo 18–20 

Ruukin srk-talolla.
Sunnuntailounas su 16.11. 
Revonlahden srk-talolla per-
hekirkon jälkeen, 2 € / henki-
lö, 5 € / perhe. 
Pyhäkoulu su 16.11. klo 12 
Ruukin srk-talolla.
Ruukin päiväkerho uusi 
3–4-v. ryhmä ma 17.11. klo 
13–15 Ruukin srk-talolla. 
tyttökerho 2.–4.-luokki-
en tytöille ti 18.11. klo 17.30 
Ruukin srk-talolla. 
Aikuisten päiväpiiri ke 19.11. 
klo 12 Ruukin srk-talolla. 
kirkkokuoro ke 19.11. klo 19 
Ruukin srk-talolla.
Siioninvirsiseurat to 20.11. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.
Rauhanyhdistykset: Pe 
14.11. klo 18 myyjäiset Re-
vonlahden ry:llä, eteläpuoli.
Pe 14.11. klo 19 ompeluseu-
rat Luohuan ry:llä. Pe 14.11. 
klo 19 ompeluseurat ja lau-
luilta Ruukin ry:llä, Mart-
ti Murtoperä. La 15.11. klo 
12 Madekosken ry:n myyjäi-

set Ruukin ry:llä. Paavolan 
ry:n syysseurat 15.–16.11. La 
15.11. klo 18.30 puhe ja HPE 
kirkossa Pekka Sippola, Yr-
jö Koskimäki. Kirkkokahvit 
ja englanninkielinen iltahar-
taus ry:llä. Su 16.11. klo 12 ja 
18.30 seurat ry:llä, Yrjö Kos-
kimäki, Hannu Hintsala. Su 
16.11. klo 12 pyhäkoulu Ulla 
ja Pekka Laurilalla. Ti 18.11. 
klo 19 vauvailta Eija Kinnu-
sella.  Ti 18.11. klo 13 aikuis-
tenkerho Paavolan ry:llä.

SIIkAJokI
Perhekerho to klo 10–12.30 
srk-talolla.  

Vanhusten päiväpiiri ma 
17.11. klo 13 Puistolassa.
Virsihetki ti 18.11. klo 13 
Puistolassa.
Varkkari-ilta 3.–6.-lk:lle ti 
18.11. klo 18 srk-talolla.
naisten keskustelupiiri ti 
18.11. klo 18 Siikajoen pap-
pilan alakerrassa. 
lapsikuoro ke 19.11. klo 15 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 13.11. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 14.11. klo 18.30 ompe-
luseurat ja Siikatörmäilta 
ry:llä. La 15.11. klo 19.30 raa-
mattuluokka Ari Kälkäisellä. 
Su 16.11. klo 13 seurat ry.llä.
Ke 19.11. klo 18.30 ompe-
luseurat ry:llä. To 20.11. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.

VIhAntI
Perhekerho ti klo 10–11.30 
sinisellä talolla.
lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 13.11. klo 12 Maija 
ja Heikki Mustakankaalla.

hartaus ja kynttilöiden sy-
tytys su 16.11. klo 18 Vihan-
nin kk:n vesipuistossa itse-
murhan tehneiden muisto-
päivänä.
Seurakuntakerho ti 18.11. 
klo 13 srk-talolla. Mukana 
entinen kanttorimme Pek-
ka Kyöstilä Pulkkilasta. Hän 
esittelee sähköistä nelipyö-
räistä seniorimopedia ja lu-
pasi myös laulaa. Tervetuloa 
näkemään Pekkaa ja tutus-
tumaan uutuustuotteeseen.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
19.11. klo 12 Alpuan meije-
rin pirtissä.
kuorot: Reserviläisten kuo-
ro ke 19.11. klo 18 srk-talolla. 
Kirkkokuoro ke 19.11. klo 19 
srk-talolla.
Diakonia-lähetyspiiri to 
20.11. klo 12 Kuusiradin ky-
lätalolla.
Siioninvirsiseurat to 20.11. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.
Sururyhmä to 20.11. klo 19 
srk-talolla.

Rauhanyhdistys: Pe 14.11. 
klo 19 ompeluseurat Alpuan 
ry:llä. Su 16.11. klo 17 seurat 
kirkonkylän ry:llä. Juha Kan-
niainen ja Heimo Kuha.
kastettu: Ninni Maria Au-
roora Kallio.
Avioliittoon kuulutetaan: 
Matti Johannes Riekki (Haa-
pavesi evl) ja Katja Karoliina 
Lumijärvi (Siikasalo evl).

Päiväkerhon  
valokuvauspäivä 
to 20.11. 
Aikataulu seuraavasti:
Paavola klo 9–10.30
Ruukki klo 11–14
Revonlahti klo 
14.30–15.30
Tule ajoissa paikalle ja 
ota mukaan kerhosta 
saamasi tilauslomake. 
Ensin otamme ryhmäku-
vat ja sen jälkeen yksi-
tyiskuvat!

Adventtimessut  
su 30.11. klo 11–14 
Siikajoenkylän seura-
kuntatalolla. Pöytäva-
raukset to 27.11. klo 12 
mennessä p. 044  343 
8148. Pöytien jako la 
29.11. klo 16.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 13.11. klo 
10.30 Kauttaranta 12 A 2.
hartaus pe 14.11. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla 
ja klo 13.30 Lepolassa.
Sinä ja minä ja arkirakkaus 
-parisuhdeilta su 16.11. klo 
16–19 Limingan seurakunta-
talolla, Pappilantie 6.
Seurakuntakerho ti 18.11. 
klo 12.30 Tyrnävän seurakun-
tatalolla.

ensi vuoden rippikouluun ilmoittautuminen 

Sunnuntaina 16.11. klo 10 jumalanpalvelus Tyrnävän kirkos-
sa ja sen jälkeen ilmoittautuminen ja info-tilaisuus Tyrnävän 
seurakuntatalolla. 

Tilaisuuteen osallistuvat kaikki ensi vuonna rippikoulun käy-
vät nuoret, myös muualla kuin omassa seurakunnassa käyvät. 
Rippikouluun otetaan vuonna 1994 tai sitä ennen syntyneet. 
Rippikoulusunnuntaihin toivotaan mukaan myös rippikoulu-
laisten vanhempia.

Yhteisvastuukoulutus

Ti 18.11. klo 17–20 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. 
Kaikki asiasta kiinnostu-
neet, tervetuloa saamaan 
tietoa ensi vuoden keräys-
kohteista.

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 20.11. klo 11.30 
Eeva-Liisa ja Urho Honkakos-
kella.
nuoret: Nuortenillat ma 
17.11. klo 18 Murrossa Kaut-
taranta 12 A 2, ti 18.11. klo 
18 Temmeksen seurakunta-
talolla ja pe 21.11. klo 18 Tyr-
nävän seurakuntatalolla.
uudeksi diakoniatyönteki-
jäksi Salme kinnunen 
Kirkkoneuvosto on 5.11. ko-
kouksessaan valinnut Tyrnä-
vän seurakunnan diakonia-
työntekijän virkaan  sosiono-
mi-diakoni Salme Kinnusen 
Kemistä, varalle diakonissa-
sairaanhoitaja Marjo Heikki-
sen Oulusta.
temmes: Hartaus to 13.11. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä ja 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
lakeuden kehitysvammais-
tuki ry:n syykokous to 13.11. 
klo 18 Peltolassa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 

Pe 14.11. klo 19 lauluseurat 
ry:llä. La 15.11. klo 18 avio-
puolisoilta ry:llä. Su 16.11. 
klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 14.11. klo 19 lauluseurat 
Anne ja Sakari Pikkaraisel-
la, Rannanpohja 3. Su 16.11. 
seurakuntapäivä, klo 13 alus-
tus ja klo 19 seurat ry:llä.
kastettu: Aleksi Joonatan 
Ahorinne, Heikki Juhani Pu-
ronkari.
kuollut: Pentti Juhani Rahko 
94, Reeta Maria Elisabet Kek-
konen s. Romppainen. 78.

Isänpäivälounas lähetyk-
selle tuotti 575 euroa, 
suuri kiitos osallistujille
ja lahjoittajille. Suosio yl-
lätti meidät täysin ver-
rattuna aikaisempiin
vuosiin. Pahoittelemme 
lounasajan aikaisempaa 
päättymistä.
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1. kivi

Kivenheittäjä analysoi opetustarkoi-
tuksessa Aamulehden uutisen, joka 
on julkaistu 3. marraskuuta. Uuti-
sen pitää määritelmän mukaan si-
sältää jotakin uutta tietoa, jotta se 
olisi uutinen. Kivenheittäjä iloitsee 
siitä, että Aamulehden uutinen on 
uutinen. Se sisältää uutta tietoa.

Alkuperäinen teksti lihavoi-
tuna.

Poliisi ja lastensuojeluviran-
omaiset ovat huolissaan Porin 
seudulla yleistyneestä alaikäis-
ten bilesaunailmiöstä.

Uutinen: Bilesaunailmiö on 
vasta nyt levinnyt muualta maas-
ta Porin seudulle.

Nuoret vuokraavat kokoontu-

mistiloikseen saunatiloja, joista 
viranomaisten mukaan on todel-
lisuudessa tullut suojattuja ryyp-
päyspaikkoja usein suurelle mää-
rälle alle 18-vuotiaita nuoria. Po-
rin poliisin järjestysosaston joh-
taja, ylikomisario Reima Laju-
nen sanoo, että kyseessä on tä-
män syksyn ilmiö.

Uutinen: Muualla maassa il-
miö on ollut ympärivuotinen ei-
kä nuorten ole tarvinnut aiemmin 
vuokrata tiloja.

Poliisi on jo muutaman kerran 
joutunut tyhjentämään näitä ti-
loja, koska juopuneiden alaikäis-
ten meno on yltynyt aivan holtit-
tomaksi.

– Parhaimmillaan saunati-
loista on poistettu kerralla yli sa-
ta nuorta häiriöiden vuoksi, La-
junen kertoo.

Uutinen: Aiemmin holtiton 
meno on saanut jatkua ilman häi-
riöitä.

Poliisin mukaan ongelmana 
on, ettei tilaisuudelle useinkaan 
löydy isäntää eikä kukaan valvo, 
mitä tapahtuu.

Uutinen: Yleensä tällaisille ti-
laisuuksille ei ole ollut vaikeuksia 
löytää isänniksi urheiluseuroja ja 
kuntien vapaa-aikatoimia.

– Meno on aivan hallitsema-
tonta, kun nuoret voivat vapaas-
ti kantaa tiloihin kassikaupalla 

alkoholia ja juoda itsensä aivan 
tolkuttomaan kuntoon, yliko-
misario Lajunen sanoo.

Hänen mukaansa nuorison 
suojatuiksi ryyppäyspaikoik-
seen löytämiä saunatiloja on Po-
rissa muutamia. Tarkoitukseen 
on käytetty myös urheiluseuro-
jen majoja ainakin Ulvilassa ja 
Nakkilassa.

Uutinen: Ryyppäyspaikkoja on 
Porissa vain muutamia.

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

Uutiserittely

K irkko mäellä, keskellä 
kylää. Vieressä kauppa, 
leipomo, posti, kahvila ja 
suutari. Viereisen mäen 

päällä pieni koulu. Idyllinen ku-
va pienestä kylästä, jossa kaik-
ki on käden ulottuvilla ja jossa 
kaikki tuntevat kaikki. Tuttu ja 
turvallinen yhteisö, jossa huo-
lehditaan toinen toisesta. Totta 
vai tarua? Harmillista kyllä, yhä 
enemmän tarua. 

Oululainen arkkitehti Emi-
lia Ihatsu on toiminut viimei-
set kolme vuotta tutkijana kan-
sainvälisessä projektissa, jossa 
on tutkittu kolmen maan kyliä 
ja niiden kulttuuriympäristöjä. 

– Kulttuuriympäristöillä 
tarkoitetaan kaikkea ihmisen 
rakentamaa, Ihatsu selventää. 
Budapestin, Dublinin ja Oulun 
yliopistojen viime vuonna päät-
tyneen yhteishankkeen suoma-
lainen tutkimusalue oli Oulun 
eteläinen alue, johon kuului ky-
liä Kalajoelta, Sievistä, Pyhäjär-

Kylä katosi 
kirkon ympäriltä

veltä ja Reisjärveltä. 
Heritage at Risk in Rural Eu-

rope -hankkeessa tutkittiin 
maaseudun kulttuuriympäris-
töjen muuttumista ja niiden ke-
hittämistä. 

Kaikissa kolmessa maassa 
arkkitehtiopiskelijat kartoitti-
vat ympäristöä, kirkonkylien 
keskustoista pellonpientareita 
maatiloille saakka. Alueista ke-
rättiin historiallista materiaa-
lia ja asukkailta kerättiin toivo-
muksia kunnostuskohteista ja 
uudisrakennuksista. Oppilaat 
myös tekivät suunnitelmia ja 
piirustuksia korjaus- ja uudis-
rakentamiseen.

kirkolta 
kauppakeskukseen
Maaseudun kulttuuriympäris-
töt olivat säilyneet parhaiten 
Unkarissa. Uutta rakennuskan-
taa ei ole niin paljoa kuin Suo-
messa ja Irlannissa, joissa kau-

punkien kasvu on 
johtanut lähiöiden 
kasvuun. 

– Rahastahan se 
on paljolti kiinni, 
Ihatsu tiivistää jou-
kon tuoreimman EU-
maan tilanteen.

Kyläasutus on perin-
teisesti syntyneet kirk-
kojen ympärille. 

– Unkarissa löytyi jo-
pa 12 kylätyyppiä jotka 
oli nimetty sen mukaan 
missä suhteessa ne oli-
vat kirkkoon. Kirkon-
tornit olivat ennen maa-
merkkejä, nyt niitä ovat 
kauppakeskusten tor-
nit, Ihatsu kuvailee ke-
hitystä. 

Kun kaikki toimin-
ta ei kirjaimellisesti 
pyörikään kirkon ym-
pärillä, on myös kir-
kon mietittävä, men-

näkö sinne missä 
ihmiset ovat. Ihat-
su oli esittelemäs-
sä tutkimusta myös 
Barentsin kirkkojen neu-
voston sosiaali- ja ympä-
ristöseminaarissa. Siellä 
kirkon asema kylien elä-
mässä herätti kysymyksiä 
ja keskustelua. Tulevai-
suudessa on tulossa uu-
sia haasteita. 

Samassa tilaisuudessa 
kiiminkiläisiä kiinnos-
tivat suunnitellun kaup-
pakeskuksen tulon vai-
kutukset yhdyskunta-
suunnitteluun. 

– Kuulin, että siellä 
on yhdyskuntaraken-
netta ja hankkeen vai-
kutuksia pohtimassa 

monialainen työryhmä, mikä on 
hieno juttu, Ihatsu kertoo.   

lähiöiden ongelmana
juurettomuus
Ongelmana kulttuuriympäristö-
jen kehityksessä on Ihatsun mu-
kaan usein se, kuinka uusi nivou-
tuu vanhaan. 

Kulttuuriympäristöjen muuttu-
essa vanhojen rakennusten lisäksi 
myös yhteisöllisyys on usein uhat-
tuna. Työssäkäyntialueet ovat yhä 
laajempia, suuret keskukset ime-
vät kylistä asukkaat ja kaupunki-
en ja kylien väliset alueet muuttu-
vat lähiöiksi. 

– Esimerkiksi Irlannissa on syn-
tynyt massiivisia ”omakotitalomat-
toja” , joiden asukkaat eivät sulaudu 
helposti alkuperäisiin asukkaisiin.  
Vaikka Oulussa ei puhuta yhtä suu-
rista ihmisjoukoista, kaupungin ja 
kuntien yhteen kasvaminen etenee 
pelloille nousevilla taloalueilla. 

– Kulttuuriympäristöjä käsitte-
levät kysymykset ovat hyvin mo-
nitieteisiä. Meidän hankkeessam-
me olemme voineet katsoa asi-
aa pääosin yhdyskuntasuunnit-
telun ja arkkitehtuurin kannalta. 

elSi HuTTuNeN

Ku va t :  Em i l i a  I ha t su

Unkarilaiskylässä kirkko seisoo yhä kylän keskuksena.

Irlannissa jalkakäytävät eivät ole yhtä turvallisen kokoisia kuin Suomessa. 

Ovet aukeavat suoraan kadulle.


