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Yhdistyneiden kansankuntien elintarvike- ja 

maatalousjärjestön järjestämä huippukoko-

us Roomassa sai kasattua jälleen julistuksen 

nälänhädän kukistamisesta. Näitä kauniita sanoja 

on YK:ssa kirjoitettu ennenkin, mutta on hyvä, että 

nälänhätä pysyy edes valtioiden asialistalla.

Nälänhädän syitä tiedetään iso joukko. Maan-

omistusolot ovat kehitysmaissa alkeelliset, jollei 

olemattomat. Siksi viljelijöiden on vaikeaa tehdä 

maanviljelykseen merkittäviä investointeja.

Syntyvyys on nälkää näkevissä maissa liian kor-

kea. Ympäristön tila on heikentynyt huolimattoman 

maankäytön ja siitä aiheutuneen eroosion seurauk-

sena. Maaperä on monin paikoin köyhtynyt ryöstö-

viljelyn vuoksi. Taudit kaatavat työkykyistä väestöä.

Monissa näistä maista hallintoa ei ole pystytty 

kehittämään riittävästi edes vuosikymmenten pon-

nisteluin. Maat ovat harvainvallan käsissä, ja yhteis-

kuntien eliitit nauttivat kohtuuttomia etuja muiden 

kustannuksella. Toimiva demokratia puuttuu, mut-

ta niin myös sen edellytykset eli riittävä lukutaito ja 

vapaa tiedonvälitys.

Syyttävä sormi tästä kaikesta osoittaa useimmi-

ten kaikkein kehittyneimpiä teollisuusmaita. Niiden 

katsotaan aiheuttaneen enimmän osan epäkohdis-

ta kolonialismilla ja sittemmin epäreilulla kauppa-

politiikalla. Varmasti näin on käynyt, mutta tulevai-

suudessa kehitysmaiden suurimpia riistäjiä saatta-

vat olla entiset kehitysmaat.

Esimerkiksi Kiina, joka tekee kiihtyvällä vauhdil-

la investointeja ja solmii kauppasuhteita Afrikassa, 

tuskin on kiinnostunut edistämään maiden yhteis-

kunnallista kehitystä. Ihmisoikeuksien ja ympäris-

tön tilan parantaminenkaan eivät taida olla etusi-

jalla, ainakaan sillä ei ole kovin vakuuttavia näyttö-

jä. Todennäköisesti Kiina hamuaa pääsyä runsaiden 

luonnonvarojen äärelle seurauksista välittämättä.

Syyttelyn sijaan maailman kaikkien maiden pitää 

etsiä yhä uusia keinoja nälänhädän voittamiseksi. 

Teollisuusmaat ovat onneksi tehneet runsaasti kehi-

tysyhteistyötä.

Useita nälästä kärsiviä maita rappeuttavat täl-

läkin hetkellä sodat ja pienemmät väkivaltaiset 

yhteenotot. Sota hävittää muutamassa päivässä 

vuosien kehitysyhteistyön tulokset. Siksi rauhan-

työ on kaikkein tärkein ja tehokkain tapa vähen-

tää nälänhätää.

Siihen työhön Suomella on vielä paljon annetta-

vaa, jos tahtoa riittää.

Aatoksia

Rauha ravitsee

Ei ole kivaa
Muistikuva muutaman vuoden ta-
kaa: ekaluokkalainen tyttö kieltäy-
tyy osallistumasta matematiikan 
opetukseen. Perusteluna tyttösen 
mielestä toimii vallan mainiosti se, 
että ”mä haluun tehdä vaan jotain ki-
vaa niinku värittämistä!”. Opettajan 
on oltava tyly ja päättäväinen: värit-
tämisen vuoro oli viime tunnilla.

Toinen muistikuva: nuori mies on 
aloittamassa parisuhdetta viehättävän 
neitokaisen kanssa. Naimisiin tämä 
herrasmies ei ole kiinnostunut mene-
mään. Myös nuorukaisen äiti neuvoo 
erikoisella tavalla: jos tässä parisuh-
teessa ei olisikaan kivaa, niin avoliitos-
ta on helpompi erota kuin avioliitosta.

Kohtaamiani henkilöitä yhdis-
tää sama periaate: aina pitää olla ki-
vaa. Vaikealta näyttävät asiat ohite-
taan, kierretään tai jotenkin niistä 
vain luikerrellaan irti vaikka muiden 
kustannuksella. Olen jäänyt tällaises-
sa tilanteessa miettimään, mikä on se 
asia, joka kätkeytyy ikuisen Shangri-
laan etsijöiden mieleen. 

Onko jatkuva tarve “elää kivaa elä-
mää” vääristynyttä käsitystä siitä, et-
tä kaikilla muilla on mukavampaa tai 
enemmän sisältöä elämässä – siis tie-
tynlaista kateutta? Empatiakyky ei rii-
täkään kiinnittämään huomiota lähim-
mäisen elämänpolun vastoinkäymisiin. 

Vai onko kyseessä sairaalloinen 
itsekkyys joka etsii päättymätöntä 
mielihyvää hinnalla millä hyvänsä? 
Ehkäpä asian villakoira on niin hau-
ras mieli, ettei se ole oppinut kestä-
mään pientäkään pettymystä.

Eräs vanha satu kertoo sepän val-
mistamasta ritarin miekasta. Rita-
rin muut varusteet säälittelivät ru-
jon näköistä rautapalaa, jonka sep-
pä otti muokattavakseen. Ensin rau-
tapala joutui kuumennettavaksi se-
pän hehkuvaan ahjoon punaisten hii-

lien päälle. Sitten seppä nosti tiukoil-
la pihdeillään palan taottavaksi alasi-
melle. Siinä palaa käänneltiin ja lyö-
tiin lujaa joka puolelta. Kova kohtelu 
toistui monta kertaa. 

Rautapala rauhoitteli muita: vain 
sepän karkaisun tuloksena hänestä 
oli tuleva muita lujempi miekka, jo-
ka kykeni ritarin apuna taistelemaan 
totuuden ja hyvyyden puolesta maa-
ilman pahuutta vastaan.

Elämä – sepän lailla – takoo vastoin-
käymisten ja vaikeuksien kautta ihmi-
sen sieluun lujuutta ja voimakkuutta. 

Kuinka kävi muistikuvieni hen-
kilöille? Nuoren miehen parisuhde 
on päättynyt jo aikoja sitten. Ja päät-
tyi seuraava suhde ja sitäkin seuraa-
va suhde. Jotenkin viehättävät nuoret 
neidot eivät pysy sitoutumista välttele-
vän miehen matkassa. Mies etsii vielä-
kin sitä kumppania, jonka kanssa oli-
si joka päivä vain kivaa. En usko hä-
nen löytävän.

Mutta tuo innokas värittäjä oppi 
kestämään vaikeudet. Hän oppi että 
yksin pelkkä kiva värittäminen ei ke-
hittänyt hänen moninaisia taitojaan. 
Tyttö oppi löytämään riemumielen 
monen yrittämisen takana häämöt-
tävästä onnistumisesta. Se vasta kivaa 
onkin!

Saila KuKKohovi-JämSä
Kirjoittaja on oululainen opettaja

19.11.2009

Aikalisä kirkosta 
eroamiselle 

A-studion toimittaja Petri Sarvamaa kuu-
luu ortodoksiseen kirkkoon. Aina kirk-
koon kuuluminen ei ole ollut hänelle yh-
tä selvää kuin nykyisin.

”Teininä 1970-luvulla olin kauhean 
kapinallinen, enkä suostunut menemään 
rippikouluun. Myös 1980-luvulla kirkko 
oli minulle erittäin etäinen, loittonin sii-
tä entisestään. Olin jo eroamassa kirkos-
ta vuonna 1990, mutta jouduin ottamaan 
aikalisän, kun veljeni kuoli.

Veljeni oli ortodoksi. Siunaustilaisuus 
pysäytti miettimään, että vaikka minulla 
ei ole mitään suhdetta kirkkoon, niin eh-
kä kuitenkin kuulun mieluummin kirk-
koon kuin olen kuulumatta.

Sana 12.11.2009

Keittiönatsi  
miehen kanssa
Oululainen Salla Savolainen on elänyt ai-
emmin suhteessa naisen kanssa. Nyt hän 
opettelee olemistä miehen kanssa pari-
suhteessa.
”Sallan mielestä miehen kanssa on selväs-
ti erilaista asua kuin naisen kanssa. Tä-
nään viimeksi piti antaa opastusta siitä, 
miten astiakaappi kuuluu täyttää.
– Olen vähän natsi, mutta naisen kanssa 
totuin siihen, että pyykit osataan viikata 
siististi. Se puoli aiemmissa suhteissani 
toimi, siistiä oli.
Hän ei myöskään ole vielä tottunut ly-
hyisiin tekstiviesteihin. Vaikka hän vuo-
dattaisi kuinka pitkän viestin, Kari saat-
taa vastata vain ärsyttävän ytimekkään 
’joo’.”

Tiina Hämäläinen
Me Naiset 12.11.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kirkolliskokouksessa on vireil-
lä aloite uudesta pyhästä. Uudis-
tus toisi suomalaisille uuden va-
paapäivän.

Helluntaita ehdotetaan kak-
sipäiväiseksi pyhäksi. Uutta 
olisi toinen helluntaipäivä, jo-
ka osuisi maanantaihin. Nyt 
helluntai on vain yksipäiväinen 
kirkkopyhä, jota vietetään sun-
nuntaina 50 päivää pääsiäisestä.

Kirkolliskokouksessa jatkosel-
vittelyyn lähetettyä uudistusta 
perustellaan muun muassa sillä, 
että helluntain arvostus nousisi 
ja kansa huomaisi sen paremmin. 

Uudistus vaatisi eduskunnan 
hyväksynnän.

matkailuala 
hyötyisi
Toinen helluntaipäivä olisi to-
dennäköisesti palkallinen vapaa-
päivä. Elinkeinoelämälle uusi va-
paapäivä merkitsi kustannusten 
kasvua ja liikevaihdon supistu-
mista. Luultavasti vain matkai-

luala hyötyisi uudesta kesän kyn-
nykselle sijoittuvasta kolmen päi-
vän viikonlopusta.

Tuoteasiantuntija Liisa Ren-
fors Matkailun edistämiskes-
kuksesta kertoo, että pitkät vii-
konloput lisäävät yleensä koti-
maan matkailua, kun ihmisillä 
on enemmän aikaa. 

Renfors uskoo, että uusi pitkä 
viikonloppu saattaisi lisätä jon-
kin verran matkojen myyntiä. 
Hän ei kuitenkaan ryhdy arvio-
maan, kuinka suuri lisäys olisi. 

Helluntai on riittävän kauka-
na pääsiäisestä, joten kuluttajil-
la voi olla hyvinkin matkustus-
haluja. Lisävapaiden onkin sijoi-
tuttava heti pitkän vapaan yhte-
yteen tai oltava siitä riittävän 
kaukana, jotta matkustamisessa 
olisi mieltä.

Yrittäjät vastustavat 
uutta vapaapäivää 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien 
toimitusjohtaja Marjo Koleh-

mainen torjuu uuden pyhäpäi-
vän jo kättelyssä. Se aiheuttai-
si liian ison kustannusten nou-
sun, joka varsinkin nykyisessä 
lamassa olisi yrittäjille raskas 
kantaa.

Liikevaihto laskisi ja palkat pi-
täisi maksaa, vaikka työntekijät 
olisivatkin vapaalla. Kolehmai-
nen ei kuitenkaan pysty suoralta 
kädeltä arviomaan kuinka suuret 
menetykset olisivat. 

– Jos tällainen aloite tulee, me 
vastustamme sitä. Se ei sovi tähän 
hetkeen, Kolehmainen sanoo. 

SAK:lle uusi palkallinen va-
paapäivä sopisi mainiosti, kertoo 
järjestön tutkimus- ja työaika-
asiantuntija Juha Antila. Hän 
kuitenkin pitää ehdotusta nykyi-
sissä olosuhteissa epärealistise-
na. Edes työntekijäjärjestöt eivät 
ole vaatineet uutta palkallista va-
paapäivää.

Antila huomauttaa, että suh-
danteet muuttuvat aikanaan ja 
ajatus uudesta palkallisesta vapaa-

Faktaa
Kaksipäiväistä helluntaita 

ehdottavat Turun arkkihiip-

pakunnan ja Kuopion hiip-

pakunnan hiippakuntaval-

tuustot. Aloitetta käsiteltiin 

muutama viikko sitten kir-

kolliskokouksessa, joka lä-

hetti sen käsiteltäväksi ylei-

seen valiokuntaan. 

 Valiokunnan mietintö 

saattaa tulla kirkolliskoko-

uksen käsittelyyn jo keväällä. 

Jos kirkolliskokouksen täys-

istunto päättää kolmen nel-

jäsosan määräenemmistöllä 

perustaa uuden pyhäpäivän, 

asia lähetetään eduskunnal-

le, jolla on valta hylätä tai 

hyväksyä uudistuksen vaati-

ma kirkkolain muutos.

 Kirkkolakiin on tehtä-

vä muutos, sillä siinä luetel-

laan kirkon juhlapäivät. En-

nen eduskunnan päätöstä 

laki viedään opetusministe-

riöön, jolle voivat antaa lau-

suntonsa ainakin työmarkki-

najärjestöt. 

 Jos Suomeen tulisi uusi va-

paapäivä, myös koululakia tu-

lisi muuttaa, sillä laissa on tar-

kasti määrätty montako kou-

lupäivää peruskouluilla ja luki-

oilla kouluvuoden aikana on. 

 Uudistuksen myötä palat-

taisiin vanhaan kahden hel-

luntaipäivän käytäntöön, joka 

katkesi vuonna 1992. Toinen 

helluntaipäivä oli lauantai, 

jota kutsuttiin helluntain val-

mistuspäiväksi. Ennen vuot-

ta 1973 helluntaipyhiä olivat 

sunnuntai ja maanantai.

 Ennen vuotta 1773 hellun-

taita vietettiin nelipäiväisenä.
H i ih to l i i t t o

Helluntai halutaan  
kaksipäiväiseksi

päivästä saattaa muutaman vuo-
den kuluttua olla jo realistinen. 

Uusi kirkkopyhä vaatisi edus-
kunnan hyväksymisen, koska 
kirkkolakia pitäisi muuttaa. 

– Kansanedustajat eivät luulta-
vasti äänestäisi pyhäpäivän puo-
lesta, Antila arvelee. 

Eduskunnan enemmistö ja 
hallitus koostuu porvaripuolu-
eista, jotka todennäköisesti eivät 
lämpenisi työnantajia rasittavas-
ta uudesta vapaapäivästä.

Pyhä ei ehkä olisikaan 
vapaapäivä
Kirkkohallituksen toiminnalli-
sen osaston jumalanpalveluselä-
män- ja musiikkitoiminnan joh-
tajan Kai Vahtolan mukaan py-
häpäivän ei ole välttämättä tarvit-
se olla vapaapäivä. 

Hän viittaa kahteen rukous-
päivään, jotka ovat jumalanpal-
veluspäiviä, mutta eivät vapaa-
päiviä. Kirkko voi halutessaan 
päättää tällaisesta päivästä.

Vahtola suhtautuu epäile-
västi toisen helluntaipäivän 
palauttamiseen. Kirkolla olisi 
jumalanpalveluselämän puo-
lesta keinoja vahvistaa hellun-
tain asemaa eikä sen tarvitsisi 
korostaa sitä uudella pyhäpäi-
vällä. 

– Asiassa ei ole otettu käyt-
töön kirkon hyviä mahdolli-
suuksi, vaan on etsitty ulkokoh-
taisia ratkaisuja. Uusi pyhäpäivä 
ei välttämättä vahvistaisi hellun-
taita vaan saisimme uuden, mah-
dollisesti hyvin hiljaisen juma-
lanpalveluspyhän.  

Vahtolan mukaan kirkolle ei 
olisi myöskään hyväksi, että se va-
littaa epäonnistumistaan ja pyytää 
yhteiskunnalta uutta vapaapäivää 
helluntain vahvistamiseksi.

PeKKa heliN
Haluatko sinä toisen helluntain 

takaisin? Kerro se meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

www.rauhantervehdys.fi

Helluntaita vietetään seitsemän 
viikkoa pääsiäisen jälkeen. Matkailulle 
pitkällä helluntaiviikonlopulla 
olisi paljon annettavaa, ja touko-
kesäkuussa vietettävä pyhä voisi 
venyttää jopa hiihtokeskuksien kausia 
lähemmäs kesää.
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Parisuhteen 
palikoiden 
ylpeät äidit
Kolme vuotta sitten 
syntyivät parisuhteen 
palikat Oulussa neljän 
naisen yhteistyönä. 
Tänä syksynä julkaistiin 
palikoiden kakkosversio. 

– Meillä oli visio siitä, että pitäi-
si olla myös jotain nähtävää, ei 
vain kuultavaa, kuvailee oululai-
nen oppilaitospastori Katariina 
Pitkänen parisuhteen palikoiden 
syntyä.

Pitkänen loi palikat yhdes-
sä toisen oppilaitospastorin, Ul-
la Säilän, sekä oppilaitosdiakoni 
Salla Tuomisen ja seurakuntien 
parisuhdeprojektissa työskennel-
leen Johanna Kerolan kanssa. 

Parisuhteen palikat aloitti-
vat lokakuussa valtakunnallisen 
valloituksen. Kirkkohallituk-
sen adoptoimat palikat ovat ehti-
neet olla Oulun seudulla käytös-
sä jo muutaman vuoden oppilai-
tostyön lisäksi parisuhdetyössä, 

perhekerhoissa ja jopa vihkikes-
kusteluissa.

Tieto hyvästä tavasta konkre-
tisoida opetus levisi, ja parisuh-
teen palikat haluttiin jatkoke-
hittelyyn Kirkkohallituksen yh-
teiskristilliseen avioliittotyöryh-
mään. Työryhmän uusimassa 
versiossa on enemmän palikoi-
ta ja niiden nimetkin ovat vaih-
tuneet. Muutoksista huolimat-
ta äidit ovat kehityksestä iloisen 
ylpeitä, eivätkä he puhu lapsen-
ryöstöstä, vaan lapsen maailmal-
le lähtemisestä. 

– On hienoa, että joku on ha-
lunnut kehittää konseptia eteen-
päin, he toteavat.

mystinen 
valkoinen palikka
Vaikka äidit tuntevat luonnolli-
sesti lukkarinrakkautta omaa pa-
likkataloaan kohtaan, uudistettu 
malli saa kehuja.

– Uutta on esimerkiksi tämä 
valkoinen palikka talon keskel-
lä. Se on jokaisen suhteen oma 

juttu, joko vahvuus tai 
ongelma. Se voi olla 
vaikka sairas lapsi tai 
perheen monikulttuu-
risuus, joku sellainen 
joka tuntuu ominai-
selta vain meille, ku-
vailee nykyisin Hauki-
putaan seurakunnas-
sa diakoniatyöntekijä-
nä työskentelevä Johanna Kerola. 

Nerokkainta valkoisessa pali-
kassa on se, että sen voi ottaa pois 
ilman että koko talo romahtaa. 
Kun alkuperäisissä palikoissa 
kaiken perusta oli luottamus, uu-
sissa se on sitoutuminen. 

– Pohjimmaisesta palikas-
ta oli kuulemma äänestetty työ-
ryhmässä, siitä on haluttu sellai-
nen, että kaikki ovat voineet sii-
hen sitoutua. Sitoutumisesta kas-
vaa rakkaus, Kerola kertoo. 

– Teologinen perusta siinä on 
se, että kaikkien parisuhteiden 
perusta on sitoutuminen. Vaik-
ka luottamus menisikin, suhde 
on mahdollista korjata, jos on 

tarpeeksi sitoutumista. Kun ih-
miset sitoutuvat, niin Jumala-
kin sitoutuu. Moraalisesti sitou-
tuminen on kaiken parisuhde-
työn perusta, Pitkänen jatkaa ja 
toteaa, että kolmionmuotoinen 
katto kuvaa myös Pyhää kolmi-
naisuutta.

mun koti 
ei oo täällä
– Uudistetuissa parisuhteen pa-
likoissa on eri näkövinkkeli. Me 
lähdimme tekemään näitä 90 
minuutin oppitunnin pohjaksi 
18-kesäisille ja ennen kaikkea po-
jille, taustoittaa Salla Tuominen.

– Valitsimme silloin yksimie-
lisesti pohjapalikaksi luottamuk-
sen. Nuorten suhteet ehkä raken-
tuvatkin enemmän luottamuk-
sen varaan, ja sen kaatumiseen 
kaatuu yleensä koko suhde.  

Oppilaitostyössä pidettiin 
melkein tarkalleen kolme vuot-
ta sitten tehoviikko. Sen aikana 
kierrettiin ammattiopistoissa 
ja ammattikorkeakoulussa jut-
telemassa siitä, mitä parisuhde 
on, mikä vastuu sen osapuolilla 
on ja miten suhdetta hoidetaan. 
Oppitunneilla haluttiin painot-
taa luottamuksen ja puhumisen 
tärkeyttä.

Alkuperäisiin palikoihin haet-
tiin nimiä ja sisältöjä Virtaa vä-
lillämme -kurssien materiaaleis-
ta, jotka olivat varsinkin Kerolal-
le tuttuja. Palikoiden nimien ha-
luttiin olevan positiivisia. Yksi-
kään palikka ei ollut nimeltään 
esimerkiksi riidat vaan sopimi-
nen.

– Kokonaisuuden muodok-

si keksittiin talo, koska monel-
la nuorella miehellä elää vahva-
na unelma omasta kodista, Pit-
känen kertoo.

Muoto on sopiva siksikin, että 
parisuhde on monelle koti ja nuo-
ri voi tuntea olonsa kodittomaksi.

– Itsenäistymisvaiheessa nuo-
ret miettivät sitä, missä on oma 
koti, onko se vanhempien luona 
vai onko se opiskelukämppä ja 
tarvitseeko koti toisen ihmisen? 
Salla Tuominen kertoo.

Pojille puhumisen 
tärkeydestä
– Moni meistä toistaa tietoisesti 
tai tietämättään opittuja parisuh-
demalleja. Joko toistat malleja tai 
olet pohtinut asiaa ja haluat teh-
dä juuri toisin, Pitkänen pohtii. 

Naisten lisäksi oppitunneil-
la parisuhteesta oli puhumassa 
diakoni Heikki Kaikkonen, joka 
antoi oppitunteihin miehen nä-
kökulmaa. 

Parisuhdetyötä vuosikymme-
niä tehnyt mies osasi heidän mu-
kaansa kertoa nuorille miehille, 
että tunteiden kanssa voi tulla si-
nuiksi, jos haluaa tai uskaltaa. 

– On tärkeää puhua siitä, mi-
tä tekee ja miksi. Keneltäkään ei 
saa viedä ihmisarvoa, sen nuoret 
haluavat kuulla ja sen tulee ol-
la myös kirkon viesti, Pitkänen 
summaa. 

elSi huttuNeN

Lue lisää parisuhteen palikoista 
tai tilaa sellaiset itsellesi osoittees-
ta www.parisuhteenpalikat.fi.

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

Salla Tuominen, Katariina Pitkänen ja Johanna Kerola eivät ole kyllästyneet parisuhteen palikoihin kolmessa vuodessa.  Isompi 
palikkatalo on alkuperäinen, pienempi ja värikkäämpi uudistunut versio.

Ku va t  E l s i  H u t t u n e n
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Maata  kiertelemässä

Oscar Morales polvistuu Bo-
livian pääkaupungin La Pazin  
hautausmaalla kahden kristal-
lirasian eteen. Kummassakin  
rasiassa on barettipäiset pää-
kallot. Pääkalloilla on oudot 
nimet: Saddam Hussein ja Che 
Guevara.

– Rukoilen Saddamia ja Chetä. 
Uhraan heille ja he suojelevat mi-
nua. Saddam ja Che eivät ole kos-
kaan pettäneet minua.

Morales ei kerro, uskooko 
hän, että pääkalloissa ovat Sad-
damin ja Chen sielut. Ehkä hän 
on vain antanut kalloille raf laa-
vat nimet.

Oscar Morales ei ole kalloi-
neen yksin. Tuhannet ihmiset 
kävelevät marraskuisen La Pa-
zin valtavalla hautausmaalla. 
He laulavat ja esittävät koristel-
luille pääkalloille populaarimu-
siikkia, rukoilevat ja uhraavat. 
Pääkalloille satelee uhriesinei-
tä, kukkakimpuista makeisiin 
ja leipään.

On Dia de los Natitas, pääkal-
lojen päivä.

Pääkallojen päivä Boliviassa
Juuret 
intiaanikulttuureissa
Boliviassa vietetään joka marras-
kuussa pääkallojen päivää. Tu-
hannet katoliset alkuperäiskan-
sojen edustajat uskovat, että kal-
lot varjelevat pahalta, auttavat 
saavuttamaan päämääriä ja saa-
vat aikaan ihmeitä.

Kallot eivät välttämättä kuulu 
sukulaisille tai rakkaille. Niitä on 
jopa kaivettu maasta ja ojennettu 
kädestä käteen. 

Kalloja säilytetään pääasiassa 
kotona. Marraskuussa niitä kul-
jetaan kulkueessa La Pazin pää-
hautausmaalla.

Pääkalloriitti on sekoitus ka-
tolisia ja alkuperäiskansojen us-
komuksia. Juuret ovat aimara- ja 
ketšuaintiaanien kulttuureissa, 
sanoo tohtori Josef Estermann, 
joka on Andien intiaanikulttuuri-
en teologinen asiantuntija.

Kaikilla pääkalloilla on nimet, 
mutta eivät välttämättä alkupe-
räiset. Yksi kuuluisimmista ja pal-
votuimmista pääkalloista kantaa 
nimeä kapteeni Victor. Tupakan 

tahraama kallo on saattanut kuu-
lua poliisille. Victorilla on yllään 
sporttiset aurinkolasit ja oliivin-
vihreä poliisin koppalakki.

Victoria pidetään jumalolento-
na, joka kannattajiensa mukaan on 
olennainen osa heidän uskoaan.

Liikemiehet, köyhät alku-
peräiskansoja edustavat naiset, 
opiskelijat, poliisit ja jopa parla-
mentin jäsenet pyytävät kaptee-
ni Victorilta palveluksia ja sirot-
televat hänen ylleen kukkien te-
rälehtiä, kokalehtiä ja savukkeita.

Victor annettiin nykyiselle 
omistajalleen Virginia Lauralle 22 
vuotta sitten sillä ehdolla, että Lau-
ra ei koskaan luopuisi pääkallosta.

– Kuinka voisinkaan  luopua 
Victorista. Hän on elämäni tärkein 
asia. Victor on auttanut minua so-
keritaudissani ja suojellut kotiani. 

antakaa niiden 
levätä rauhassa
Roomalaiskatolinen kirkko ei 
katso hyvällä pääkallojen palvon-
taa. Se onkin taivutellut palvojia 
luopumaan tavastaan.  La Pazin 

arkkipiispa Edmundo Abastof-
lor pyysi marraskuun alussa, että 
kallot saisivat jo levätä rauhassa.

Jotkut papit kuitenkin usko-
vat, että heillä ei ole muuta mah-
dollisuutta kuin antaa ihmisten 
lukea katolisia rukouksia pääkal-
loille. He jopa antavat ihmisten 
tulla kallot mukanaan kirkkoon.

– Nämä ihmiset eivät ole paho-
jen henkien riivaamia eivätkä he 
vastusta uskonnollisuutta. He eivät 
ole katolisen kirkon vihollisia. Joil-
lain tavoin ymmärrän heitä, vaik-
ka heidän käsityksensä ovatkin se-
kavia, sanoo isä Jaime Fernandez.

– Olen asunut täällä 15 vuotta. 
Tunnen uskonveljeni ja yritän neu-
voa, että heidän tulisi juhlia ylös-
nousemusta eikä kuolemaa. He ei-
vät saisi käyttää ihmisten pääkal-
loja välineenä päästä yhteyteen Ju-
malan kanssa, Fernandez sanoo.

– Mutta jos ollaan ihan rehel-
lisiä, mikä minä olen estämään 
heidän uskoaan?

PeKKa heliN
Lähde: BBC:n verkkosivut

Niemelä jatkaa 
pappisasessorina
Oulun hiippakunnan papit ja 
lehtorit äänestivät viime vii-
kolla pappisasessorin vaalissa. 
Eniten ääniä, 122 kappaletta, 
sai Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherra Pauli Niemelä. 
Tuomiokapituli vahvistanee 
vaalin tuloksen 25.11. pidettä-
vässä istunnossa.  

Pappisasessorin tehtävään 
ei hakeuduta vaan vaalis-
sa vaalikelpoisia ovat kaikki 
ylemmän pastoraalitutkin-
non suorittaneet hiippakun-
nan kirkkoherrat ja kappa-
laiset.  

Pappisasessori on tuo-
miokapitulin jäsen, jonka 
toimikausi on kolme vuotta. 
Sama henkilö voidaan valita 
tehtävään korkeintaan kah-
deksi kaudeksi. Eniten ää-
niä saanut Niemelä on toi-
minut pappisasessorina yh-
den kauden.

Joulukeräys 
perheille ja 
vanhuksille
HFU ry aloittaa perinteisen 
joulukeräyksen Oulun Ro-
tuaarilla maanantaina 23.11. 
kello 10. Paikalla on myös 
Joulupukki.

Hakemuksia lahjoituksen 
saajiksi tuli viime vuonna 
yli 900. Lahjoitukset jaetaan 
köyhyydestä kärsiville van-
huksille sekä yksinhuoltajil-
le ja lapsiperheille. 

Jouluavustuksia voi hakea 
ainoastaan osoitteesta www.
hfury.net. Lahjoituksia voi 
antaa keräystilille 800018–
70899128. Merkitsemäl-
lä viestiosioon ”Oulu”, voi 
osoittaa lahjoituksensa Ou-
luun ja lähikuntiin. Mikä-
li haluaa osoittaa lahjoituk-
sensa esimerkiksi vanhuksil-
le, viestiin merkitään ”Oulu 
vanhukset”. 

Kempeleessä 
jaksetaan 
gospelin 
voimalla

 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksella soi gospel flyy-
gelillä ja kitaroilla, kun sun-
nuntaina 22. marraskuu-
ta saapuu vieraaksi kävelevä 
pianokoulu Pietu Halonen. 

Että jaksaisin ensi viik-
koon -iltaa isännöi tuttuun 
tapaan Timo Juntunen. Ilta 
alkaa kello 18 ja jatkuu ”niin 
pitkään kuin jatkuu”. Ilta-
teelle voi tuoda tarjottavaa 
nyyttäriperiaatteella. 

Oulun seurakuntien tulevaisuut-
ta visioineen seurakuntaraken-
netyöryhmän kaksi viikkoa ai-
emmin julkaistu loppuraport-
ti esiteltiin seurakuntayhtymän 
työntekijöille viime maanantai-
na. Tilaisuudessa käytetyistä pu-
heenvuoroista yksikään ei ollut 
avoimen kannattava, vaan yhden 
seurakunnan malli kohtasi suu-
ria epäilyksiä.

Loppuraportissa päädyttiin 
yhden seurakunnan mallin kan-
nalle. Nykyiseen yhtymämalliin 
verrattuna sen vahvuudeksi lis-
tattiin organisaation keventy-
minen.

Tuiran seurakunnan kappa-
lainen Harri Fagerholm kiinnit-
ti huomiota siihen, että yhdes-
sä isossa seurakunnassa kirkko-
valtuuston valta korostuu, sillä 
se valitsee niin kirkkoneuvoston 
kuin johtokunnat, joiden määrää 
on mallissa lisätty. Seurakunta-
vaalien äänestysprosentin olles-
sa alhainen erittäin suurta valtaa 
käyttävän päätöselimen valitsisi 
todella harva. 

Seurakuntayhtymää pohti-
neessa työryhmässä mukana ol-
lut Karjasillan seurakunnan kap-
palainen Petri Satomaa heitti il-
moille jopa epäilyksen siitä, että 
yhden seurakunnan mallin orga-
nisaatiokaaviota on yksinkertais-
tettu, koska ihmisiä halutaan oh-

Yhden seurakunnan malli  
epäilyttää työntekijöitä Oulussa

jailla mielikuvilla. 
Selvittelijä Juha Kauppisen 

mielestä Satomaan väite ei pitä-
nyt paikkaansa. Organisaatio-
mallit on viimeistelty kahden 
työryhmän työn pohjalta selvi-
tysmiesten ja viestintäyksikön 
toimesta. 

työala- vai aluejohtoinen?
Oppilaitospastori Katariina Pit-
känen halusi tietää, missä vai-
heessa yhden seurakunnan mal-
lissa on päädytty työalajohtoiseen 
malliin alueseurakuntajohtoisen 
sijasta. 

Hänen mukaansa liki sadan-

tuhannen hengen Jyväskylän 
seurakunnassa on oltu tyyty-
väisiä alueseurakuntiin pohjau-
tuvaan malliin, jossa jokaisella 
on oma budjettinsa ja työnteki-
jänsä. Mallin on koettu myös li-
säävän aluedemokratiaa.

Selvitysmiesten mukaan yh-
den seurakunnan mallia suunni-
telleessa työryhmässä päädyttiin 
työalajohtoiseen malliin varhai-
sessa vaiheessa. Jyväskylän palau-
tetta oli kuultu myös työryhmäs-
sä ja sen pohjalta oli pyritty ke-
ventämään taloudellis-hallinnol-
lista byrokratiaa keskittämällä.

Tuomiorovasti Matti Pikka-

rainen huomautti, että kumpi-
kaan malleista ei ole sellaisenaan 
toteutettava, vaan ne antavat 
pohjaa lopulliselle uudistustyölle. 

Samalla linjalla oli myös 
Kauppinen, joka totesi, että nyt 
tehdään ”isolla pensselillä maa-
lattuja suuntaviivoja” ja oululai-
silla on noin kaksi vuotta aikaa 
rakentaa malli käytännön tasolle. 

Kuntaliitosten rooli?
Seurakunnan luottamushenkilö 
Harry Sandelin totesi puheen-
vuorossaan, että asiassa pitäisi 
odottaa rauhassa kuntaliitossel-
vitysten tuloksia ja tehdä päätök-
set niiden jälkeen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 
pyytänyt seurakuntaneuvostoil-
ta lausunnot loppuraportista. Ta-
karaja lausuntojen toimittamisel-
le on tammikuun 31. päivä. 

Mikäli yksikin neljästä Ou-
lun seurakuntaneuvostos-
ta päättää esittää yhden seura-
kunnan mallin hyväksymistä, 
ehdotus lähtee jatkokäsittelyyn 
tuomiokapituliin. Lopullisen 
päätöksen yhden seurakunnan 
ja seurakuntayhtymän välillä 
tekee Kirkkohallitus.

elSi huttuNeN
Seurakuntarakenneselvityksen 
materiaaleihin voi tutustua osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi.

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms. Nettikauppamme: 
www.biblia.fi  P.s. Tervetuloa adventtikahville pe 27.11.2009!

Kutsu 
elämää 

muuttavaan 

jouluun!

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

• 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

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144
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VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi

Muuta meille!
VVO:n asunnosta saat itsellesi turvallisen kodin, jossa voit asua 
niin kauan kuin haluat.
• Saat omistusasumista vastaavan asumisturvan.
• Palkitsemme pitkään asuneet asiakkaamme avainasiakaseduin.
• Vuokravakuus on vain 250 €.

Tutustu monipuoliseen asuntotarjontaamme Oulussa: www.vvo.fi.

Ilmoitus-
myynti

Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 
sähköpostiosoite:

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

SUU SIKAPUHTAAKSI!
Desinfi oit käsiäsi, miksi et 
hammasharjaasi, hammas-
proteesiasi, purentakiskoasi? 
Niissä muhii viruksia, sieniä, 
bakteereja aiheuttaen tuleh-
duksia.

Kysy apteekista:
– Hammasharjan desinfi oivaa 
poretablettia
– DENTURE (proteeseille) 
– JUNIOR (purentakiskoille, 
oikomislaitteille) desinfi oivaa 
poretablettia
Huolehdi itsestäsi nyt!

www.bonyf.fi 

Paikkoja avoinna

JÄMÄKKYYSKURSSI
eli Miten olla hyvällä tavalla luja ja lempeä?

Seminaari Oulussa Keskustan seurakuntatalon alasalissa, Isokatu 17 lauantaina 
28.11.2009 klo 12-16.

Vapaa pääsy. Kouluttajana psykologi, psykodraamakouluttaja Mari Rautiainen. 
Mukana myös kommenttipuheenvuoron pitäjä.
Vapaaehtoinen kahviraha valkonauhatyölle.

Järjestäjä Oulun Valkonauha ry ja Suomen Valkonauhaliitto ry yhteistyössä Kirkkopalve-
lujen Opintokeskuksen kanssa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset toimistoaikana 09 1351 268 tai sähköpostitse 
outi.leipajoki@suomenvalkonauhaliitto.fi , m-l.pukinkorva@tasekeskus.fi .

Onnistuneen ihmissuhteiden hoidon perustan luovat kyky olla sekä empaattinen että 
jämäkkä. Millainen sitten on jämäkkä ihminen? Mitkä asiat tekevät meistä jämäköitä ja 
mitkä murentavat jämäkkää toimintatapaa? Miten oppisimme sanomaan ”ei” tuntemat-
ta syyllisyyttä.
 Mitä voitamme oppimalla jämäkkyyttä? Pääsemmekö sitä kautta pelosta, syyllisyydes-
tä, masennuksesta tai loukkaantumisen tunteista? Voimmeko saavuttaa lisää luotetta-
vuutta oppimalla jämäkkyyttä? Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100

Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LAKIMIEHEN VIRKA
sijoituspaikkana yhtymän johto

Pätevyysvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
(OTK).

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan.  Lisäksi 
vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 18 % 
peruspalkasta. 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet 
työpaikat. Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen 
rekrytointipalvelumme kautta 30.11.2009 klo 15 mennessä.

Lisätietoja: yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen p. 040 548 3233.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Joulun lapsi sai 
ennätysmäärän 
paketteja Oulusta
Patmos-säätiön Joulun lapsi 2009 
-keräys päättyi viime viikolla. 

– Taantumasta huolimatta pa-
ketteja kertyi Oulussa ennätys-
määrä, noin 530 kappaletta. Vii-
me vuonna paketteja oli noin nel-
jä ja puoli sataa, kertoo keräyk-
sen Oulun yhteyshenkilö Mauri 
Ketola.

Määrä on positiivinen siksi-
kin, että aiempina vuosina Raa-
hen seudun paketit on laskettu 
Oulun kanssa yhteen, mutta nyt 
Raahessa oli oma keräyspiste.  Li-
sätietoa keräyksestä osoitteessa 
www.joulunlapsi.fi.
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Kirkonkellot kertovat 
elämästä ja kuolemasta. 
Kello on vanha 
viestintäväline, mutta 
osaako kukaan enää 
kuunnella niiden 
sanomaa.

– Kyllä Oulujoen seurakunnassa 
tunnetaan ehtookellot ja osataan 
kysyä, miksei niitä ole soitettu, 
jos ne joskus unohtuivat, kertoo 
Oulujoen seurakuntamestari Mi-
ka Nissinen.

Nykyisin lauantaina kello 18 
soitettavat ehtookellot on Oulu-
joella täysin automatisoitu, joten 
unohdukselle ei jää sijaa.

Kirkonkellon ääni voi syn-
tyä kahdella tavalla: soittamal-
la ja läppäämällä. Soittaessa kel-
lo heilautetaan kannalleen tai 
niin korkealle, että kellon kieli 
eli läppä lyö kellon laitaan. Läp-
päämisessä kieltä lyödään hih-
nan tai sähkömoottorin avulla 
kellon laitaan. Itse kello pysyy 
paikoillaan. 

1800-luvulla kelloja tavallises-
ti soitettiin. Soittaminen kuiten-
kin väheni, koska pelättiin, ettei-
vät tapulit kestä heilutuksen ai-
heuttamaa kuormitusta. 1900-lu-
vun puolivälissä suurimassa 
osassa seurakuntia oli siirrytty 
pelkästään läppäykseen.

läppäystä nappia 
painamalla
Nykyään kellot on sähköistetty, 
minkä myötä soitto on pelkisty-
neempää. 

Muhoksen seurakuntamesta-
ri Jalo Katiska on ”osaksi vielä 
nappimiehiä”. Muhoksella kellot 
sähköistettiin 60-luvulla, mutta 
niitä ei ole täysin automatisoitu. 
Ääni syntyy nappia painamalla.

– Avaan luukut ja soitan ele-
tyistä vuosikymmenistä kertovat 
ikäsoitot kymmenen sekunnin 
välein. Ylimenevät vuodet soite-
taan 2–3 sekunnin välein, Katis-
ka kuvaa sielunkellojen soittotek-
niikkaa. 

Perinteisesti miesvainajalle sa-
nomakellot soitetaan isolla kel-
lolla ja naiselle pienellä. 

– Joskus olen joutunut soit-
tamaan miesvainajalle pienel-
lä kellolla, kun olen huomannut, 
että suuren kellon vaijeri on rik-
ki. Ei sitä ole huomattu, tai aina-
kaan kukaan ei ole koskaan tul-
lut sanomaan jälkeenpäin, Katis-
ka tunnustaa.

Automaatioon siirtymi-
nen on muuttanut käytäntöjä 
ja useissa seurakunnissa soite-
taan kaikille samaa kelloa. Jo-
kainen seurakunta soittaa kel-
loja kuitenkin omien ohjesään-
töjensä mukaan. Oulujoella sie-
lunkellojen ohjeistusta muutet-
tiin viisi vuotta sitten. 

– Aiemmin ohje oli, että sa-
nomakelloja soitetaan miespuo-
liselle vainajalle kymmenen mi-
nuuttia isolla kellolla ja naiselle 
pienellä kellolla. Nyt kellot soite-
taan ikävuosien mukaan, Nissi-
nen kertoo.

Automaatiotekniikka vapaut-
taa suntion muihin työtehtäviin.

– Kelloihin ohjelmoidaan vai-
najan ikä ja sukupuoli ja soitto 
ajastetaan arkipäivisin kymme-
nen ja kahdentoista välille siihen 
aikaan, kun omaiset toivovat. Sa-
malla lailla pyhäkellot on ohjel-
moitu etukäteen. Varmaan kello-
ja voisi soittaa itsekin, mutta sun-
tiolla on ennen jumalanpalvelus-
ta niin paljon muuta tehtävää, 
suntion sijaisena Haukiputaalla 
toiminut Janne Rahja tietää.

Usein suurissa kaupungeis-
sa kellot soivat yhteisesti usealle 
vainajalle. Tällainen oli tilanne 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nassa vielä muutama vuosi sit-
ten. Nyt sanomakellot soitetaan 
yksilöidysti kello 12, 12.30 ja 13. 
Tuomiokirkon viisi kelloa soitta-
vat 10 minuutin ajan samaa sä-
velmää miehille ja naisille, mi-
tä kuuntelemaan kirkkoon tulee 
usein omaisia.

Oulussa tuomiokirkon kellot 
kertovat myös ajan kulun ja ki-
lahtelevat tasatuntien ja puoli-
tuntisten merkiksi – iltakymme-
nen jälkeen tosin luukut suljet-
tuina.

historian 
helinää
Kellojen soittohistoria on väri-
käs. Sanomakellot kertoivat su-
kupuolen ja iän lisäksi varak-
kuudesta. Rikkaat saattoivat os-
taa soittoon lisäaikaa ja hallitsi-
jan kuolema aiheutti työrupea-
man koko kylän väelle. 

Aleksanteri I:n kuoltua soit-
toa jatkui monta kuukautta. Tuo-
miokapituli määräsi, että kaikki-
en kirkkojen oli soitettava hal-
litsijan muistoksi joka päivä. Jos 
seurakunnassa oli useita kelloja, 
saatettiin tarvita lähes kymme-
nen miestä päivässä hoitamaan 
tehtävä. 

Viinaa pyrittiin karkottamaan 

kellotapuleista monin eri tavoin. 
1800-luvun puolivälissä Lam-

min kirkkoherra esitti kellonsoit-
tajan palkkaamista seurakun-
taan, sillä tapana oli ollut ”palka-
ta viinalla soittajaksi hautauksis-
sa se, kenen käsiinsä sai”.

Sääksimäellä sakko uhkasi jo-
kaista, joka ”vie paloviinaa ylös 
kellotapuliin, kuten usein tähän 
asti on tapahtunut, sekä jokaista, 
ken itse nauttii tai muille tarjoaa, 
tai ken todistettavasti päihtynee-
nä tavataan kellotapulissa”.

Nykyään tapulissa ei juuri ta-
pahdu. Muhoksella siellä käy-
dään lähinnä kunnostustöiden 
takia.

– Sormenvahvuinen vaijeri 
vaihdetaan kerran tai pari vuo-
dessa. Käytössä vaijeri myös ve-
nyy ja sen pituutta joudutaan sää-
tämään, että lyönti tulee taas oi-
kein. Olenkin sanonut, että sun-
tio on silloin uransa huipulla, Ka-
tiska tuumii.

marJo häKKiNeN

Lähde: Viljo-Kustaa Kuuliala:  
Vanhoilta kirkoilta ja kirkkoteiltä.  

Gummerus 1939.

Katoavaiselle elämälle
Kellojen historia viestintäväli-
neenä ulottuu kauas esikristilli-
selle ajalle. Kristinusko omaksui 
kellojen käytön jo varhain. Van-
halla viestintävälineellä haluttiin 
julistaa uutta sanomaa. 

Keskiajan katollisessa kirkos-
sa kellot olivat pyhiä esineitä, jot-
ka vihittiin ja siunattiin, jotta kel-
lo sai voimaa karkottaa pimeyden 
valtoja. Uskonpuhdistuksen myötä 
kellojen merkitys muuttui. Pyhä-
kellot eivät soineet Jumalan kunni-
an kartuttamiseksi, vaan merkiksi 
jumalanpalveluksen alkamisesta. 
Kuolinkellot olivat tuottaneet vai-
najalle autuuden, mutta nyt kello-
ja soitettiin eläville muistutuksena 
elämän katoavaisuudesta.

Useissa seurakunnissa kirkon-
kellojen soiton pohjana saattaa 
olla hyvinkin vanha soittotapa. 

Pyhäkellot
Ehtookelloja soitetaan pyhäpäi-
vän alkamisen merkiksi lauantai-
sin kello 18. Suurella kellolla soi-
tetaan yhtäjaksoisesti noin 10 mi-
nuuttia, jonka jälkeen läpätään. 

Läppääminen tarkoittaa 3x3 lyön-
tiä harvakseltaan niin, että jakso-
jen välissä on lyhyt tauko. 

Huomenkellot soitetaan sun-
nuntai- ja juhlapäivinä kello 9. En-
sin läpätään, sen jälkeen soitetaan 
suurella kellolla noin 10 minuuttia.

Papinkellot soitetaan pienellä 
kellolla papin saapuessa kirkkoon 
tai kello 9.45. Yhteensoitto soite-
taan kaikilla kelloilla viisi minuut-
tia ennen jumalanpalveluksen al-
kua. Loppusoitto soitetaan läppää-
mällä.

Kuolinkellot
Sielunkelloja soitetaan kaikilla 
kelloilla kuolemantapauksen tul-
tua tiedoksi kello 10–12 välillä 15 
minuuttia. Vanhojen tapojen mu-
kaan miesvainajan soitto aloite-
taan isolla kellolla ja naisvainajan 
pienellä kellolla. Pikkakuntakoh-
taisia eroja voi olla.

Hautakellot soitetaan ruumis-
ta hautaan kannettaessa tai las-
kettaessa. Ennen siunaustilaisuu-
den alkua voidaan soittaa myös 
yhteensoitto.

Kenelle 
kellot 
soivat?

J aan i  F ö h r
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SEURAT
Rukoushuoneella, Siirtolantie 28
Pe 20.11. klo 18.30
La 21.11. klo 12 ja 18
Su 22.11. klo 12 ja 17
Muulloin seurat sunnuntaisin klo 14.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu (Välivainio)

Herättäjän kirkkopyhä / Herättäjänpäivä: Su 22.11. klo 10 messu Karja-
sillan kirkolla ja seurat. Su 22.11. klo 10. messu Utajärven seurakuntata-
lolla ja seurat. 
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 22.11. klo 15. Siioninvirsiseurat 
Kestilän seurakuntakodissa. Ti 24.11. klo 18 Siioninvirsiseurat Aulikki ja 
Matti Maaranto, Tupos. To 26.11. klo 18.30 Siioninvirsiseurat Väinölässä, 
Piippola. 
Opiskelijat: To 26.11. seurat Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Oulu. 

Ev.lut. Kansanlähetys,
Oulu
Su 22.11. klo 16 Hintan 

srk-talo, Akkuna Sanasta maail-
maan, Hannu Uusmies: Jumala on 
alku ja loppu, Pyhäkoulu. 
Merijärvellä Leiri 4–6-luokkalai-
sille 5.–6.12. 2009 Ilm. 30.11. 
mennessä sinikka.harkonen@
lumijoki.fi  tai 044 503 7080.

To 19.11. klo 19 NA- ja opiskeli-
jailta Olavi Rimpiläinen. Pe 20.11. 
klo 19 Nuortenilta. Su 22.11. klo 
16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat 
Woten muistolle, Heino Kouva.
Ke 25.11. klo 18 Lähetyspiiri. 
Tervetuloa!

Seurat su 22.11. klo 15 Jussi 
Lahtinen, Niilo Karjalainen.
Raamattupiiri ti 24.11. klo 15. 
Luuk. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 26.11. klo 19. Jorma Räisänen: 
Rukous. Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 21.11. klo 18.00 Ylistyksen, 
 Sanan ja Esirukouksen Ilta 
 Vieraana: OLAVI MÄKELÄ
 TERVETULOA! 

TILAISUUTEMME:
Pe 20.11. klo 18.00 NAISTENILTA, 

Kristiina Manninen
puhuu aiheenaan Jumala johdattaa

Su 22.11. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS

Ke 25.11. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Jeesus sanoi: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.”
21.11. klo 10.00 Jumalanpalvelus, lastenkirkko ja ehtoollinen Pastori 
Mika Forsman, 28.11. klo 10.00 Jumalanpalvelus ja lastenkirkko Arhi 
Esansaari Aamurukouspiiri ma–pe klo 10–11. Sydämellisesti tervetuloa!

08 530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 20.11. klo 19 LIFT – ilta.

Su 22.11. klo 10–16 MUSIIKKI– JA KIRJALLI-
SUUSTAPAHTUMA SEKÄ LÄHETYSMYYJÄI-
SET. Kirjoja, lehtiä, kortteja, äänitteitä ym. lapsille 
ja aikuisille. Leivonnaisia, joululaatikoita, käsitöi-

tä, kirpputori, arvontaa. LounasKeidas avoinna klo 10–16. Lähetyslounas 6€.

Su 22.11. klo 11 Jumalanpalvelus, Leevi Launonen, Kikkis & Band. Su 22.11. 
klo 16 Musiikkijuhla, Kikkis & Band, Leevi Launonen. Ke 25.11. klo 19 Sana 
ja rukous, Minna Rissanen, Vesa Asikainen. To 26.11. klo 12 Päiväpiiri. 
TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Su 22.11. klo 16 vier. Olavi Mäkelä 
joulumyyjäiset klo 19 alkaen.
28.–29.11. vier. Kristian Sand
la klo 16 ja 18, su klo 13 ja 16.

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 22.11. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 23.11. Kotiliitto 
naisille klo 11.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVE-
TULLUT!

Tervetuloa!

Kempeleen Vapaakirkossa, Kissankulma 2
Pe klo 18.00 Israel ja seurakunta Jumalan suunnitelmassa 

Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34
La.klo 16.00 Ajankohtainen Israel, diaesitys, kahvitarjoilu
   18.30 Israel ja seurakunnan ylösotto, raamattutunti
Su klo 11.00 Sillä armosta te olette pelastetut, lounas
      13.30 Israelin tulevaisuus ja toivo

Pekka Sartola  
Israel-päivät 20. - 22.11.2009

Muut seurakunnat

KODIKAS 
KOTITYÖPALVELU
Luotettavaa kotiapua ikäihmisille.
Siivous, asiointiapu, pyykkäys, jne.
puh. 040 185 5536 Haukipudas-
Oulunseutu

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

SOITA 0600 12343
(1,95 e/min+pvm)

www.mm-line.com ✂

OULUN
HOITOPALVELU OY

Ikäihmiset: Kotikäyntinä 
lab.näytteiden ottaminen ja 
toimittaminen laboratorioon.

Yhteydenotot 
Raija Holtinkoski 
P. 0400 899 140

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

ELÄMÄSI HELPOIN 
REMONTTI

Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Palveluja tarjotaan

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina Matero

Omaishoitajien valtakunnallisen viikon juhlaluento
Vanhuspsykiatri Pirjo Juhela

NÄKYMÄTTÖMÄT KUMINAUHAT 
OMAISHOITAJAN ARJESSA

- miten tuen, miten jaksan –
Kempeleen kunnantalon valtuustosali

Asemantie 1
tiistaina 24.11.2009 klo 13.00–15.00

Ainutlaatuinen tilaisuus niin omaishoitajille kuin ammattilaisille 
tulla kuulemaan ja keskustelemaan läheishoivasta! Tilaisuus on 
maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Järjestäjä: Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry / 
PALETTI-projekti

rauhan tervehdys -lehden 

JaKeluhäiriöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute
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Suunnittelijaa ei tarvittai-
si lainkaan, jos kirkkoteks-
tiilejä tehdessä vain tie-
tyt symbolit ja värit yksin-

kertaisesti yhdistettäisiin toisiin-
sa. Tätä mieltä on tekstiilisuun-
nittelija Sirkka Kukkohovi. Hän 
on suunnitellut kirkkotekstiilejä 
useisiin Oulun ympäristön seu-
rakuntiin.

Kun seu-
rakunta päät-
tää hankkia 
yksilölliset 
kirkkotekstii-
lit esimerkik-
si juhlavuotensa kunniaksi, alkaa 
monivaiheinen ja pitkä yhteistyö 
eri tahojen kesken. 

Ensiksi kirkkoneuvosto tekee 
päätöksen hankinnasta. Suun-
nittelijoiden tarjoukset kilpailu-
tetaan. Varsinkin, kun hankitaan 
kokonaista kirkkotekstiilien sar-
jaa kaikissa kirkkovuoden aikana 
käytettävissä liturgisissa väreissä 
seurakuntaan perustetaan teks-
tiilejä varten erillinen työryhmä.

maallikot ja 
ammattilaiset
Kukkohovi kokee kirkkotekstii-
lien suunnittelun yhteisenä pro-
jektina.

– On tärkeää kuulla, mitä seura-

Alttaripöydälle on pitkä matka
kuntalaiset ajattelevat tekstiileistä 
ja mitä he haluaisivat, hän sanoo. 

Kukkohovi ei edellytä luotta-
mushenkilöiden tietävän tekstii-
leistä, vaan kertoo heille niistä ja 
niiden symboliikasta. Projektin 
edetessä hän esittelee seurakunnan 
edustajille eri vaihtoehtoja, ajatuk-
siaan ja alustavia luonnoksia. Eri-

äviä mielipitei-
tä ja keskustelua 
syntyy, mutta 
varsinaisia risti-
riitoja hän ei ole 
kohdannut.

Joskus suun-
nittelija neuvottelee myös ark-
kitehdin tai sisustusarkkiteh-
din kanssa. Jälkimmäisen kans-
sa Kukkohovi on keskustellut 
esimerkiksi siitä, miten alttari-
vaate kiinnitetään Heinätorin 
seurakuntatalon uuteen altta-
ripöytään. Arkkitehtien kanssa 
hän on pitänyt neuvoa tekstiili-
en säilytystiloista. Säilyttäminen 
on tekstiilien käyttöiän kannal-
ta merkityksellisempää kuin esil-
lä oleminen.

toimiva kokonaisuus 
tai osanen
Kaikki kirkkotekstiilit katta-
van kokonaisuuden suunnittele-
minen on Kukkohovin mukaan 

Lumijokelaislähtöinen 
tekstiilisuunnittelija Sirkka 
Kukkohovi asuu nykyisin 
Helsingissä.

Messukasukan suunnittelussa Kukkohovi huomioi myös seurakuntakeskuksen 
tekstiilien säilytystilojen koon. Siksi kasukka ei ole kovin leveä.

Heinätorin seurakuntatalon kirkkotekstiilien vihreän sarjan suunnittelun lähtökohtana oli psalmi 23: ”Hän vie minut vihreille 
niityille, hän johtaa minut vetten ääreen”.

helpompaa kuin yhden liturgisen 
värin tekstiilisarjan suunnittelu. 
Yksi sarja on haastava saada toi-
mimaan jo olemassa olevien teks-
tiilien kanssa.

– Tekstiileillä on yleensä jo-
kin suhde toisiinsa, sanoo Kuk-
kohovi. 

Omat hankaluutensa on myös 
tekstiilikokonaisuuden kanssa. 
Sen olisi oltava yhtenäinen. Ko-
konaisiin tekstiilisarjoihin hän 
on yleensä suunnitellut jonkin 
teeman. Huomioitava on myös 
käytännön näkökohdat. Kalkki-
liina on alttiina viinitahroille, en-
tä miten suunnitella stolan niska-
osa niin, että jos se likaantuu, ei 
koko vaatetta tarvitsisi pestä?

Parin vuoden 
projekti
Jo suunnitteluvaiheessa on tie-
dettävä, kuka tekstiilit valmis-
taa ja mitä tekniikoita valmista-
ja hallitsee. Kukkohovi valmistaa 
tekstiilejä itse, mutta ne voi tehdä 
myös joku muu. Joskus esimer-
kiksi naisjärjestöt tekevät niitä 

vapaaehtoistyönä.
– Se on hieno tapa. Tekstii-

lit ja kirkon sisustus eivät silloin 
ole ulkoa tuotuja, hän miettii. 
Joka sukupolvella tulisi hänen 
mielestään olla oikeus rakentaa 
kirkkonsa, jotta ne koettaisiin 
omiksi. 

Jos tekstiilit valmistetaan tal-
kootyönä, kokonaisen käsin ku-
dotun ja ommellun sarjan suun-
nittelussa ja valmistamisessa kes-
tää parisen vuotta, ehkä kauem-
minkin.

– Ei voida ajatella, että vapaa-
ehtoisilla kyseessä olisi kokopäi-
vätyö, sanoo Kukkohovi.

Myös kirkkovuosi rytmittää 
työn valmistumista. Esimerkiksi 
violetin sarjan on oltava käytössä 
ennen joulua tai pääsiäistä.

lopputulos 
ratkaisee
Tekstiilejä hankittaessa hinta ei 
ole kynnyskysymys. Kukkohovin 
mukaan mielikuva voisi olla, että 
keskiverrot kirkkovaltuutetut oli-
sivat kiinnostuneita rahasta.

– He ovatkin, mutta oman ko-
kemukseni puolesta näyttää sil-
tä, että lopputulos ei ole saman-
tekevä. Tekstiilien arvo ymmär-
retään. Työstäni ollaan kiinnos-
tuneita ja sitä on arvostettu.

Kukkohovin mukaan kirkko-
tekstiili pyhittyy, kun se siuna-
taan käyttöön. Pyhyyttä on Kuk-
kohovin mielestä vaikea sanallis-
taa. Ja se, mikä on pyhää yhdelle, 
ei aina ole sitä toiselle.

– Joistain esittelemistäni alus-
tavista luonnoksista on usein sa-
nottu, että ne eivät ole riittävän 
kirkollisia. Luonnosvaihtoeh-
doista valikoituu useimmiten to-
teutettavaksi pelkistetyin vaihto-
ehto. Oma kokemukseni pyhästä 
ei ole välttämättä kovin hillitty, 
sanoo Kukkohovi.

Työssään Kukkohovi tiedos-
taa koko ajan olevansa tekemi-
sissä pyhien asioiden kanssa.

– Siinä haluaa antaa parastaan 
ja onnistumisen kynnys on kor-
kealla, hän sanoo.

Päivi mäKiNeN

Ku va t :  Pä i v i  Mä k in e n
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.

fi/radio

Palautteet:
radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mhz
kaapeliverkossa 94,1 mhz
www.radiodei.fi
Su 22.11. klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Messun toi-
mittaa Petteri Tuulos ja hän-
tä avustaa Harri Fagerholm. 
Kanttorina on Heikki Jämsä.
Su 22.11. klo 11.25 radio-
pyhäkoulussa pastori Virpi 
Sillanpää-Posio puhuu elä-
män jäljistä.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakunnan 
pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä 
osoitteessa www.radiodei.fi 
Ke 25.11. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Oululainen opettaja 
Tuija Päätalon kolumni.
To 26.11. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Auli Kipinän äiti 
menehtyi alzheimerin tau-
tiin, kuinka kipeää oli luo-
puminen rakkaasta ihmises-
tä? Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.

radio Pooki 88,0 mhz 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 22.11. klo 9.45 radiopy-
häkoulussa pastori Virpi 
Sillanpää-Posio puhuu elä-
män jäljistä.
Su 22.11. klo 10 jumalan-
palvelus Kemin kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantail-
ta. Aiheena on Tiernasääti-
ön ja Oulun ev.-lut. seura-
kuntien järjestämä Tierna-
poikakoulu, joka alkoi Ou-
lussa tänä syksynä. Ohjel-
massa kuullaan Markus H. 
Korhosen tarinointia tier-
nahistoriasta parin vuoden 
takaa, sekä tiernakoulun 
opettaja Merja Hongistoa. 
Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.
Ma 23.11. klo 17.05 Etappi-
ohjelmassa kuullaan kalajo-
kilaaksolaisen mieskvarte-
tin laulua suorassa lähetyk-
sessä . Ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila Alavieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.11. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen ja häntä avustaa Tii-
na Kinnunen. Kanttorina 
on Raimo Paaso ja urkurina 
Maija Tynkkynen. Messussa 
laulaa Tuiran kamarikuoro.

Eetterissä

Papit ovat saaneet uudet ammat-
tieettiset ohjeet. Ne hyväksyttiin 
Pappisliiton syysvaltuuston ko-
kouksessa 11.–12.11. Vantaalla. 
Edellisen kerran ohjeet uusittiin 
vuonna 2001.

Ohjeiden perustana on Raa-
mattu ja erityisesti kultaisen 
säännön etiikka. Kultainen sään-
tö kuuluu: Kaikki, mitä te tahdot-
te ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille.

Pappi sitoutuu 
monin tavoin kirkkoon
Ohjeiden mukaan pappi muun 
muassa julistaa evankeliumia 
niin, että Jumalan armo ja rak-
kaus kohtaavat ihmisen. Työs-
sään pappi suostuu myös vaikei-

Papeille uudet 
ammattieettiset ohjeet

siin ja epämiellyttäviltä tuntuviin 
tehtäviin. 

Hyvä pappi luo kuvaa kirkos-
ta uskon, toivon ja rakkauden yh-
teisönä. Hän kehittää omaa teolo-
gista ajatteluaan toimiakseen työ-
yhteisössä teologisena asiantun-
tijana ja ymmärtääkseen parem-
min myös erilaisia näkemyksiä. 

esimerkillinen 
yhteisön jäsen
Papin etiikkaan kuuluu, että hän 
hyväksyy ihmisen, vaikka ei ai-
na voikaan hyväksyä hänen arvo-
jaan ja tekojaan. Hän ottaa huo-
mioon erilaiset tilanteet ja ihmis-
ten elämän vaiheet. Sielunhoi-
dollisessa keskustelussa papin on 
tarvittaessa kerrottava lain mää-

räämät vaitiolo- ja ilmoitusvel-
vollisuuden rajat.

Ohjeet edellyttävät, että pap-
pi toimii alaisena tai johtaja-
na tehtävänsä edellyttämäl-
lä tavalla ja osoittaa arvostus-
ta jokaista työntekijää ja hä-
nen ammattitaitoaan kohtaan. 
Hän myös sitoutuu työyhteisöön 
ja sovittuihin suuntaviivoihin.
Pappi ei saa yhteiskunnallisessa 
toiminnassa käyttää virka-ase-
maansa tai viran tunnuksia hen-
kilökohtaisen tai edustamansa 
ryhmän edun saavuttamiseksi.  
Pappi ei myöskään hyväksy työs-
sään minkäänlaisia vastavuoroi-
sia palveluksia tai etuuksia.

Hänen on noudatettava työ-
aikoja. Työajaton työ velvoittaa 

eettisesti valveutunutta pappia 
rajaamaan työtään ja pitämään 
huolta jaksamisestaan. 

luontoa suojeltava
Ohjeet määrittelevät, miten pa-
pin on suhtauduttava luoma-
kuntaan. 

Pappi tuo julistuksessaan ja 
elämäntavassaan esiin kristin-
uskon luontoa suojelevia ja elä-
mää ylläpitäviä näkökulmia. Hän 
myös sitoutuu työssään huoleh-
timaan toimintatapojen kehittä-
misestä ekologiseen suuntaan ja 
edistää globaalin oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista. 

rauhaN tervehDYS

Monissa seurakunnissa järjeste-
tään tällä viikolla messuja ja mui-
ta tilaisuuksia YK:n Lapsen oike-
uksien päivän kunniaksi. Juhlaan 
on aihetta, sillä päivä täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. Lapsen oike-
uksien päivää juhlitaan joka vuo-
si 20. marraskuuta.

Juhlavuoden kampanjoissa 
korostetaan erityisesti lasten oi-
keutta tulla kuulluksi ja osallis-
tua sekä saada tasa-arvoista koh-
telua yksilönä.

20-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi on ideoitu Kättä päälle 
-haastekampanja lapsiystävälli-
semmän Suomen rakentamisek-
si. Myös kirkko on mukana presi-
dentti Tarja Halosen suojelemas-
sa kampanjassa. Sen tavoitteena 
on, että jokainen suomalainen 
lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi 
juhlavuoden aikana. Kampanjas-
sa lapsi saa tehdä oman sopimuk-
sen aikuisen kanssa. Sopimuksen 
sisältö on täysin vapaa. Tärkeintä 
on, että lapsi saa äänensä kuulu-
viin ja sopimus pitää. Valmiit so-
pimuspohjat löytyvät interneto-
soitteesta www.evl-slk.fi. 

oulussa 
tapahtumia lapsiperheille
Oulun seurakunnat järjestävät 
päivän  kunniaksi kaksi erityi-
sesti lapsiperheille suunnattua 
tapahtumaa. 

Perjantaina 20.11. kello 18 Ou-
lujoen seurakunta ja Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto järjestä-
vät Lapsenpäivän iltakirkon Ou-
lujoen kirkossa. Oulujoen kirk-
koherra Jouni Riipinen pitää 
hartauden. Musiikista vastaa Sa-
muli Rahko yhdessä muskarien 
ja lapsikuoron kanssa. Iltakirkon 

Viikonloppuna kirkkohetkiä 
pikkuväen ehdoilla

jälkeen vaelletaan kynttiläkulku-
eessa Oulujoen pappilaan, jossa 
on luvassa tarjoilua.

Sunnuntaina 22.11. kello 10 
Tuiran seurakunta järjestää Las-
ten messun Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Sen toimittaa Tuiran 
seurakunnan kappalainen Sti-
ven Naatus. Messussa lauletaan 
ja soitetaan yhdessä ja lapset voi-
vat ottaa messuun mukaan oman 
lelunsa. Jumalanpalveluksen pää-
tyttyä voi juoda kirkkokahvit, as-
karrella ja paistaa makkaraa.

limingassa 
kansanlaulukirkko
Hailuodossa lapsille pidetään ta-
rinatuokio perjantaina 20.11.kel-
lo 10.45 liikuntasalissa. 

Lasten ja heidän oikeuksiensa 
muistamiseksi Hailuodon seura-
kunta kutsuu kaikki kotihoidossa 
olevat lapset tarinatuokioon päi-
väkoti Onnensaaren väen kans-
sa. Koululaisille ja perhepäiväko-
ti Tuomikan väelle on omat tilai-
suutensa päivän aikana. 

Limingan kirkossa vietetään 
perjantaina 20.11. kello 18 alkaen 
kaikenikäisten kansanlaulukirk-
koa. Mukana on Tupoksen kou-
lun kanteleryhmä. Tilaisuudessa 
on tee- ja mehutarjoilu. 

Pudasjärvellä seurakuntako-
din, Suojalinnan ja Aittojärven 
kerhopisteissä vietetään Lapsen 
oikeuksien päivää avoimin ovin 
viikolla 47. Vanhemmat ja hoita-
jat ovat tervetulleita tutustumaan 
päiväkerhotoimintaan ja viettä-
mään lasten kanssa yhteistä ai-
kaa.

rauhaN tervehDYS

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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Heikoin lenkki ja lopputentti
”Minä olin outo, ja te otitte minut luoksenne…” Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain 
evankeliumi käsittelee suurta lopputenttiä. Hyvän opettajan tavoin Jeesus ilmoittaa etu-
käteen, mitä hän tulee siinä kysymään. Tentissä on vain yksi kysymys: ”mitä te olette teh-
neet minun vähäisimmille veljilleni ja sisarille? Oletteko ruokkineet nälkäisiä, antaneet 
vettä janoisille, hyväksyneet muukalaiset keskuuteenne, vaatettaneet alastomia, käyneet 
katsomassa sairaita ja vangittuja?”

Loppukoe vaikuttaa niin yksinkertaista, että se melkein loukkaa meitä hurskaita 
ihmisiä. Eikö meiltä kysytäkään raitista raamattunäkemystä tai oikeaa armojärjestystä, 
eikö edes uskontunnustusta tai Isä meidän -rukousta?

Ei kysytä. Loppukokeessa on vain yksi kohta: miten olemme suhtautuneet vähim-
piin veljiin ja sisariin. He ovat niitä, joita taannoin huonossa tietokilpailuohjelmassa 
sanottiin heikoimmaksi lenkiksi. He ovat niitä, joita erotetaan yhteydestä, pudotetaan 
pelistä ja lakaistaan syrjään. Se, että on viihdettä nähdä epäonnistumista, häviämistä ja 
pelistä pudottamista, kertoo meistä ja meidän ajastamme enemmän kuin mikään muu.

Lopputentissä reputtaneet eivät tunnu ymmärtävän, miksi heidät on hylätty. Omasta 
mielestään he eivät ole muuta tehneetkään kuin hyvää. Myös tentin läpäisseet hämmäste-
levät, mutta eri syystä. He eivät muista yhtään kertaa, jolloin he olisivat osoittaneet kuulus-
telijan edellyttämää laupeutta. Loppukokeeseen valmistautuminen ei käy hetkessä. Se on 
pitkä prosessi, jossa huomaamatta tullaan tietoiseksi omasta heikkoudestaan, omasta näläs-
tään ja janostaan, itsestään eheyttä ja vapautusta tarvitsevana ihmisenä. 

Loppukokeen kuulustelija on vähimpiin samaistunut, ja tentissä pärjäävät parhai-
ten heikoimmat lenkit itse. Siinä on kirkkovuoden viimeisen sunnuntain evankeliumi. 

PeKKa rehumäKi 
Kempeleen kirkkoherra 

Tuomiosunnuntai – eli toiselta nimeltään Kristuksen kuninkuuden sunnuntai – päät-
tää jokaisen kirkkovuoden. Otsikoksi on valikoitunut Kristus, kaikkeuden Herra.

Evankeliumikirjassa sanotaan päivän teemasta: ”Päivän evankeliumitekstin 
mukaan Kristus tulee aikojen lopulla ’kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja is-
tuutuu kirkkautensa valtaistuimelle’ (Matt. 25:31). Näin kirkkovuoden viimeinen sun-
nuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lo-
pussa – tai lopussa ja alussa – kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja 
asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämi-
sistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.”

Evankeliumitekstinä on siis viimeisen tuomion kuvaus kaikissa kolmessa vuosiker-
rassa. Teksti viittaa Matteuksen jo aiemmin väläyttämään aiheeseen Ihmisen Pojan tu-
losta. Kirkkauden valtaistuin mainitaan tosin jo Vanhassa testamentissa Danielin kir-
jan 7. luvussa. Viimeisen tuomion tapahtumat liittyvät tähän jo vuosituhansia juutalai-
suudessa tunnettuun tapahtumaan. Matteus ymmärtää näiden VT:ssa mainittujen ta-
pahtumien ja Jeesuksen opetuksen olevan linjassa keskenään.

Jo 1. Aikakirjassa sanotaan Salomon istuneen Herran valtaistuimelle. Se ei kuiten-
kaan tarkoita hänen jumalallista suuruuttansa tai lopunajallista tuomarinistuinta, osoit-
taapa kuitenkin sen, keneltä vallan uskotaan olevan peräisin.

Nälkäisen syöttäminen ja janoisen juottaminen sekä köyhän vaatettaminen olivat Lä-
hi-idässä eri uskonnoille tuttuja teemoja. Jopa juutalaisessa psalmien selityksessä tode-
taan vanhurskauden porteista (vrt. Ps. 118) sisälle käymisen ehtona nämä laupeuden-
työt. Myös egyptiläisessä ”kuolleitten tekstissä” on viittaus samaan teemaan. Vainaja 
luettelee siinä: ”Olen antanut nälkäiselle leipää ja janoavalle vettä ja alastomalle vaatet-
ta ja veneettömälle lautan”. Kunnon moraali ja hyvät työt tunnetaan siis kaikissa kult-
tuureissa ympäri maailman.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 143:1–10 
Ensimmäinen lukukappale Dan. 12:1–3 
Toinen lukukappale Ilm. 20:11–21:1
Evankeliumi Matt. 25:31–46 

Kaikkivaltias, ikiaikainen Jumala. 

Me katsomme tänään sitä päivää kohti, 

jolloin Kristus tuomitsee elävät ja kuolleet. 

Opeta meitä elämään tahtosi mukaan, 

jotta saisimme silloin kuulla 

vapauttavan sanan. 

Anna meidän nähdä kirkkautesi 

ja päästä luoksesi ikuiseen elämään. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  C l i n to n C a r d ozo 
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Media välttelee uskonnollisia aiheita

Julkisen sanan neuvosto vartioi 
vallan vahtikoiria. Sillä ei ole oi-
keutta passittaa yhtään toimitta-
jaa tai mediaa oikeuteen, mutta se 

langettaa häpeää.
Neuvosto ottaa käsiteltäväkseen 

vain jäseniinsä liittyviä kanteluita. Jo-
kainen tiedotusväline on velvollinen 
julkaisemaan itseensä kohdistuneiden 
kanteluiden ratkaisut. Seurakuntaleh-
tien sivuilta näitä ei löydy.

– Se, ettei meillä ole juurikaan seu-
rakuntalehtiä jäseninä, on selvä puute. 
Seurakuntalehdet ovat hirveän hyviä 
ja ihmiset lukevat niitä paljon, toteaa 
Julkisen sanan neuvoston puheenjoh-
taja Pekka Hyvärinen.

Toinen ryhmä, joita ei juuri neu-
voston jäseninä ole, ovat ammatti-
yhdistysten lehdet. Sillä saralla tosin 
on Hyvärisen mukaan juuri tehty iso 
harppaus eteenpäin, kun Palvelualo-
jen ammattiliiton Pamin nimikkoleh-
ti liittyi neuvoston jäseneksi. 

Taloudellisesti jäsenyydessä ei ole 
kyse merkittävästä asiasta, sillä vuo-
sittainen jäsenmaksu on vain muuta-
mia satoja euroja. Osansa voi olla sillä, 
että seurakuntalehtien julkaisijat pel-
käävät kanteluryöppyä. 

– Saattaa hyvinkin olla, että jä-
senyys innostaisi kanteluihin, mut-
ta mitäs pahaa siinä on. Emme ota 
Julkisen sanan neuvostossa kantaa 
uskonnollisiin asioihin, siihen mikä 
on oikein ja mikä väärin, vaan kes-
kitymme puhtaasti journalistiseen 
puoleen. Pyrimme hyvään journalis-
miin ja yritämme antaa sille eettises-
ti kestävää mallia. Journalismin etii-
kan voisi kuvitella olevan lähellä seu-
rakuntaväkeä, Hyvärinen perustelee.

Sopimattomia 
haastateltavia
Vaikka kaikissa tiedotusvälineissä toi-
mitaan samojen journalististen pe-
riaatteiden mukaan, palautteessa on 
eroja. 

Seurakuntalehtien tekijöille anne-
taan erityisen paljon palautetta haas-
tateltavien valinnoista. Hetkittäin voi 
tuntua jopa siltä, että kukaan ei ole 
tarpeeksi nuhteeton esiintymään seu-
rakuntalehden sivuilla. Pekka Hyväri-
nen uskoo kyseessä olevan pelkästään 
seurakuntalehtiä koskeva ilmiö. 

– Mediassa haastatellaan valtavaa 
määrää ihmisiä. Kanteluita tehdään 
kuitenkin siitä, mitä on sanottu ja mi-
ten haastateltavaa on käsitelty, ei sii-
tä ketä on haastateltu. Yleensä ottaen 
yleisö hyväksyy toimituksen valinnat 
haastateltaviksi. 

Hyvärisen mielestä seurakuntaleh-
dillä on tärkeä rooli mediakentässä, 
koska niissä käsitellään aihepiiriä, jo-
ka muissa lehdissä jää uutisoinnin alle.  

– Keskustelu uskonnosta ja sen roo-
lista elämässä on arvokasta ja muualla 
mediassa se on aika vähäistä. 

Vuosikymmenten toimittajakoke-
muksella Hyvärinen tunnistaa syyn 
miksi ”Suomessa, jossa luterilaisella 
kirkolla on valtionkirkkoon verratta-
va asema”, valtamedia ei juuri käsitte-
le uskonkysymyksiä.

– Toimittajat vieroksuvat uskon-
nollisia aiheita. En usko, että toimit-
tajat suhtautuvat aihepiiriin ateistises-
ti, vaan agnostisen epäilevästi. Aiheet 
ovat yleensä kiistanalaisia ja siksi nii-
tä vältellään.

tabut häviävät 
hissun kissun
Vaikka uskontoja ja hengellisyyttä kä-
sitteleviä aiheita kartetaan, Hyväri-
sen mielestä suomalaisessa mediassa 
ei juuri ole enää tabuja, kiellettyjä ai-
heita. Melkeinpä kaikesta voidaan pu-
hua ja kirjoittaa.

– Tabuja on yhä vähemmän. Kun 
aloittelin uraani 1960- ja 70-luvuil-
la, oli vielä ulkopolitiikkaa ja seksu-
aalielämää käsitteleviä tabuja. Hissun 
kissun ne ovat muuttuneet osaksi me-
dian valtavirtaa. Aiheet jotka olisivat 
tuolloin olleet sensaatiomaisia, ovat 
nyt suurten lehtien normaalia toimi-
tustyötä.

Julkisen sanan neuvoston puheen-
johtajan mielestä kehitys on ollut hy-
vä asia. 

– Marginaaliset kysymykset ovat 
tulleet osaksi valtavirtaa, media on 
ikään kuin syleillyt ne osaksi itseään, 
Hyvärinen vertaa. 

Yleisö 
väsyy kohuihin
Nykymedian ongelmaksi nouseekin 
se, että koko mediakentässä käsitel-
lään yhtä asiaa kerrallaan. Viime ai-

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Pekka Hyvärinen:

koina suomalaiset ovat saaneet täys-
laidallisen vaalirahakohua ja sikain-
fluenssaa. Äkkiseltään näyttää siltä, 
että aina pitää olla joku kohu. 

– Ja se ärsyttää ihmisiä. Kääntäisin 
kysymyksen kuitenkin ympäri: Entä 
jos ei kirjoitettaisi tai puhuttaisi näistä 
aiheista? Voin kuvitella sellaisia mai-
ta, joissa asia lakaistaisiin maton al-
le. Sillä saisi aikaan vain huhuja ja pa-
niikkia.

Toimittajana muun muassa Suo-
men kuvalehdessä ja MTV3:ssa työs-
kennelleellä Hyvärisellä ei omien sa-
nojensa mukaan ole enää urasuunni-
telmia. Takana on kaksi vuotta kolmi-
vuotisesta Julkisen sanan neuvoston 
puheenjohtajuudesta, sääntöjen mu-
kaan myös toinen kausi on mahdol-
linen. 

– Alan olla pikkuhiljaa eläkeiäs-
sä, mutta kirjoittamista en aio lopet-
taa, sillä nautin journalismista ja se on 
suuri haaveeni, 58-vuotias Hyvärinen 
toteaa.

Suunnitelmissa on osallistua kir-
joittamalla yhteiskunnalliseen ja po-
liittiseen keskusteluun. Internetissä 
käytäviin keskusteluihin hän ei kui-
tenkaan osallistu, vaikka seuraakin 
niitä aktiivisesti. Hyvärinen on pu-
heenjohtajuusaikanaan kiinnittänyt 
median huomiota nimimerkkien ta-
kaa käytävään keskustelun Interne-
tissä. 

– On olemassa positiivistakin net-
tikeskustelua ja sosiaalinen media voi 
olla hyvin arvokasta, mutta enim-
mäkseen siellä pistää silmään ihmis-
ten katkeruus.

Arvostelun kohteeksi joutuvat pait-
si julkisuuden henkilöt, myös muut 
nettikeskustelijat. Hyvärisen mielestä 
median eri alueilla tarvittaisiin posi-
tiivista lähestymistä ja sanomaa. 

– Tänä aikana meistä jokainen voi-
si antaa positiivista palautetta toisille 
ja koko maalle. 

elSi huttuNeN

Onko sinun mielestäsi mediassa tabu-
ja? Kerro se meille osoitteeseen 

toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai www.rauhantervehdys.fi

Hengellisyys ei ole  
toimittajien mielestä tabu
Kysyimme muilta alueen medi-
oiden edustajilta kolme kysy-
mystä liittyen tabuihin ja medi-
an sisältöihin.
1. Onko teidän näkemyksenne 
mukaan mediassa yhä jotain ta-
buja, ja jos on niin mitä?
2. Koetteko oman median-
ne rooliin kuuluvaksi käsitellä 
myös hengellisyyttä tai uskon-
käsityksiä? 
3. Saatteko omaan mediaanne 
palautetta haastateltavien va-
linnasta? 

Mirja Rintala 
päätoimittaja, Oulu-lehti 
1. En ole 27 journalistivuoteni ai-
kana törmännyt tabuihin, joista 
en olisi voinut kirjoittaa. Lähin-
nä kai kysymys on siitä, miten 
niistä kirjoitetaan.
2. Oulu-lehti on kaupunkileh-
ti, jossa käsitellään kaupunki-
laisten asioita. Niihin kuuluvat 
myös uskonkäsitykset ja hengel-
liset aiheet.
3. Palautetta haastateltavien valin-
nasta tulee hyvin harvoin. 

Timo Laaninen 
päätoimittaja, Suomenmaa
1. Ei ehkä varsinaisia tabuja, mut-
ta joitakin aiheita näyttää olevan 
aika vaikea käsitellä. Uskonto ja 
hengelliset kysymykset ovat van-
hastaan tällainen aihe. Uudem-
mista asioista vaikealta näyttää 
esimerkiksi maahanmuuttoon 
liittyvien ongelmien käsittely.
2. Kyllä. Raportoimme esimer-
kiksi joka kesä suurimmista hen-
gellisistä kesäjuhlista. Keskustan 
pää-äänenkannattajana tunnis-
tamme myös sen aatteellisen vai-
kutuksen, joka hengellisillä herä-
tysliikkeillä oli puolueen syntyyn 
ja sen nykyiseenkin periaateoh-
jelmaan. Sen mukaan ”Kansal-
linen herääminen, talonpoikais-
juuret, kristilliset arvot ja sivis-
tysaate yhdistyivät vuonna 1906 
perustetun edistyksellisen kes-
kustaliikkeen ajattelussa”. 
3. Eipä juuri. Aika ajoin toki tulee 
toki kysymyksiä siitä, miksi haas-
tattelemme myös muiden puolu-
eiden edustajia.

Martti Turunen
päätoimittaja, Forum24
1. Ei, enkä ymmärrä mistä täl-
lainen käsitys syntyy. Eihän joku 
asia ole tabu vain siitä syystä, et-
tei siitä ole juuri sillä hetkellä mi-
tään lukijoita kiinnostavaa kirjoi-
tettavaa. 
2. Kyllä, silloin kun katsomme 
niillä olevan yleisempää merki-
tystä. Yleensä niiden pitää liittyä 
johonkin käsillä olevaan ajan-
kohtaiseen asiaan. Ne siis eivät 
ole ”porttikiellossa”, mutta ai-

hepiiriä ei pidetä tietoisesti esil-
lä. Yleisesti hengellisyyden ja us-
konkäsitysten käsittelyyn medi-
assa vaikuttaa se, että ne koetaan 
vaikeiksi aiheiksi, jotka vaatisivat 
erittäin hyvää perehtymistä, mi-
hin ei ehkä ole mahdollisuutta.
3. Ei. Palautetta tulee jos tu-
lee haastateltavien lausunnoista, 
jotka joissakin tapauksissa käsi-
tetään lehden mielipiteeksi.

Markku Mantila
päätoimittaja, Kaleva
1. Aika vähän on jäänyt. Yritys-
maailmassa päästään aika lähel-
le. Nokia, jos ei ihan ole tabu, on 
jotenkin kaiken yläpuolella. 
2. Ilman muuta, sanomalehdel-
le ei mikään inhimillinen saa ol-
la vierasta.
3. Vaihtelevasti. Riippuu kovasti 
aiheesta. Oikein kiistanalaisissa 
aiheissa haastateltavista tulee ai-
na kommentteja. Ilmapiiri yleen-
sä tiivistyy myös vaalien alla, jol-
loin hyvin helposti koetaan, että 
haastateltavat ovat aina väärästä 
puolueesta.

Pirkko Mehtomaa
päätoimittaja, Siikajokilaakso
1. Olen Pekka Hyvärisen kans-
sa pitkälle samaa mieltä. Usko-
miseen ja hengellisyyteen liitty-
vät asiat koetaan paikallislehden 
näkövinkkelistä vaikeina ja niin 
henkilökohtaisina, että ne aihei-
na jätetään mielellään kyseisiin 
aihealueisiin erikoistuneille leh-
dille, joissa on riittävästi tarvitta-
vaa tietotaitoa omaavia tekijöitä. 
Toisaalta uskonlahkoihin ja nii-
den keskinäiseen kilpailutilantee-
seen, yksilöihin kohdistuneesta 
painostuksesta ja muista epäter-
veistä piirteistä on tullut vuosien 
varrella juttuvinkkejä, mutta kun 
kukaan ei halua astua omilla kas-
voillaan julkisuuteen kertomaan 
kokemuksistaan, niihin on vaikea 
tarttua. Toisaalta tässä törmätään 
siihenkin käytännön ongelmaan, 
että näiden juttujen taustoihin 
perehtyminen ja käsittely vaati-
vat rutkasti aikaa, ja siihen pienen 
henkilökunnan omaavilla lehdil-
lä eivät resurssit riitä. 
2. Kyllä. Eri haastateltavien koh-
dalla näitä asioita on tullutkin 
runsaasti esille, mutta juttujen 
rakentaminen tietyn hengelli-
sen aiheen tai uskonkysymyk-
siä sivuavan teeman ympärille 
on jäänyt todella vähälle. Tässä 
suhteessa on kyllä vara parantaa 
käytäntöä. 
3. Niiden juttujen osalta, mi-
tä meillä on ollut, ei ole haasta-
teltavien suhteen tullut valituk-
sia, toisaalta kylläkin toiveita sii-
tä, ketä muitakin olisi voinut ju-
tuttaa.
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Syntisiä ihmisiä
• Juttu Hynysestä kertoo paljon 
tämän lehden tasosta. Tämä on 
seurakuntalehti ja kansikuvas-
sa komeilee herra Hynynen ja 
vieressä teksti ”jossakin on Jo-
ku”. Ei ollut hurraamista her-
ran mielipiteissä ja alatyyli pu-
heessa suorastaan oksettavaa. 
V-tyylin olisi toimittaja voinut 
korjata vähän sivistyneempään 
muotoon. 

Internetpalaute kansikuvajutusta  
RT 16/2009

• Johanna Korhosen haastatte-
lu ”Ei pusikossa puolisalaa” oli 
vahvan mediapersoonan vahva 
kannanotto oman elämäntapan-
sa puolesta. Jopa niin vahva et-
tä se murskaa ne, jotka kantavat 
sisällään rikkoutunutta käsitys-
tä seksuaalisuudestaan.

Internetpalaute kansikuvajutusta  
RT 31/2009

• Miten te voitte ottaa lehteenne 
haastateltavaksi niinkin synti-
sen ihmisen kuin Johanna Kor-
hosen? Ei kannattaisi levittää 
saastaa koko maailmalle. 

Puhelinpalaute kansikuvajutusta  
RT 31/2009

• Teen töitä nuorten kanssa ja 
tiedän, kuinka syvällisesti he 
miettivät asioita. Koulun elä-
mänkatsomustiedon opetus on 
uskontovastaista. Ei se suin-
kaan ole objektiivista, vaan 
asenteellista. Kirkko ei nykyi-
sellään anna nuorille kristillistä 
kasvatusta. Ei ihme, että juuri 
isoskoulutuksen käyneet nuoret 
eroavat kirkosta. Tätä trendiä 
avustaa kirkko itse Juha Val-
pun hahmossa. Hän on haukku-
massa toisten töitä mutta itse ei 
huomaa oman työnsä puutteita! 

Internetpalaute Aatoksia-palstasta  
RT 27/2009 ja 34/2009

• Käsittämätön julkaisu kris-
tillisessä lehdessä. Haluaisin 
kuulla selkeät perustelut mi-
tä tämän julkaisulla tahdotaan 
välittää. 

Internetpalaute Kinokulmasta  
RT 37/2009

• Lehtenne jutut eivät ole ollen-
kaan tästä maailmasta. Kuvit-
teletteko te todella, että maail-
ma on tällainen? Ette ole tain-
neet elää oikeaa elämää. Minä 
asun perukassa, jossa on pal-
jon vanhojakin ihmisiä ja nii-
tä te huijaatte tällä lehdellä. Mi-
nä olin työelämässä 34 vuotta ja 
liikuin sinä aikana yli neljä mil-
joonaa kilometriä. Tiedän mil-
laista elämä on. 

Puhelinpalaute  
RT 37/2009

Koosteessa on osa viimeisen puolen 
vuoden aikana toimitukselle tulleesta 

kielteisestä palautteesta. Kaikista 
viitatuista jutuista on tullut myös 

positiivista palautetta.  

Media välttelee uskonnollisia aiheita
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Pekka Hyvärinen:

koina suomalaiset ovat saaneet täys-
laidallisen vaalirahakohua ja sikain-
fluenssaa. Äkkiseltään näyttää siltä, 
että aina pitää olla joku kohu. 

– Ja se ärsyttää ihmisiä. Kääntäisin 
kysymyksen kuitenkin ympäri: Entä 
jos ei kirjoitettaisi tai puhuttaisi näistä 
aiheista? Voin kuvitella sellaisia mai-
ta, joissa asia lakaistaisiin maton al-
le. Sillä saisi aikaan vain huhuja ja pa-
niikkia.

Toimittajana muun muassa Suo-
men kuvalehdessä ja MTV3:ssa työs-
kennelleellä Hyvärisellä ei omien sa-
nojensa mukaan ole enää urasuunni-
telmia. Takana on kaksi vuotta kolmi-
vuotisesta Julkisen sanan neuvoston 
puheenjohtajuudesta, sääntöjen mu-
kaan myös toinen kausi on mahdol-
linen. 

– Alan olla pikkuhiljaa eläkeiäs-
sä, mutta kirjoittamista en aio lopet-
taa, sillä nautin journalismista ja se on 
suuri haaveeni, 58-vuotias Hyvärinen 
toteaa.

Suunnitelmissa on osallistua kir-
joittamalla yhteiskunnalliseen ja po-
liittiseen keskusteluun. Internetissä 
käytäviin keskusteluihin hän ei kui-
tenkaan osallistu, vaikka seuraakin 
niitä aktiivisesti. Hyvärinen on pu-
heenjohtajuusaikanaan kiinnittänyt 
median huomiota nimimerkkien ta-
kaa käytävään keskustelun Interne-
tissä. 

– On olemassa positiivistakin net-
tikeskustelua ja sosiaalinen media voi 
olla hyvin arvokasta, mutta enim-
mäkseen siellä pistää silmään ihmis-
ten katkeruus.

Arvostelun kohteeksi joutuvat pait-
si julkisuuden henkilöt, myös muut 
nettikeskustelijat. Hyvärisen mielestä 
median eri alueilla tarvittaisiin posi-
tiivista lähestymistä ja sanomaa. 

– Tänä aikana meistä jokainen voi-
si antaa positiivista palautetta toisille 
ja koko maalle. 

elSi huttuNeN

Onko sinun mielestäsi mediassa tabu-
ja? Kerro se meille osoitteeseen 

toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai www.rauhantervehdys.fi

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

Julkisen sanan neuvosto (Jsn)

Tiedotusvälineiden kustantajien ja 
toimittajien perustama elin, jon-
ka tehtävänä on tulkita hyvää jour-
nalistista tapaa ja puolustaa sanan- 
ja julkaisemisen vapautta. Neuvos-
to käsittelee myös toimittajan me-
nettelyä tietojen hankinnassa. JSN 
ei ole tuomioistuin eikä se käytä jul-
kista valtaa. Sen päätöksiä seura-
taan silti tarkoin. 
Lue lisää osoitteesta www.jsn.fi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
sanajumalanpalvelus su 
22.11. klo 10 Oulun tuo-
miokirkossa. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Kant-
tori Raimo Paaso ja urkuri 
Maija Tynkkynen. Tuiran ka-
marikuoro, Sakari Soininen 
trumpetti. www.virtuaali-
kirkko.fi. 
Messu su 22.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen ja kant-
tori Raimo Paaso. 
Messu su 22.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tapio Pokka. 
tuomasmessu su 22.11. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Juha Kyllönen, 
saarna Marja-Leena Tahko-
la, juontaja Hannele Lusikka, 
esirukousvastaava Liisa Suor-
sa, musiikista vastaa Kaakku-
rin Gospel Band, kanttorina 
Taina Voutilainen. Tee- ja 
kahvijatkot.

Karjasillan  
seurakunta
viikkomessu to 19.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Sari Wallin. Kirkko-
kahvit.
viikkomessu la 21.11. klo 
15.30 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa 
Virpi Sillanpää-Posio, kant-
torina Riitta Piippo. Liittyy 
Maikkulan Naistenpäivään.
Herättäjänpäivän messu su 
22.11. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Juhani La-
vanko, saarnaa Veikko Kär-
nä, avustavat Liisa Karkuleh-
to ja Nina Niemelä, kanttori-
na Juha Soranta, Oulun seu-
dun virsikuoro. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 

Messu su 22.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Katja Ylitalo, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 
Messu su 22.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Marjo Heikkinen, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 22.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit.
sanajumalanpalvelus su 
22.11. klo 15 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Katja Ylitalo ja Riit-
ta Yliluoma, kanttorina Riit-
ta Piippo. Mukana päiväker-
holaiset.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
viikkomessu to 26.11. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 22.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit. Radi-
ointi radio Dei. 
lasten messu su 22.11. klo 
10 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Toimittaa Stiven Naa-
tus, avustavat Sanna Tervo ja 
Teija Kokko, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. YK:n lapsen oi-
keuksien sopimus 20 vuotta. 
Lastenkutsut.

Messu su 22.11. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Paula Kyllönen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. Seniori-
en laulupiiri. Omaishoitaji-
en kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Messu su 22.11. klo 12 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Pa-
teniemen rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. 
iltamessu su 22.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Heikki Jämsä.
viikkomessu ke 25.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
 
Oulujoen seurakunta
lapsenpäivän iltakirkko pe 
20.11. klo 18, Oulujoen kirk-
ko. Iltahartaus Jouni Riipi-
nen. Musiikki Samuli Rahko, 
muskarit ja lapsikuoro. Kynt-
tiläkulkue pappilaan tarjoi-
lun kera. 
Messu su 22.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, avustaa Jou-
ni Riipinen, kanttorina Jenni 
Rautakoski.
sanajumalanpalvelus su 
22.11. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.

YlikiiMinki
Messu su 22.11. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Lauri Nurkkala, avustaa 
Gaudiate-kuoro.

Hailuoto
Messu su 22.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Timo Ustju-
gov. 

Haukipudas
Messu su 22.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Eeva Mer-
taniemi, kanttorina Hannu 
Niemelä.

Kempele
Messu su 22.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaja Timo Riihimä-
ki, avustaja Seija Helomaa, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen, mukana Varttu-
neet. Muistimessu. Jumalan-
palvelukseen kutsutaan eri-
tyisesti muistisairaita, heidän 
läheisiään ja avustajiaan sekä 
omaishoitajia ja palvelutalo-
jen henkilöstöä.

Kiiminki
Messu su 22.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarna Saija Kronqvist, avus-
taa Raimo Salonen ja Erja 
Haho. Diakonissa Seija Lom-
man ja lähetyssihteeri Arja 
Rajalan tehtävään siunaami-
nen ja juhla seurakuntakes-
kuksessa.
Messu su 22.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo.

Liminka
lapsenpäivän kaikenikäis-
ten kansanlaulukirkko pe 
20.11. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, musiikista vastaa Ari 
Natunen. Mukana Tupoksen 
koulun kanteleryhmä. Tee- 
ja mehutarjoilu.
Messu su 22.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, kanttorina Mika Kot-
karanta. 

Lumijoki
sanajumalanpalvelus su 
22.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa pastori Hannu Uus-
mies, kanttorina Juha Pöyk-
kö. Kirkkokahvit ja seurahet-
ki seurakuntatalossa. 

Muhos
Messu su 22.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Marjo Irjala.
nuorten iltakirkko ke 25.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 22.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Taru Pisto. Kirkko-
kahvit.

Pudasjärvi
Messu su 22.11. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Jaakko 
Sääskilahti, kanttori Keijo Pii-
rainen.

Siikalatva
kestilÄ
Messu su 22.11. klo 12 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä.

PiiPPola
Messu su 22.11. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä. Huomioikaa kellon-
aika.

Pulkkila
Messu su 22.11. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

PYHÄntÄ
Messu su 22.11. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

Rantsila
sanajumalanpalvelus su 
22.11. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Pentti Jäntti.

Tyrnävä
Messu su 22.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

teMMes
Messu su 22.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Elsi H
u

ttu
n

en
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19.–26.11.2009

Naiset puhuvat naisille 

enot oulussa 

Kaikille avointa Naisten päivää 
vietetään lauantaina 21.11. 
kello 11–16 Maikkulan kap-
pelissa. 

Eräs päivän puheenaiheista on 
Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima 
Naisten Pankki. Se on syntynyt halus-
ta auttaa köyhien maiden naisia hei-
dän pyrkimyksissään kohti parempaa 
toimeentuloa. Naisten Pankin Ou-
lun aluekonttori avattiin viime kesä-
nä. Pankin toimintaa esittelee yksi sen 
perustajajäsenistä, Kirkon Ulkomaa-
navun sidosryhmäjohtaja Marianne 
Heikkilä. Yrityskonsulttina ja juonta-
jana aikaisemmin tunnettu Heikkilä 
vihittiin papiksi vuonna 1996, ja hän 
siirtyi Kirkon Ulkomaanavun työnte-
kijäksi vuonna 2004. 

Finanssialan keskusliiton toimi-
tusjohtaja Piia-Noora Kauppi puhuu 
tapahtumassa naisen hyvinvoinnista 
ja jaksamisesta. Aihe on hänelle tut-
tu, koska Kauppi työskentelee myös 
Euroopan parlamentissa ja on lisäk-

si kahden pienen lapsen äiti
Päivän aikana käsitellään myös si-

tä miten kotiasiat ja elämänmuutokset 
vaikuttavat naisten jaksamiseen. Näi-
tä teemoja käsittelevät oppilaitospap-
pi Virpi Sillanpää-Posio, sosionomi-
diakoniaopiskelija Tuula Väyrynen ja 
sairaalapastori Marja-Leena Tahkola. 
Tapahtuman juontaa Karjasillan seu-
rakuntapastori Erja Järvi.

Tapahtuma alkaa aamurukouksel-
la ja päättyy kello 15.30 alkavaan viik-
komessuun. Puheenvuorojen lomas-
sa on mahdollista esittää kysymyksiä 
ja keskustella puhujien kanssa. Musii-
kista vastaa musiikkiryhmä kanttori 
Riitta Piipon johdolla sekä Oulun su-
danilaisten Hagarzawia-ryhmä. Tar-
jolla on myös lounas, jonka hinta on 6 
euroa. Alle 12-vuotiaat saavat lounas-
taa ilmaiseksi. Lastenhoito on järjes-
tetty koko päivän ajaksi.

rauhaN tervehDYS

K a i  L i n d q v i s t
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 19.11. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 19.11. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Hartaus to 19.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Hartaus pe 20.11. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Jyrki Vaaramo.
aamupiiri la 21.11. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
sanan ja rukouksen ilta su 
22.11. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Illan puhujavie-
raan kirkkoherra Leila Ikosen 
aiheena on toivo vaikeuksi-
en keskellä. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen rukous-
palveluun.
Päiväseurat ke 25.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 25.11. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
keskiviikkoseurat ke 25.11. 
klo 18, Vanha pappila. Paa-
vo Moilanen.
Miesten piiri ke 25.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 25.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 26.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 26.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
torstain raamattupiiri to 
19.11. ja 26.11. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 19.11. ja 
3.12. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 19.11. ja 
26.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri to 19.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 20.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Esa Nevala ja 
Pentti Hintsala.
Herättäjän päivä su 22.11. 
klo 10, Karjasillan kirkko. 
Messu ja seurat.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.11. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
25.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
25.11. klo 11, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 26.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 19.11. ja 
26.11. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
19.11. ja 26.11. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkon ystävän-
kammari. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 20.11. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 24.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juha Valpun 
alustus helvetistä.
Raamattupiiri ti 24.11. klo 

18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 26.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 20.11. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.
akkuna-iltapäivä su 22.11. 
klo 16–18, Hintan seurakun-
tatalo. Jumala on alku ja lop-
pu. Raamattuopetus Hannu 
Uusmies. Pyhäkoulu lapsille. 
Kirkkokahvit. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
laulutuokio lähetyssopes-
sa to 19.11. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Maija Tynk-
kysen säestyksellä lauletaan 
hengellisiä lauluja ja virsiä.
virsilaulutuokio to 19.11. 
klo 16.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Laulutuokios-
sa keskitytään virsikirjan vä-
hemmän laulettuihin virsiin.

Karjasillan seurakunta
oulun työväensoittokun-
nan kirkkokonsertti la 21.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Joh-
taa Mika Kaijanen. Bachia, 
Madetojaa ja Sibeliusta.
toiveuusintana lempeä, 
draamaa ja hurjia juonen-
käänteitä su 22.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Lukuteatte-
ria Willam Shakespearen näy-
telmien uusista suomennok-
sista. Tekstejä lukemassa Re-
bekka Naatus, Henrik Keto-
la, Jaakko Tuisku ja Juha Vä-
häkangas, mukana kanttori-
na Sari Wallin ja barokkiviu-
listina Jaana Herlevi-Hautala.
Runokvarkki ti 24.11. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Niilo Rauhalan ly-
riikkaa. Mukana pastori Ju-
ha Vähäkangas.
kirjavirtaa pappilassa ke 
16.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden viimeisessä 
kokoontumisessa kirjat ovat 
Mauri Kunnaksen Joulupuk-
ki ja J. R. R. Tolkienin Hobitti 
eli sinne ja takaisin. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 23.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa ma 23.11. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Mukana diakoniatyönte-
kijä Sirpa Kemppainen. Kes-
kustelupiiri kahvikupposen 
ääressä työikäisille.
Palvelupiiri auttavat kädet 

ma 23.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 24.11. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ke 25.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
adventtiateria työttömille 
pe 4.12. klo 12–14, Karjasil-
lan kirkko. Työttömille Kar-
jasillan seurakunnan jäsenil-
le ja heidän perheilleen. Il-
moittautumiset viimeistään 
30.11. Marjo Heikkiselle 040 
575 2711 tai Marjukka Hama-
rille 040 575 2710.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 23.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 23.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen p. 040 5157 267.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 3.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
työttömien jouluateriat:
To 10.12. klo 12, Rajakylän 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa 26.11. ja 3.12. klo 12–
13 työttömien aterian yhte-
ydessä sekä asukastuvalta 
26.11. alkaen.
To 10.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ateriakortteja 
saa Pyhän Tuomaan kirkol-
ta 1.12. ja 8.12. klo 12–13 ja 
Pyhän Luukkaan kappelista  
1.12. ja 8.12. klo 12–13.
To 10.12. klo 12, Koskelan 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa Koskelan seurakun-
takodilta sekä Tuiran kirkol-
ta  ti 1.12. ja 8.12. klo 12–13.
Ke 9.12. klo 12, Ytyä. Ateria-
kortteja saa Ytyältä 26.11. al-
kaen.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 19.11. klo 12, Anja ja Lau-
ri Akkasella, Mikkolantie 2. 
työttömien jouluateria to 
17.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jouluaterialle 
pääsee kutsua vastaan, kut-
sun saa oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolta 16.11.–15.12. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHitYsvaMMaiset
varttuneiden porinapiiri ti 
24.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Vart-
tuneille kehitysvammaisille.
keskustelukerho ti 24.11. 
klo 17–18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kehitysvam-
maisten keskustelukerho.
Perhepiiri to 26.11. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuulovaMMaiset
Ystäväilta to 19.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
lähetyspiiri ma 23.11. klo 
14, Kuurojen yhdistys. 
Huonokuuloisten päiväpii-
ri ti 24.11. klo 13.30, Öber-

gin talo.
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 25.11. klo 12. ko-
koonnumme poikkeukselli-
sesti retken merkeissä Kos-
kelan seurakuntakodilla.

nÄkövaMMaiset
näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 19.11. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
sokkotreffit su 22.11. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Men-
nään porukalla tuomiokirk-
koon ja osallistutaan tuo-
masmessuun. Kokoontumi-
nen Öbergin talon pihalle 
noin 15 min. ennen messun 
alkua. Opas pihalla vastassa. 
Messun jälkeen jatkot seura-
kuntatalossa.
näkövammaisten kerho ke 
25.11. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. ”Sanat 
kantavat muistoja”, vieraa-
na Pirkko Böhm-Sallamo. 
Opas vastassa Isokadun ul-
ko-ovella.

PÄiHDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 

pe 20.11. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryh-
mä ma 23.11. klo 14.30–16, 
Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 25.11. 
klo 16–18, Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
lähetystovi pe 20.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: valvokaa. Mu-
kana Anna-Leena Häkkinen.
kehitysyhteistyötä jo ennen 
kehitysyhteistyötä -näytte-
ly 23.11.–6.12. pääkirjasto. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 19.11. ja 
26.11. klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. Raamattutun-
ti  19.11. Väinö Simojoki ja 
26.11. Matti Laurila.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
24.11. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 23.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
23.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlikiiMinki
Piispankamarin lähetyspuo-
ti maanantaisin ja perjantai-
sin klo 11–14, Entinen kun-
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nantalo. Lähetyksen hyväksi 
oleva puoti, josta voi löytää 
vaikka uudet villasukat yms. 
uutispuuropäivä pe 20.11. 
klo 11–13, asukastupa, Har-
jutie 18. Tuotto asukastuvan 
ja lähetystyön hyväksi.
lähetyslaihduttajat ti 24.11. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 19.11. ja 
26.11.  klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkoulu 
on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 24.11. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perheiden joulupaja to 
26.11. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Joulupajas-
sa askarrellaan, lauletaan ja 
hiljennytään. Ks. erillinen il-
motus. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 22.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Mediapyhäkoulu su 22.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kuvataan dikikameralla ja vi-
deokameralla lasten tekemä 
draama. Marraskuun pyhä-
koulukertojen tulokset tal-
lennetaan jokaiselle lapsel-
le omalle DVD:lle muistoksi.
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Perhekerho ma 23.11. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Perhekerho ti 24.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 25.11. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
koko perheen yhteinen jou-
luaskarteluilta ke 25.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Tiedossa 
hartaus, yhteislauluja, jota-
kin pientä syötävää. Ks. eril-
linen ilmoitus.
lyhtytapahtuma su 29.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
international Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 19.11. ja 26.11. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
luukkaan perhekerho to 
19.11. ja 26.11. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Stiven Naatus p. 050 
3104 990. 
Pyhäkoulu pe 20.11. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 

040 5747 109. 
Pyhäkoulu la 21.11. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 22.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Purjehtijantien perheker-
ho ti 24.11. klo 9.30, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Stiven Naatus p. 050 
3104 990.
koskelan perhekerho ke 
25.11. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 25.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
25.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
25.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
25.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
Joulun perheleiri 11.–13.12. 
Juuman leirikeskus Kuusa-
mo. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa, leikitään ja askar-
rellaan jouluisia asioita sekä 
hiljennytään suuren juhlan 
edellä. Mukana ovat pastori 
Stiven Naatus sekä lastenoh-
jaajat Sirkka-Liisa Lindvall ja 
Seija Kurvinen. Ilmoittautu-
miset internetissä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Leirin hinta 44 € / ai-
kuinen, 4–18-vuotiaat lapset 
30 €. Hinta sisältää matkat, 
ruuan ja majoituksen. 
vauva-aamu ma 14.12. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Maalataan joulukortet-
ja. Ilmoittautuminen edelli-
sen viikon torstaihin klo 15 
mennessä Teija Kokolle 050 
5347 477. Ryhmään otetaan 
10 vauvaa ja vanhempaa /
kerta. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 22.11. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntatalo. 
Akkuna-tilaisuuksien aikana. 
Perhepyhäkoulu su 22.11. 
klo 12, Huonesuon seurakun-
takoti. Osallistutaan sanaju-
malanpalvelukseen. 
lapsenpäivän iltakirkko pe 
20.11. klo 18, Oulujoen kirk-
ko. Musiikkia Samuli Rahko, 
muskarit ja lapsikuoro. Ilta-
hartaus kirkkoherra Jouni Rii-
pinen. Kirkon jälkeen kyntti-
läkulkue pappilaan tarjoilun 
kera. Järj. myös  MLL.
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 25.11. klo 

9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. 

YlikiiMinki
perhekerho ke 25.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret
karjasillan ja oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 
isoskoulutus ke 25.11. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Jos et pääse paikalle, tu-
le Heinätorin opetuskertaan. 
Lisätietoja Hannalta p. 040 
5747 147.

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas pe 20.11. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Nuorille avoin yökahvila, 
jonne voit tulla viettämään 
iltaa yksin tai yhdessä kave-
reittesi kanssa. Lisätietoja 
Atelta p. 040 5060 315.
nuortenilta ti 24.11. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 20.11. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Yökahvila Pöllö on ylä-astei-
käisille nuorille tarkoitettu 
perjantai-illan viettopaikka. 
Kahvila on päihteetön ja siel-
lä on tarjolla pientä napos-
teltavaa. 
tuiran seurakunnan 6. isos-
koulutus ke 25.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 25.11. ja 2.12. 
Mikä se ryhmä on? 
nuortenilta ke 25.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 
nuorten improryhmä to 
26.11. klo 17, Tuiran kirkko. 

Nuoret aikuiset 
takkailta ti 24.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 25.11. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena Pyhä 
Henki ja armolahjat. 

oPiskeliJaJÄRJestöt
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 20.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hannu Kippo: Kristityn su-
denkuopat.
oPkon opiskelijailta la 
21.11. klo 19, Öbergin talo. 
Jumalan lahjat 4: Paimenuus, 
Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 23.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 25.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
körttiopiskelijoiden seurat 
to 26.11. klo 19. Körttiksellä 
osoitteessa Luokotie 5 A 5.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskustelu-

kerho to 19.11. ja 26.11. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
takoti. 
Raksilan kerho to 19.11. ja 
26.11. klo 12, Kajaanintie 1.
senioripäivä ma 23.11. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Mahdollisuus diakonis-
san vastaanotolla verenpai-
neenmittaukseen sekä ruo-
kailuun klo 12. Ruoan hinta 
on 4 €. Päivä jatkuu Hopea-
lanka-kerholla.
Hopealanka-kerho ma 23.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
verenpaineenmittausta ke 
25.11. klo 12–13, Intiön seu-
rakuntakoti. 
tarinatupa ke 25.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.
keskustan palvelutalon 
kerho to 26.11. klo 14, Num-
mikatu 24. 
vanhusten kirkkoonkulje-
tus. Ensimmäisenä advent-
tisunnuntaina 29.11. Lions 
Club Oulu-Raatti kuljettaa 
tuomiokirkkoseurakuntalai-
sia klo 10 alkavaan messuun 
tuomiokirkkoon. Jumalan-
palveluksen jälkeen siirry-
tään henkilöautoilla Heinä-
torin seurakuntakodille kirk-
kokahville. Kuljetukseen  voi 
ilmoittautua kirkkoherranvi-
rastoon p.08 3161 401. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 19.11. 
ja 26.11. klo 13, Kastellin 
kirkko. Keskustellaan, lau-
letaan, juodaan kahvit. Ker-
hon alussa hartaus.
eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 23.11. 
klo 12.30, Maikkulan kappeli. 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
seniorien laulupiiri to 19.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten kerho ti 24.11. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja Eeva-Marja 
Laitinen p.040 5157 267.
adventinajan lauluja ja ru-
noja to 26.11. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tilaisuu-
dessa mukana Pasi Kurikka, 
Ulla Metsänheimo ja Päivi 
Moilanen. Kahvitarjoilu. Järj. 
Puolivälinkankaan yhteistyö-
ryhmä.
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145.
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
7510 064.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 19.11. 
ja 26.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 19.11. 
ja 26.11. klo 13, Myllyojan 

Yhteisvastuu 2010 -koulutusilta

Tiistaina 24.11. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalossa

Tilaisuus alkaa kahvittelulla. Yhteisvastuun kotimaan 
kohteen esittelijänä on Vesa Häkkinen Kirkkopalve-
luista, ulkomaan keräyskohteen esittee Minna Törrö-
nen Kirkon Ulkomaanavusta. Tilaisuudessa mukana 
myös Pohjois-Pohjanmaan Marttojen edustaja Marja-
Leena Pirkola ja Oulujoen lapsikuoro. Iltahartauden 
pitää kirkkoherra Jouni Riipinen. Yhteisvastuukeräys – 
laastarina lähimäiselle jo vuodesta 1950.

tarvitsetko apua pie-
nissä kodin korjausas-
kareissa? Ripa löysäl-
lä, sarana vinkuu, tau-
lu kaipaa seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 040 502 
50101. Huom! Emme suori-
ta muuttoja.

Lähetä joululaulutoiveita 
adventtiradioon
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29. marras-
kuuta Radio Dein Oulun aluelähetyksessä hiljen-
nytään joulun odotukseen kello 9.55–12. 

Adventtiradio-lähetyksen tuottavat Oulun 
evankelisluterilaiset seurakunnat. Joululaulutoi-
veita ja terveisiä voi lähettää perjantaihin 27.11. 
saakka sähköpostiosoitteeseen radiostudio.ou-
lu@evl.fi.

Lähetyksen alussa kello 10 kuullaan suorana lä-
hetyksenä messu Oulujoen kirkosta. Messun jäl-
keen puhutaan joulun odottamisen ilosta, mutta 
myös sen kääntöpuolesta. 

Mitä tapahtuu, kun elämän peruspilarit hor-
juvat juuri joulun alla? Lähetyksessä pohditaan 
yhdessä sairaalapastorin kanssa, millaista on  
joulunodotus sairaalassa. Koskettaako joulun sa-
noma sielläkin, desinfiointiaineiden ja valkoisten 
lakanoiden keskellä? Onko sairaalassa joulukalen-
tereita? 

Kello 11.25 kuullaan tuttuun tapaan radiopy-
häkoulu. Lähetyksen juontaa Heli Lomu.

rauhaN tervehDYS
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seurakuntatalo. 
eläkeläisten kerho ma 23.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
eläkeläisten kerho ma 23.11. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
ikäihmisten kuntopiiri ma 
23.11. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti.
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
eläkeläisten joulujuhla pe 
4.12. klo 11, Hintan seura-
kuntatalo. Linja-autot kul-
kevat seuraavia reittejä: Au-
to 1: Ylikiiminki srk-talo klo 
9.45 – Saviharju klo 10.05 –
Kuusamontie – Kaartintie –  
Pohjantähdentie – Talvikan-
kaantie - Parkkisenkankaan-
tie – Huonesuon srk-koti klo 
10.25 – Parkkisenkankaan-
tie – Vaalantie – Kuusamon-
tie – Hintantie – Hoikantien 
palvelutalo klo 10.40 – Hin-
tan srk-talo. Auto 2: Sangin-
suun srk-koti klo 9.30 – La-
pinkangas, vanha arina klo 
9.40 – Laukan silta – Pikka-
raisen kylä klo 10 – Pikkarala 
vanhaa tietä – Madekosken 
tiehaara klo 10.15 – Sangin-
suun sillan kautta Vaalantiel-
le – Yrjö Saarelan tie – Oulu-
joen kirkko klo 10.25 – San-
gintie – Puntarikankaantie - 
Vaalantie – Myllyojan srk-ta-
lo klo 10.35 – Koivumaantie 
-Sangintie – Hintan srk-talo. 
Paluu juhlan päätyttyä.

YlikiiMinki
laulukerho to 19.11. ja 26.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Monipuolista lau-
luun liittyvää toimintaa. Voi 
myös tulla kuuntelemaan.
Porinakerho ma 23.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
seurakuntakerho ti 24.11. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
nuorten joululeiri pe 11.12. 
Vasamon leirikeskus. Tar-
koitettu yläkouluikäisille se-
kä sitä vanhemmille nuoril-
le. Luvassa mukavaa yhdes-
säoloa, pelailua ja pieniä yl-
lätyksiä Vasamon jouluisessa 
maastossa. Hinta 15 € / lurk-
ki sisältää matkat, majoituk-
sen, ruokailut ja vakuutuk-
sen jos olet seurakunnan jä-
sen. Huomioi, että ilmoit-
tautuminen on sitova ja mi-
käli osallistumista ei peruta, 
peritään 15 € järjestelymak-
su. Lisät. Anssi Putilalta ans-
si.putila@evl.fi tai 050 340 
8982.

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
liikuntavammaisten kerho 
pe 20.11. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Papinpuolisoiden ilta ti 
24.11. klo 18, Piispantalo. Ai-
heena Naisten Pankki.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-

neen kellari. Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho 
ti 24.11. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 24.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 
25.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
naisten päivä Maikkulas-
sa la 21.11. klo 11, Maikku-
lan kappeli. Jakakaa, niin te 
jaksatte. Klo 11 aamuruko-
us. Jaksaminen alkaa kodis-
ta, oppilaitospastori Virpi Sil-
lanpää-Posio. Muutos auttaa 
jaksamaan, sosionomi-dia-
koniaopiskelija, perhetyön-
tekijä Tuula Väyrynen. Pu-
huminen auttaa jaksamaan, 
sairaalapastori Marja-Leena 
Tahkola. Klo 12.30-13.30 lou-
nas. Naiset remonttiin, Re-
montti-Raisa. Miten jaksa-
mista voi jakaa? finanssialan 
keskusliiton toimitusjohtaja 
Pia-Noora Kauppi. Naisten 
Pankki -toivon luoja, Kirkon 
Ulkomaanavun sidosryhmä-
johtaja Marianne Heikkilä. 
Klo 15.30 viikkomessu. Kysy-
myksiä, keskustelua ja mu-
siikkia. Myytävänä Naisten 
Pankki -tuotteita. 
tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun suun-
nittelu ke 25.11. klo 18, Öber-
gin talo. Ks. erillinen ilmoitus.
Jouluaskarteluilta ke 2.12. 
klo 17–19, Kaukovainion kap-
peli. Ohjelmassa askartelun 
lisäksi hartaus, jouluista mu-
siikkia ja torttukahvit.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
international Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa. Are 
you a parent staying at ho-
me looking after children? 
Welcome to join us for 
refreshments, children’s ac-
tivities and a chance for pa-
rents to get together. The-
re is no enrollment or fee. 
More info Anu Marden 044 
3161 718.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 22.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Diakonian aJanvaRaus 
talouDellisen tuen HakeMista vaRten

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus on
maanantaina 14.12. 

Raamattu- ja 
lähetyspiiri 

Torstaina 12.11. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkon 
ystävänkammarissa.

Lisätietoja Pasi Kurikka 
p. 040 5747 139.

kehitysyhteistyötä jo ennen 
kehitysyhteistyötä 

-näyttely 

23.11.–6.12. pääkirjastossa 

Näyttely kertoo kuvin, sanoin ja aikajanan avulla, kuinka 
kehitysyhteistyö on ollut olennainen osa Suomen Lähe-
tysseuran toimintaa 150 vuoden ajan. Myös Oulun seu-
rakuntien lähetystyö esittäytyy. 

Sotaveteraanikuoron 

Joulukonsertti
su 29.11. klo 16 Oulujoen kirkossa
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits, urut Rauno 
Rännäli, solisti Armas Ilvo. Puhe kirkkoherra 
Jouni Riipinen. Vapaa pääsy. 

tuiran seurakunnan musiikkileikkikoulu trilli hakee

oHJaaJaa
11.1.2010 alkaen

Työsuhde on määräaikainen tuntityöntekijä. Työtunnit 
määräytyvät ryhmien mukaan.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän sivuilla 
osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi 
> ajankohtaista ja 
vuoropuhelua 
> avoimet työpaikat

Lisätietoja antaa kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki 
p. 040 845 7309.

lyhtytapahtuma 

Sunnuntaina 29.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa 

Koko perheen tapahtumassa messu. 
Lapsille mm. ongintaa, hevosajelua, 
askartelua, tutustumista vanhan ajan 
mummolaan. 

Lounas 5 € aikuinen, 2,5 € lapset, 
alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

tuomasmessu 

Sunnuntaina 22.11. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Juha Kyllönen, saarna Marja-Leena Tahkola, 
juontaja Hannele Lusikka, esirukousjohtaja Liisa Suor-
sa. Musiikista vastaa Kaakkuri Gospel Band, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti psykiatrisilla osastoilla jou-
lua viettäville potilaille. Teejatkot keskustan seurakun-
tatalon alasalissa.

tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

Keskiviikkona 25.11. klo 18,
Öbergin talossa

 

Tuomasrukoushetki kestää 15 min. Sen jälkeen suunnit-
tellaan seuraavaa tuomasmessua, teetarjoilu. 

Kirjastossa keskustellaan 
evoluutiosta ja uskosta 
Tiistaina 24.11. kello 18 Oulun kaupunginkirjas-
tolla järjestetään keskustelutilaisuus Evoluutio ja 
usko tänään. Samana päivänä tulee kuluneek-
si 150 vuotta siitä, kun Charles Darwin julkaisi 
teoksensa Lajien synty.

Illassa etsitään vastauksia kysymyksiin. Mil-
lainen on kansalaisten evoluutiokäsitys? Voivat-
ko usko ja tiede kohdata samassa ihmisessä? Onko 
kirkko luopunut Raamatusta? Mikä on luomisker-
tomuksen merkitys? Haukkaako geenimanipuloi-
ja Elämän puusta?

Keskustelemassa ovat geenitutkija, professori 
Seppo Vainio, tiedeviestinnän tutkija, professori 
Erkki Karvonen, evoluutiobiologi, tutkija Jonna 
Kulmuni, Vartija-lehden päätoimittaja, dosentti 
Leo Näreaho ja kirkkoherra Juhani Lavanko. Kes-
kustelua vetää hiippakuntadekaani Niilo Pesonen 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista.

Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian 
luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristirii-
dassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on koko-
naisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän syn-
nystä, evoluutioteoria totena pidetty luonnontie-
teellinen selitysmalli lajien kehittymisestä.

Tilaisuuden järjestävät Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli, Diak Pohjoinen, Oulun diakonis-
salaitos sekä Oulun seurakunnat.

rauhaN tervehDYS
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19.–26.11.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
tuomiokirkko: Joonatan 
Viljami Koskelo, Sasu Juha-
ni Siermala, Moona Maria 
Vahe.
karjasilta: Roope Elias Hon-
kila, Mimmi Emilia Kangas, 
Lenni Valtteri Karvonen, El-
mo Alexander Kestilä, Hen-
ri Alvar Nurminen, Petra 
Orvokki Pusa, Jani Juhani 
Raitala, Niklas Antero Raja-
kangas, Iikka Juhani Stoor.
tuira: Justus Eetu Ante-
ro Halonen, Sofia Ida Emi-
lia Kattilakoski, Elena Aino 
Cecilia Keränen, Iida Maria 
Matilda Lahdenperä, Roope 
Arttu Juhani Lassila, Elsima-
ria Kristiina Lautamo, Olivia 
Lotta Maria Ohtonen, Mint-
tu Ariana Birgit Pyykkö, Ju-
lia Jennica Pyykkönen, Nel-
la Amanda Juliaana Pyykö-
nen, Ruut Vilma Mielikki 
Tuovinen.
oulujoki: Lenni Sakari Hol-
mi, Alisa Millie Katariina 
Keränen, Linnea Iida Ma-
ria Keski-Korpi, Heini Lotta 
Hannele Koivurova, Jeremi-
as Roni Juhani Kokko, Aaro 
Matti Oskari Kotanen, Paa-
vo Johannes Micklin, Nella 
Marika Putaala, Joni Aleksi 
Saari, Nestori Valdemar Sil-
takoski.

Vihityt
karjasilta: Esko Johannes Si-
nikallio ja Eva Elisabet Tapa-
us.
oulujoki: Tommi Petteri Hol-
mi ja Katja Hannele Koski, 
Tero Juhani Kokko ja Riitta 
Maarit Jokikokko.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Matti Ola-
vi Blom 74, Maila Inkeri Kor-
kiakoski 78, Jouko Olavi Ko-
sonen 70, Matti Aleksi Ojan-
perä 41,  Liisa Kaarina Snell-
man s. Tainio 84.
tuira: Irja Kaarina Anttila s. 
Brusin 73, Ari Kalevi Häkki-
nen 41, Niilo Eemeli Karppi-
nen 77, Eija Marjatta Kukko-
nen s. Keckman 71, Reino En-
sio Pakkanen 83, Erkki Kalevi 
Romppanen 61.
karjasilta: Toivo Fredrik Jun-
nonaho 89, Toivo Luokkanen 
77, Paula Kaarina Luoto s. In-
kala 83, Aarno Olavi Musto-
nen 88, Eero Olavi Palmu 62, 
Mikko Eliel Råman 73, Valte 
Nestori Toska 73.
oulujoki: Maija-Liisa Mar-
ketta Aho s. Artinen 57, Han-
na Katariina Jurvakainen s. 
Meriläinen 90.

Jouluista askartelua
koko perheen yhteinen jouluaskarteluilta 
keskiviikkona 25.11. klo 18 Kastellin kirkossa. Hartaus, yhteislauluja, pientä syötävää. 
Ilmoittaudu viimeistään 20.11. Katjalle tekstiviestillä p. 040 831 5932 tai sähköpostil-
la katja.ylitalo@evl.fi, niin osaamme varata materiaalia riittävästi. 

lyhtytapahtuma 
sunnuntaina 29.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. Koko perheen tapahtumassa 
messu. Lapsille mm. ongintaa, hevosajelua, askartelua, tutustumista vanhan ajan 
mummolaan. Lounas 5 € aikuinen, 2,5 € lapset, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

Perheiden joulupaja 
torstaina 26.11. klo 18 Heinätorin seurakuntatalossa. Joulupajassa askarrellaan, laule-
taan ja hiljennytään. Lisäksi pieni tarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumisia. Paja on osal-
listujille maksuton. Tiedustelut Kaija Siniluodolta ja Outi Metsiköltä.

Jouluaskarteluilta 
keskiviikkona 2.12. klo 17–19 Kaukovainion kappelissa. Ohjelmassa askartelun lisäk-
si hartaus, jouluista musiikkia ja torttukahvit.

Joulupaja 
lauantaina 5.12. klo 10–15, Heinätorin seurakuntatalossa. Ohjelmassa on Soivan Siilin 
konsertti, ruokaa ja toimintapajoja. Joulupajassa vierailee myös joulupukki ja -muori 
pienen yllätyksen kanssa. Ilmoittautumiset ilmaiseen Joulupajaan viimeistään 27.11. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

lempeä, draamaa ja 
hurjia juonenkään-

teitä 
Sunnuntaina 22.11. klo 
18, Kastellin kirkossa 

Lukuteatteria Willam 
Shakespearen näytelmi-
en uusista suomennoksis-
ta.Rebekka Naatus, Hen-
rik Ketola, Jaakko Tuis-
ku ja Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sari Wallin ja 
barokkiviulistina Jaana 
Herlevi-Hautala.

omaishoitajien 
kirkkopyhä

 
Sunnuntaina 22.11. 
klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa 

Messun jälkeen 
musiikkia ja kahvitarjoi-
lu seurakuntasalissa. 
Juhlapuheen pitää 
Tuija Pohjola.

elämän polku
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.11.2009

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

työntekijöiden numerot:

Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Yhteystiedot

virasto 387 172 
Kirkkoherra 
045 2369 094 
Diakonissa 
045 638 1973 
Suntio 
045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082
Kerhohuone 
387 512

virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14 

saarenkartanon hartaus 
to 19.11. klo 14.30.
kirkkokuoro to 19.11. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 24.11. klo 18 Seppo ja Kyl-
likki Viitaluomalla, Länsivai-

limingan ja lumijoen 
veteraanien ja invalidi-
en päiväkahvitilaisuus to 
19.11. klo 14 Lumijoen srk-
talolla.
laulumusiikin konsertti 
kirkossa pe 20.11. klo 19. 
Margit Tornio, laulu ja Mik-
ko Heininen, piano. Kon-
sertti on maksuton.
kerhot: Päiväkerho 3-vuo-
tiaille maanantaisin klo 10 
ja klo 12.45 kokkikerho. Päi-
väkerho 4-v. A tiistaisin klo 
10 ja sisarusryhmä A klo 13. 
Päiväkerho 4-v. B keskiviik-
koisin klo 12.30. Sisarusryh-
mä B torstaisin klo 10 ja klo 
10 perhekerho srk-talolla. 
Päiväkerho 5-v. perjantaisin 
klo 10 ja kokkikerho B klo 
12.30. Kerhot Lukkarinkan-

kaan kerhohuoneella.
lapsikuoro maanantaisin  
klo 16–16.45 srk-talolla.
Raamattuopetus ti 24.11. 
klo 18.30 srk-talossa, ”Kir-
jeet Aasiaan”. 
lumilyhdyn hartaus ke 
25.11. klo 14.30.
kirkkokuoro keskiviikkoi-
sin klo 18.30.
elämää afganistanissa 
-näyttely 26.11. saakka kir-
jasto Hiidenkivessä. 
leiri 4.–6.-luokkalaisille 
Merijärven Pahkasalon ky-
lällä 5.–6.12. Hyvä sisäma-
joitus. Leiri alkaa la 5.12. klo 
11.30 ruokailulla ja päättyy 
su 6.12. klo 13 ruokailuun. 
Kaikenlaista mukavaa ohjel-
maa. Hinta 10 €. Ilmoittau-
tuminen ma 30.11. mennes-
sä sinikka.harkonen@evl.fi 
tai 044 5037 080.
askarteluilta naisille 3.12. 
klo 18.30 srk-talolla. Ilmoit-
tautumiset viim. ma 30.11. 
Marjolle p. 045 6381 973. 
Tarvikkeita 20 ensimmäi-
selle. Illan aikana tehdään 
luonnonvalkoinen kartio-
tonttu, korkeus noin 30 cm. 

Hinta 5 €.
Diakonia: Otamme vas-
taan kiitollisuudella niin 
pieniä, kuin isojakin villa-
sukkia yms. lahjoitettavaksi 
lumijokisiin avun tarpeessa 
oleviin koteihin joululahjoi-
na. Ota yhteyttä Marjoon p. 
045 638 1973.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 20.11. klo 19  
Jari Kiviahteella. Pyhäkou-
lu I, Eskola II, Heinänen III  
Kyösti Karjulalla su 22.11. 
klo 12 ja klo 16 seurat Lu-
milyhdyssä. Päiväkerho ti 
24.11. ja to 26.11. klo 17.30–
19 ja ke 25.11. klo 17–18.30. 
Ompeluseurat ke 25.11. klo 
19 ry:llä. 
Partio: Sudenpentuosas-
ton yöretki 13.–14.11. Par-
tiokämpälle, lisätietoa ja 
retkikirjeet johtajilta. Rak-
komarssit 40, 50, 60 ja 100 
km Limingan ympäristös-
sä pe-su 20.–22.11. Retkikir-
jeet jaossa, tiedustelut Hei-
keiltä. Mafeking ke 25.11. 
klo 18–20 Kotikololla, par-
tioasu ja muistiinpanoväli-
neet mukaan.

kirkkovuoden 
askelissa -virsilauluilta 

Torstaina 26.11. klo 18.30 
seurakuntatalolla

Kahvitarjoilu ja arvontaa 
Yhteisvastuun hyväksi.

 

Yhteiskristillinen ru-
kousilta pe 20.11. klo 19 
Kellon seurakuntakodissa.
sinua varten -ilta su 
22.11. klo 18 kirkossa. Mu-
kana pastori Juha Sarkki-
nen Oulusta. Tilaisuudessa 
on rukouspalvelua.
Rantapohjan seurakun-
tien omaishoitajien 
kirkkopyhä su 22.11. alka-
en klo 10 messulla kirkos-
sa, jonka jälkeen ruokailu 
ja ohjelmallinen tilaisuus 
seurakuntakeskuksessa. Il-
moittautumiset viimeis-
tään pe 20.11. diakoniatoi-
mistoon p. 5472 636 pe klo 
9–11 tai Helena Seppäselle 
p. 040 5819 316.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 23.11. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla.
eläkeläisten musiikki-
piiri to 26.11. klo 13 seura-
kuntakeskuksen monitoi-
misalissa. Kaikki laulun ja 
musiikin ystävät ovat ter-
vetulleita.
Perinteiset adventti-
myyjäiset la 28.11. klo 10–
12 Kellon seurakuntakodil-
la diakonia- ja lähetystyön 
hyväksi.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Raamattuluokka 
pe 20.11. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulut su 22.11. klo 12 
T. Holmalla, Nissilällä, Kor-
hosella ja Onnelalla, seu-
rat su 22.11. klo 17 ry:llä, 
lauluseurat ke 25.11. klo 
18.30 Vänttilällä, Rannan-

edelmannin 
virsikonserttiin saa ehkä perutuslippuja

Samuli Edelmannin ke 25.11. klo 19 kirkossa pidettä-
vään virsikonsertin kaikki ohjelmat on myyty. Ohjel-
mat tarkistetaan ovella. Sisäänkäynti kello 18.15 alka-
en. Peruutuslippuja on mahdollista kysellä ovelta kel-
lo 18.50 lähtien. Konsertti alkaa kello 19.

virastot
suljettu torstaina 

19.11.

lähetystyön joulumyyjäiset 

Pe 4.12. klo 15–18 tai niin kau-
an kuin tavaraa riittää K-mar-
ket Revontorin aulassa. 

Leivonnaisia, laatikoita ja kä-
sitöitä. Lahjoituksia tarvik-
keisiin otetaan kiitollisuudel-
la vastaan virka-aikaan osoit-
teessa Kirkkotie 10 C.

tie 347. kello: päiväkerho 
pe 20.11. klo 17 Kellon srk-
kodissa, raamattuluokka 
(pienet) pe 20.11. klo 17.30 
Teppolalla, Tuppisuontie 
5, ompeluseurat pe 20.11. 
klo 18.30 Riekillä, Lintu-
maansuontie 35, pyhäkou-
lut su 22.11. klo 12 Kaltaka-
rilla, Takkurannantie 220 
ja Vähäjylkällä, Nuottatie 
13, seurat su 22.11. klo 17 
Kellon seurakuntakodis-
sa. Jokikylä: Raamattu-
luokka pienet pe 20.11. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat 
klo 18.30 Sirkka ja Jaak-
ko Vänttilällä, Pauliina ja 
Marko Lahtisella, raamat-
tuluokka isot la 21.11. klo 
18.30, Holmalla, pyhäkou-
lut su 22.11. klo 12 Asema 
e. Aki Sarajärvi, Asema p. 
Timo Littow, Keskikylä Ti-
mo Koivukangas, Vänt-
tilänperä Asko Viljamaa, 
Taipaleenkylä Sampo Saa-
rijärvi, seurat su 22.11. klo 
16, päiväkerho ti 24.11. ja 
ke 25.11. klo 17.30 ry:llä. 
kuolleet: Laila Maria Sten 
81.
avioliittoon kuulutettu: 
Jaakko Tuomas Etelämäki 
ja Suvi Maarit Niemelä.
kastettu: Venla Maria Jes-
sica Häyrynen, Lyydia Lii-
nastiina Korhonen, Lassi 
Antero Saarijärvi, Ellen Ka-
tariina Aitto-oja, Miko Sa-
muel Koskelo.

Haukiputaan kirkon kamarikuoron 
joululevy myynnissä

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron joululevy Riemui-
sa joulun sanoma on myynnissä kirkkoherranvirastos-
sa, Haukiputaan Pentikillä, Kukkakauppa Kissankellos-
sa, sekä Oulussa Musiikki-Kullaksella ja Kirjakauppa Bib-
liassa. Levyä saa myös kuorolaisilta. CD-levyn hinta on 
20 euroa.

Ni ina N ie m e lä

laPsenPÄivÄn taRinatuokio 

Perjantaina 20.11. klo 10.45 
liikuntasalilla

YK:n lapsen oikeudet täyttävät tänä 
vuonna 20 vuotta. 

Lasten ja heidän oikeuksiensa muista-
miseksi kutsumme kaikki kotihoidossa 
olevat lapset tarinatuokioon päiväko-
ti Onnensaaren väen kanssa pe 20.11. 
klo 10.45. koulun liikuntasalille. 

Koululaisille ja perhepäiväkoti Tuomi-
kan väelle on omat tilaisuutensa päi-
vän aikana. 

Hyvää lapsenpäivää  
kaikille lapsille!

kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 10

PL 5
90830 Haukipudas 

ma-pe klo 10–14 
to klo 10–17
(08) 5471 185

fax (08) 5475 203

taloustoimisto
ma-pe klo 10–14 

(08) 5472 200
fax (08) 5475 203

Ystävä- ja lähimmäis-
palvelun kokoontumi-
nen ti 24.11. klo 14 srk-
salissa. 

niontie 25.
Päiväpiiri ke 25.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 26.11. klo 
10 kirkolla.
kirkkokuoro to 26.11. klo 
18.30

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.11.2009

varhaisnuorten kuoroja ei 
ole 19.–20.11. 
oppilaskonsertti to 19.11. 
klo 18.30 Kirkonkylän srk-
kodissa. Oulun konservato-
rion oppilaita esiintyy.
Miesten raamattupiiri to 
19.11. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 22.11. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Vieraana pianokou-
lusta tuttu Pietu Halonen, 

isännöi Timo Juntunen.
Herännäisseurat su 22.11. 
klo 18.30 Heikki ja Aino 
Kaikkosella, Kangastie 23.
Perhekerhot normaalisti.
aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
oulun tuomiorovastikun-
nan ja limingan rovas-
tikunnan Yhteisvastuu 
2010 koulutusilta  tee-
malla Ruoki rakas lapsi – 
ole arkienkeli ti 24.11. klo 
17 Oulussa Myllyojan srk-

talossa, Koivumaantie 2. 
Ilta on tarkoitettu kaikil-
le Yhteisvastuukeräyksen 
vastuunkantajille ja asi-
asta kiinnostuneille. Tie-
dustelut diakonissa Leena 
Hintsala p. 040 7790 365.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 25.11. Seurakun-
tapiiri to 26.11. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. Jou-
luista askartelua nuoriso-
työnohjaaja Merja Veikko-
laisen opastamana.
kirkkokuoro ke 25.11. klo 
18 ja Varttuneet to 26.11. 
klo 14.30 Kirkonkylän srk-
kodissa.
naisten raamattupiiri to 
26.11. klo 18.30 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
Gospelmessu kaikenikäisil-
le to 26.11. klo 19 kirkossa.
ilo sulle ja mulle -lasten lä-
hetysnäyttely to 26.11. klo 
17.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
kirpputori ilonpisara 
avoinna ti, to klo 14–17 ja la 
klo 10–13. Kirpputori Ilonpi-
sarassa 3 euron kassitarjous 
marraskuun ajan. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
veikon valinta ma, ke, pe 
klo 10–14 Ollakantie 14.
aamukahvilaa ei ole ma 
23.11.
varhaisnuorten kerhot 
normaalisti.
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19–21 ja Yöpappila pe 20.11. 
klo 20 Vanhassa pappilassa. 

Nuorten pelivuoro Kempe-
lehallilla tiistaisin klo 16.30–
18. Zeppelinin päivystys 
perjantaisin klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat länsipuo-
lella to 19.11. klo 19 Anne-
li ja Pertti Kokkonen, Tuo-
mipolku 4. Raamattuluokat 
pe 20.11. klo 18 pienemmät: 
Silver, Tanttutie 3. Isommat: 
Mällinen, Airistonkuja 1. 
Nuorten järjestämä iltapala 
pe 20.11. klo 19 ry:llä. Pyhä-
koulut: su 22.11. klo 12 Kok-
kokangas: Tiirola, Porttikel-
lonkuja 12. Keskusta-Ollila: 
Tolonen, Kurikkatie 11. San-
tamäki: Romppainen, Ryti-

tie 20. Paituri: Pulkkinen, 
Pulkkisentie 15. Seurat su 
22.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.11. klo 
19 Peterillä, Ketolanperän-
tie 721. Seurat su 22.11. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Aleksi Eetu Ola-
vi Koskenkorva, Liinus Alvar 
Joosua Lampela, Mariella Ii-
da Aliina Jalonen, Alisa Ro-
sanna Kärkkäinen, Veera 
Annika Alamattila, Vilma 
Emilia Pintamo-Kenttälä, 
Miro Erkki Matias Kerkelä.
vihityt: Petri Mikael Juola ja 
Hannamari Kaarina Kontu.
kuollut: Raili Sisko Hynynen 
s. Järvelin 70, Aimo Voitto 
Pulkkinen 60.

seurakunnan kaikkien 
vapaaehtoisten 

yhteinen jouluruokailu 

Ke 2.12. klo 18.30 
Kokkokankaan seura-

kuntakeskuksessa. 

Kyytiä tarvitseville 
linja-autokuljetus 

Kirkonkylän 
seurakuntakodilta 

klo 18.15. 

Ilmoittautumiset 
pe 27.11. mennessä 

arkisin klo 9–15 
numeroon 5614 522.

Pyhäkoulu su 22.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 22.11. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodissa.
Yksinlaulajien konsertti su 
22.11 klo 19 srk-keskuksessa.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 25.11. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa.  
Suunnitellaan 29.11. pidet-
tävää messua.
Hartaus to 19.11. klo 13.30 
Pihlajaranta, Miia Seppänen.
Hartaus to 19.11. klo 14 Jää-
lin kotiranta, Jaana Kontio 
ja diakoniapiiri.
Hartaus ke 25.11. klo 14 
Jaarankartano, viikkomes-

aRJan Ja seiJan teRvetuloteRveHDYs

Olen uusi lähetyssihteeri, Rajalan Arja. Valmistuin viime 
keväänä Oulun Diakista sairaanhoitaja-diakonissa-lähe-
tyssihteeriksi. Hakeuduin tähän työhön,koska kansain-
väliset yhteydet kiinnostavat minua ja haluan omalta 
osaltani olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Vastaan 
mm. Kirpputori Lähetyspisaran ja lähetyspiirin toimin-
nasta sekä seurakunnan nimikkosopimuksista. Jos olet 
kiinnostunut kehittämään seurakuntamme lähetystyö-
tä kanssani tai haluaisit 3–4 kertaa vuodessa kirjeen, jo-
ka kertoo seurakuntamme lähetystyöstä, ota rohkeasti 
yhteyttä arja.rajala@evl.fi tai 044 5760 019.

Olen diakonissa Seija Lomma. Aloitin Kiimingin seura-
kunnan diakoniatyöntekijän sijaisena 1.6.2009 ja vir-
kaan minut valittiin elokuun lopussa. Haaveilin dia-
konissan ammatista yli kaksikymmentä vuotta, kunnes 
vuonna 2003 hain opiskelemaan Oulun Diakiin ja haa-
veestani tuli totta. Taakse jäi pitkä työrupeama kaupal-
lisella alalla. Perusdiakoniatyön lisäksi erityisalueena-
ni on mielenterveys- ja päihdetyö sekä kuulo- ja nä-
kövammaistyö. Tärkeimpänä työssäni pidän ihmisten 
kohtaamista monenlaisissa elämäntilanteissa. Minulla 
on kolme aikuista lasta ja olen jo yhden pikkuisen po-
jan mummi. Vapaa-ajallani rentoudun lenkkeilemällä 
ja käsitöitä tehden.

su. Miia Seppänen, Jarkko 
Metsänheimo.
Hartaus ke 25.11. klo 13 Ko-
tirinne Seija Lomma.
Raamattupiiri ke 18.11. klo 
18.30 Jäälin srk-kodissa.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä torstaisin 19.11.
klo 14 Montin-salissa. 
sururyhmä to 19.11. klo 18 
–19.30 Montin-salissa. Rai-
mo Salonen ja Seija Lomma.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248. 
Diakoniapiiri ma 23.11. klo 
13 Kolamäen kerhohuone, 
Seija Lomma.
Diakoniapiirin joulumyy-
jäisten leivontatalkoot ma 

7.12. klo 8 seurakuntakes-
kuksen keittiöllä. 
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 24.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa.
Juttunurkka ma 23.11. klo 
10–13 Jäälin srk-kodissa. 
Kaikenikäisille avoin ajan-
viettopaikka. 
työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 23.11. klo 11–12 Jää-
lin seurakuntakodissa Juttu-
nurkassa. Hinta 2 €. 
kiimingin ja Haukiputaan 
seurakuntien yhteinen dia-
konia- ja lähetysväen ad-
ventti-ilta pe 11.12. Haukipu-
taan Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Lähtö yhteiskuljetuk-
sella Jäälin seurakuntakodil-
ta klo 14.45. Linja-auto kul-
kee Kolamäen (15.00), kun-
nanviraston (15.10) ja Alaky-
län tien kautta kohti Hauki-
pudasta. Paluu noin klo 21. 
Ilmoittautumiset pe 4.12. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 040 584 4406.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisryhmä ti 24.11. 
klo 17–18.30 Montin-salissa.
omaishoitajien ryhmä ke 
25.11. klo 13–14.30 Montin-

salissa.
iin rovastikunnan Ranta-
pohjan alueen omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 22.11. 
klo 10 Haukiputaan kirkos-
sa ja juhla klo 12 seurakun-
tatalolla. 
lähetyspiiri ti 24.11. klo 13 
Vanhan koulun lähimmäi-
sen tuvalla, Arja Rajala.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe klo 9–17.
nuoret: Yökahvila pe 20.11.
klo 19–22 Kiimingin srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot to 22.11. klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä. 
Perhekahvila pe 20.11. klo 
9.30 Jäälin srk-kodissa. 
esikkoryhmä ti 24.11. klo 
10–12 Montin-salissa. En-
simmäisen lapsen saanei-
den oma hetki tavata mui-
ta vanhempia ja lapsia kah-
vikupposen ääressä. 
lasten parkki keskiviik-
koisin klo 12–15 Jäälin srk-
kodissa. Ilmoittautumiset 
parkkiin maanantaisin ja 
tiistaisin klo 15 mennessä 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 20.11. klo 18 
ry:llä. Seurat su 22.11. klo 
17 ry:llä.
kastetut: Silja Fanni Fredri-
ka Korpela, Emma Sini Karo-
liina Kälkäjä, Niko Aleksan-
teri Laukka, Matias Petteri 
Pyykkönen.
kuolleet: Maili Anja Marjat-
ta Vattu 60.

”lÄHiMMÄisenÄ Jokaisessa elÄMÄnvaiHeessa”

Yksinlaulajien konsertti diakoniarahaston hyväksi tuo-
miosunnuntaina 22.11. klo 19 seurakuntakeskuksessa.

Ohjelma 5 € ja leivoskahvit illan päätteeksi 5 €. Tuotto 
lyhentämättömänä diakoniarahastoon. Diakoniarahas-
ton kautta autetaan monia taloudellisissa vaikeuksissa 
kamppailevia kiiminkiläisiä. 

Yksinlaulajana muun muassa Silja Haho, Anniina Pol-
vi, Aliisa Mikkonen, Kalervo Ollila, Jarkko Metsänhei-
mo, Matti Laurila, Tuomo Nikkola, Erja Haho ja Jukka 
Nevalainen.

Laulujen aiheet koskettavat lähimmäisyyttä ja 
elämänkaarta.

Lämpimästi tervetuloa!

antti sevannon näytel-
mämonologi kengät su 
29.11. seurakuntakodilla 
joulupuuron jälkeen. Mo-
nologi tarkastelee lähetys-
tä ja sen historiaa kenkien 
kautta. 

kansainvälisesti kirkon-
mäellä ke 25.11. klo 18-20. 
Kokoontuminen kirkolle.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
25.11. klo 18–20 kirkossa. 
Tähdet to 19.11. ja 26.11. klo 
16–17 srk-talolla.
seurakuntakerho ke 25.11. 
klo 12–14 seurakuntatalolla.
Herännäis-siioninvirsiseu-
rat ti 24.11. klo 18 Aulikki 
ja Matti Maarannolla, Kesä-
ranta 5, Tupos.
Hartaus ke 25.11. klo 13.15 
vuodeosastolla.
seurakuntakerho ke 25.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Mukana Leena Leppäluoto.
tupoksen olohuone, mata-
lan kynnyksen kohtaamis-
paikka ke 25.11. klo 13–15 
Vanamon yläkerrassa. Jou-
lukorttien tekoa.
Hartaus to 26.11. klo 14 
Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
trumpeli Pum – koko per-
heen musiikkituokio ke 
25.11. klo 18–19 seurakun-
tatalolla. Musiikkituokio pi-
tää siällään iloista meinin-
kiä, lauluja ja leikkejä ko-
ko perheelle. Tuokio sisäl-
tää pienen hartauden, leik-
kilauluja ja mukavaa yhdes-
säoloa.
trumpeli Pum koko per-
heen musiikkituokio to 
26.11. klo 18–19 Vanamosa-
lissa. Musiikkituokio pitää 
siällään iloista meininkiä, 
lauluja ja leikkejä koko per-
heelle. Tuokio sisältää pie-
nen hartauden, leikkilaulu-
ja ja mukavaa yhdessäoloa.
Yhteisvastuu 2010 koulu-

tusilta teemalla Ruoki ra-
kas lapsi – ole arkienkeli ti 
24.11. klo 17–20 Myllyojan 
seurakuntatalolla. Kiinnos-
taako yhteisvastuutyöryh-
mässä toimiminen kevääl-
lä 2010? Ilmoittautuminen 
ja lisätietoja Sinikka Ilmo-
nen p. 044 7521 226.
lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14.
nuoret: Nuortenilta to 
19.11. klo 18–20 srk-talon 
nuortentilassa. Nuorten 
raamis to 26.11. klo 17.30 
lähetysvintillä. Tosi-isot pe 
27.11. klo 18 srk-talon nuor-
tentilassa.
Perhekerhot: Ti 24.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ari Na-
tusen laulu- ja leikkituokio. 
Ke 25.11 klo 9.30–11 Vana-
mossa. Ari Natusen laulu- ja 
leikkituokio.
Rauhanyhdistys: Pe 20.11. 
klo 18.30 kodinseurat Vir-
pi ja Reijo Määtällä sekä 
Meri ja Samuli Saukolla. La 
21.11. klo 18.30 raamattu-
luokka (5-6) ry:llä. Su 22.11. 
klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 
17 sekä 18.30 seurat ry:llä. 
Ti 1.12. klo 12 varttuneiden 
kerho.
kastettu: Terhi Sari Johan-
na Haapakangas, Peetu On-
ni Elias Määttä, Juuso Mati-
as Sarviaho.
vihitty: Hannu Tapio Komu 
ja Sanna Maija Virtanen.

Diakoniatoimistoista ajanvaraus 
keskustelulle ja kotikäyntipyynnöt: 

kirkonkylä / srk-talo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226

tupos / vanamo
diakonissa 
Maisa Hautamäki 
p. 044 7521 227

Hartaus ja ehtoollinen to 
19.11. klo 12.15 Päiväkeskuk-
sessa, Pekka Kyllönen.
Hartaushetket to 19.11. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
lähetysilta to 19.11. klo 19 
Anna-Kaisa ja Juha Happo-
sella, Hiekkalankuja 10. Mu-
kana Jouni Heikkinen. 
aamuhartaus pe 20.11. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Jou-
ni Heikkinen.
Miestenilta pe 20.11. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
laitasaaren kerho ti 24.11. 
klo 12 rukoushuoneella. 
Jouni Heikkisen aiheena ku-
vateologia. 
Hartaus ti 24.11. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Pekka 
Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 25.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Jouni Heikkisen aiheena ku-
vateologia. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
25.11. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa, Pekka Kyllönen.

niittypirtin kerho ke 25.11. 
klo 13.30, Liisa Seppänen ja 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 25.11. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen. 
Rukouspiiri ke 25.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
koululauluilta ke 25.11. klo 
19 seurakuntatalossa. Ter-
vetuloa laulamaan tuttuja 
koululauluja. 
Hartaushetket to 26.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
26.11. klo 14 Vire-kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Joululahjavalvojaiset – ilta 
naisille to 26.11. klo 18 seu-
rakuntatalossa. 
lähetysilta to 26.11. klo 19 

Raija ja Timo Häyrysellä, 
Päivärinteentie 320, Jouni 
Heikkinen. 
kuorot: Ke 25.11. klo 10.30 
päiväkuoro seurakuntata-
lossa. Lapsikuoro ja kirkko-
kuoro mukana koululauluil-
lassa klo 19.
lähetys: Vuoden 2010 lähe-
tyskalenteri on ostettavissa 
lähetyssihteeriltä, hinta 8 € 
/ kpl. Voitko lahjoittaa 29.11. 
pidettävää lähetystyön lou-
nasta varten marjoja ja me-
huja? Otamme kiitollisina 
vastaan. Yhteydenotot lä-
hetyssihteeri Anja Hämäläi-
nen p. 040 5629 131.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-

la. Adventin kirkkohetket 
lapsille ti 24.11. klo 9.30 sekä 
ke 25.11. klo 9.30 ja 10.30 kir-
kossa, Jouni Heikkinen, Ossi 
Kajava, lastenohjaajat.
nuoret: Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 20.11. klo 15–
17 p. 533 1201. Raamattupii-
ri su 22.11. klo 12–13 nuoril-
le ja rippikoululaisille srk-ta-
lon alakerrassa. Joulunodo-
tuksen kirkkohetki ke 25.11. 
klo 18 kirkossa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Rippikoulut: Kesä I -rippi-
koulun teemallinen nuor- 
tenilta pe 20.11. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa 
ja oppitunnit la 21.11. klo 
10–14 Koortilassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Laitasaaren 

koululauluilta 

Ke 25.11. klo 19 
seurakuntatalossa

Vieläkö muistat ne laulut, 
joita koulussa laulettiin?

Tervetuloa kuuntelemaan ja 
laulamaan yhdessä lapsikuo-
ron ja kirkkokuoron 
kanssa vanhoja tuttuja koulu-
lauluja! 

Illan juontaa Veikko Salonen.

Tilaisuus on ilmainen, kahvitarjoilusta voi maksaa 
vapaaehtoisen maksun kirkkokuoron toiminnan tu-
kemiseen.

kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

kerho ti 24.11. klo 12, Jou-
ni Heikkisen aiheena kuva-
teologia.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 19.11. klo 19 kotiseu-
rat Pirjo ja Timo Karhumaa, 
Isterintie 21. Pe 20.11. klo 19 
raamattuluokka 4–6-lk kir-
kossa. La 21.11. klo 12 Haa-
pajärven ry:n myyjäiset 
ry:llä. Su 22.11. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä Mer-
taniemi, Anttila M. Tolja-
mo, Korivaara Kyllönen, 
Pälli Hyry, Suokylä Väärä-
niemi. Klo 14 seurat ter-
veyskeskuksessa ja klo 17 
ry:llä. Ma 23.11. klo 17.30 ja 

Joululahjavalvojaiset naisille to 26.11. klo 18–20 seurakuntatalossa. 
Tule ja ota mukaan oma lahjaideasi. Laitetaan hyvät ideat kiertoon! 
 
 

18.30 päiväkerhot ry:llä. Ti 
24.11. klo 13 lauluseuraker-
ho. To 26.11. klo 19 sisarilta 
Koortilassa.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 20.11. klo 19 raamat-
tuluokka ja sisarilta ry:llä. 
La 21.11. klo 11 päiväkerho 
ry:llä. Su 22.11. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Siitonen, 
Mantankuja 6, Laitasaa-
ri Parviainen, Käärmelän-
tie 152, Huovila Saarnio, Ri-
tolantie 38. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.
kastettu: Ronja Alexandra 
Eveliina Karvonen, Netta 
Marianna Martinmäki.

A r k i s to  /  L e e na Sn e l lman
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                   KYLÄKAMARILLA JOULUISTA TUNNELMAA 

               30.11. ALKAEN  

               MA‐KE KLO 11–14 JOULUKAHVIT  

               Käsityöpuodissa myytävänä ihania käsitöitä  

              pukinkonttiin. Villasukkia, lapasia ym.     

                      Osoite: Pappilantie 28.  

                                                                                                                                                                                                                         

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.11.2009

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

tilkkutäkki-ilta pe 20.11.
klo 18.30 Murajalla,  Ruis-
kuja 3. 
Pyhäkoulut su 22.11. klo 
12–13 Repussa, Salonpäässä 
ja seurakuntatalolla.
varjakan virsilaulupiiri ti 
24.11. klo 11, Tapio Kortes-
luoma 

Herännäisseurat su 22.11. 
klo 18.30 Pappilassa, Pappi-
lantie 28.
Parkkikerho ke 25.11. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 25.11. klo 
9.30–11 Repussa.
kyläkamarin laulupiiri ke 
25.11. klo 12 pappilassa.
Hartaus ke 25.11.klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
seurakuntakerho to 26.11. 
klo 11, aloitamme kirkossa 
adventin ajan lauluhetkel-
lä, jonka jälkeen arkilounas 
srk-talolla.
Hartaus to 26.11. klo 13 
Kempeleen vuodeosastol-
la, Tapio Kortesluoma.

Jouluretki Rokualle ke 
2.12. vapaaehtoistyönteki-
jöille. Omavastuu 10 €, tie-
dustelut ja ilmoittautumi-
set virastoon 26.11. men-
nessä.
salonpään ry: Lauluseu-
rat to 19.11. klo 18.30 ry:llä. 
Seurat su 22.11 klo 16 ry:llä,  
Markku Heikkala, Aarno 
Sassi. Aikuisten joulujuhla 
la 28.11. klo 19 ry:llä.
kirkonkylän ry: Miesten 
neliö to 19.11. klo 18.30 
Umpimähkässä. Raamattu-
luokka I ry, raamattuluok-
ka II; Kylänpuoli ja Keskiky-
lä ry, Karhuoja; Eero Ilkko su 
22.11. klo 12. Seurat su 22.11 
klo 16  ry:llä, Pertti Lahti-

Diakoniatoimisto 
Vattukuja 2 

Vastaanotto ma-to klo 
9–11. Soita ja varaa ai-
ka. Teemme kotikäyn-
tejä pyydettäessä, soita 
niin sovitaan aika.

Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 853 
Maija Sivula 
p. 044 7453 848 

lähetystalkooilta ma 
23.11. klo 18 Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa.
Ystävän kammari ti 24.11. 
klo 12–14 seurakuntakodissa.
kuorot: Lapsikuoroa ei 
ole to 19.11., lapsikuoro to 
26.11. klo 17, nuorisokuoro 
to 19.11. ja 26.11. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 19.11. ja to 
26.11. klo 18, Sarakylän kuo-
ro to 26.11. klo 18.45, Vox 
Margarita ke 25.11. klo 18.
Perhekerho to 19.11. ja to 
26.11. sekä ma 23.11. klo 10–
13 seurakuntakodissa ja ke 
25.11. klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalolla.
lapsiparkki ke 25.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
Muskari to 19.1. klo 16–
17 Sarakylän koululla ja ma 
23.11. klo 16.30 seurakunta-
kodissa.
Rönö pe 20.11. klo 18–22.
koillismaan kuulovam-
maisten virkistyspäivä ke 
25.11. Pudasjärvellä. Kokoon-
numme klo 11 Pudasjärven 
kirkkoon, tutustumme uu-
siin urkuihin ja saamme kuul-
la urkumusiikkia. Ruokailu 
klo 12 ja ohjelmaa seurakun-
takodissa. Lähtökahvit klo 14. 
Liikkuminen omin kyydein. 
Ilmoittautuminen viim. ma 
16.11. kirkkoherranvirastoon 
p. 8823 100.
Diakoniatyön päivystys 
ja ajanvarausaika maa-
nantaisin klo 9–11. Henna 
Savilampi p. 0400 866 480. 
Rauhanyhdistykset: Lä-

hetysseurat su 22.11. klo 17 
seurakuntakodissa, Jouko 
Okkonen, Pentti Kopperoi-
nen. Myyjäisseurat pe 27.11. 

JouluRetki Rokualle

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖILLE
lähtö 2.12. klo 9 Vattukujalta

•	 Ulkoilua	ja	uintia.	Lounas	ja	yhdessäoloa,
 pieni paketti mukaan, max 3 €
•	 Retken	omavastuu	10	€
•	 ilmoittautumiset	viimeistään	24.11.	
 p. 044 7453 848, Maija
 tai p. 044 7453 853, Päivi 

w w w.sxc . hu /  T i b o r  Faz a kas

nen, Juhani Lepistö. 
kastetut: Maia Alina Bar-
nacle, Lenna Alvari Takki-
nen, Artturi Sebastian Moi-
lanen, Jade Bettiina Moila-
nen, Veera Fiia Alida Orajär-
vi, Linus Oliver Mainio.

klo 19 Jongulla Ritva ja Os-
mo Pesälällä. Lähetysseu-
rat to 19.11. klo 10 Saraky-
län kappelissa, pe 20.11. klo 

19 Puhoksella Helena ja Ti-
mo Kosamolla, Kosamon-
tie 155, la 21.11. klo 19. Hir-
vaskoskella Soili ja Paavo 

Kortetjärvellä, Kopukantie 
21, Jouko Okkonen, Pentti 
Kopperoinen. Lauluseurat 
su 22.11. klo 19. Sarakylässä  

Antti Kummalalla.
kuollut: Emma Kustaava 
Soronen 80, Eino Johannes 
Iinattiniemi 86.

Pudasjärven seurakunnan 370-vuotisjuhlavuosi alkaa olla lopuillaan. Pääjuhlaa helmikuun lopussa seurasi täydet kirkonpenkilliset seurakuntalaisia.

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

siikalatvan seurakunnan 
omaishoitajien joului-
nen tapaaminen to 19.11. 
klo 11 Pyhännän srk-talossa. 
adventtivesperin yhteis-
harjoitus to 26.11. klo 19 
Pyhännän kirkossa. 
adventtivesper su 29.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 

kestilÄ
ompeluseurat pe 20.11. 
klo 19 ry:llä. 
nuortenilta la 21.11. klo 
19.30 ry:llä.
seurat su 22.11. klo 13 
ry:llä, Mauno Kurunlahti ja 
Vesa Kumpula. 
Herättäjän seurat su 
22.11. klo 15 srk-kodissa, 
Merja Jyrkkä.
Raamis ti 24.11. klo 17 ker-
hokodissa. 
seurakuntakerho pe 
27.11. klo 10 srk-kodissa. 
virkistys- ja koulutuspäi-
vä kestilän kappeliseura-
kunnan vapaaehtoistoi-
mijoille la 28.11. Rokualla. 
Lähtö kirkon parkkialueel-
ta klo 8.30. Omavastuu 10 
€ / hlö. Ilmoittautumiset vii-
meistään 23.11. Rauni-dia-
konissalle p. 020 7109 856 
tai toimistosihteerille p. 020 
7109 867.
kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, perhekerho to 26.11. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa.
kuollut: Helvi Aliina Kopo-
nen 93.

Murto-ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 19.11. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 19.11. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Hartaus pe 20.11. klo 13.30 
Lepolassa.
seurakuntakerho ti 24.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Ryhmä II, nuor-
tenilta pe 20.11. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
koko perheen jouluaskar-
telu perjantaina 4.12. kel-
lo 14–19 Tyrnävän seurakun-
tatalolla. Sisäänkäynti pää-
ovesta. Lisätietoja Minnalta 
p. 044 7372 616.

teMMes
Hartaus pe 20.11. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa. 
Hartaus to 26.11. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.

tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 19.11. klo 19 
ry:llä. Seurat su 22.11. klo 16 
ry:llä. Joulumyyjäiset la 28.11. 
klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.11. klo 
19 Peterillä, Ketolanperän-
tie 721. Seurat su 22.11. klo 
16 ry:llä. Joulumyyjäiset la 
28.11. klo 11 sekä klo 18 il-
taohjelma ja iltapala ry:llä.
kastettu: Mauno Jalmari 
Rekinen, Petrus Antti Ossian 
Kaikkonen, Eero Paavo Akse-
li Pihlajaniemi, Petra Anneli 
Saarela.

avioliittoon vihitty: Mart-
ti Juhani Juntunen ja Anne-
Maarit Ratilainen.
kuollut: Aune Amanda Hä-

Tyrnävän seurakunnan ja Tyrnävän kunnan 
musiikkiviikko 29.11. – 5.12. 

Viikko juhlistaa kirkon uusia urkuja, 
musiikkia vauvasta vaariin 

Musiikkiviikon ohjelma 

1. Adventtisunnuntai 29.11. 
10.00 Jumalanpalvelus kirkossa (Kirkkokuoro) Kirkkokahvi srk-talolla 
14.00 Runoja ja musiikkia kirkossa (seurakunnan työntekijät) 
20.00 Adventtivesper kirkossa (Tyrnävän ja Limingan kirkkokuorot / 
 Timo Liikanen) 
Maanantai 30.11. 

8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Heikki Lumiaho) 
10.00 Seurakunnan päiväkerhot kirkossa 
19.00 Konsertti kirkossa (Sopraano Kaisa Ranta) Ohjelma 10 € 
Tiistai 1.12. 
  8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Pentti Korkiakoski) 
13.00 Koululaiskonsertti kirkossa (Kalevi Kiviniemi) 
14.00 Koululaiskonsertti kirkossa (Kalevi Kiviniemi) 
19.00 Urkukonsertti kirkossa (Kalevi Kiviniemi) Ohjelma 10 € 
Keskiviikko 2.12. 

8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Heikki Lumiaho) 
12.30 Seurakuntakerho kirkossa 
14.00-16.00 Avoimet ovet kirkossa, myös uruissa, urkujen esittelyä 
 (Pentti Korkiakoski) 
19.00 Kunnanjohtaja ja kappalainen uruissa Iltakahvi srk-talolla 
19.00 Gospel-konsertti Kirkkomännikön koululla (Lumina Polaris) 
Torstai 3.12. 
  8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Pentti Korkiakoski) 
  9.00 Päivähoito kirkossa (Pentti Korkiakoski) 
11.00 Esikoululaiset kirkossa (Pentti Korkiakoski) 
19.00 Häämusiikkia kirkossa (Kaj Skrabb ja kolme varuskuntasoitto- 
 kunnan trumpetistia, patarummut ja urut) 
Perjantai 4.12 
  8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Timo Liikanen) 
14.00-16.00 Avoimet ovet kirkossa, myös uruissa (Pentti Korkiakoski) 
19.00 Urku/Pianokonsertti kirkossa (Mika Jaakola) Ohjelma 5 € 
Lauantai 5.12 
  8.00 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa (Riina Impiö) 
17.00 Musiikkiviikon päätös, Suomalainen Messu kirkossa 
 (Lakeuden laulu) Kirkkokahvi srk-talolla 

Äitien hemmotteluilta

Pe 27.11. klo 17 Tyrnävän seurakuntatalolla. Hemmotteluil-
ta päättyy kello 21 mennessä. Mukavaa yhdessäoloa, askar-
telua jouluisissa tunnelmissa, venytysjumppaa ja rentoutus-
tuokio sekä tarjolla herkullista ruokaa. Ota mukaan jouluis-
ta mieltä sekä rennot vaatteet ja jumppa-alusta.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.11. Soile Pietarilalle 
numeroon 044 7372 615. 

Hei sinä
yhteisvastuukeräyksestä 
kiinnostunut vapaaehtoinen

Myllyojan seurakuntatalolla Oulussa järjestetään vuoden 
2010 Yhteisvastuukeräyksen info- ja koulutustilaisuus tiis-
taina 24.11. kello 17. Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan, 
ilmoittaudu viimeistään 19.11. Salmelle p. 044 7372 631. 
Infotilaisuuteen mennään omin kyydein.

rönen e Mäkinen s Salmi 91, 
Timo Kalevi Moilanen 77, Eija 
Hellevi Ruuth s Hiltunen 53.

PiiPPola
Joulumyyjäiset su 22.11. 
klo 14 Kairanmaatalossa.
seurakuntakerho ti 24.11. 
klo 12 Väinölässä.
kappelineuvoston ko-
kous ti 24.11. klo 19 srk-ko-
dissa. 
veteraanien pikkujou-
lu ke 25.11. klo 11 Vaarin-
talolla.
Perhekerho ke 25.11. klo 11 
srk-kodissa, vetäjänä Rauni 
Tuomaala.
Raamis to 26.11. klo 18 srk-
kodissa. 
siioninvirsiseurat to 
26.11. klo 18.30 Väinölässä.
Rippikoulua la 28.11. klo 
9–14 Piippolan kirkossa.
lähetysmyyjäiset la 28.11. 
klo 13–15 srk-kodissa. Myy-
tävänä leivonnaisia, käsi-
töitä ja kahvia. Arpajaiset. 
Pyydetään vapaaehtoisia 
talkoisiin, ilmoittaudu Arja 
Hyväriselle p. 040 7522 165 
tai Leena Hyytiselle p. 044 
576 3119.
veteraanikuoro ma klo 11 
srk-kodissa.  
varhaisnuorten kerho ma 
klo 16 srk-kodissa. 

Pulkkila
Rippikoulun kodinilta pe 
20.11. klo 18.30 ry:llä. 
seurat ja opistojen esit-
tely su 22.11. klo 13 ry:llä, 
Alpo Pikkarainen. 
ehtoollishartaus su 22.11. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
Pyhäkoulua ti 24.11. klo 

9.15 esikoulussa ja klo 9.45 
päiväkodissa.
lähetystilaisuus ti 24.11. 
klo 18 srk-talossa. Tervei-
set Sudanista ja Sambiasta, 
Martti Arkkila. Myydään vil-
lasukkia lähetystyön hyväksi. 
seurakuntakerho ke 25.11. 
klo 12 srk-talossa. 
Rippikoulua la 28.11. klo 
9–14 Piippolan kirkossa.  
Joulumyyjäiset la 28.11. 
klo 12–13 ry:llä. Myytävänä 
joululeivonnaisia sekä lant-
tu- ja porkkanalaatikoita, 
arvontaa. Kahvitarjoilu.
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16 kerhohuoneessa.  

PYHÄntÄ
Pyhäkoulua to 19.11. klo 
9.15 päiväkodissa.
Hartaus to 19.11. klo 10 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 
Raamis to 19.11. klo 18 ker-
hohuoneella. 
nuorten keskusteluilta la 
21.11. klo 19 ry:llä. 
seurat su 22.11. klo 16 

ry:llä.
lukupiiri ti 24.11. klo 9 
Ukonojan kerhohuoneessa. 
Mll:n perhekahvila ti 
24.11. klo 10 kerhotilassa. 
Diakonipiiri ti 24.11. klo 
18.30 Aino ja Martti Hut-
tusella.
varttuneen väen kerho 
ke 25.11. klo 12 srk-talossa. 
kappelineuvoston ko-
kous ke 25.11. klo 18 srk-ta-
lossa. Pöytäkirja nähtävillä
ma 30.11. klo 9–12 srk-toi-
mistossa. 
lauluseurat ke 25.11. klo 
18.30 ry:llä.
Järjestömyyjäiset la 28.11. 
klo 9–13 srk-talossa. Pöytä-
varaukset Enna Junno p. 
0207 109 874.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 (ei 19.11.), lapsikuo-
ro to klo 16.30, kirkkokuo-
ro to klo 18 ja nuorisokuo-
ro pe klo 17.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoro to 26.11. klo 19 
kirkossa.
kerhot: Perhekerho to 19.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 kerhotilassa sekä ke 
klo 17 Tavastkengällä.
kuollut: Matti Olavi Sippa-
ri 68. 

Rantsila
seurakuntakerho to 19.11. 
klo 13 Rauhalassa, diabe-
teshoitaja Anna-Mari Hän-
ninen vierailee kerhossa. 
Raamis to 19.11. klo 18 
Nuppulassa.

adventtivesperin harjoi-
tukset to 19.11. klo 19 srk-
talossa. 
ompeluseurat pe 20.11. 
klo 19 ry:llä. 
seurakuntailta su 22.11. 
klo 18.30 ry:llä, alustus ai-
heesta sakramentit, Perttu 
Kyllönen. 
Joulunavausmarkkinat la 
28.11. klo 10–14 liikunta-
hallilla. Lähetystyöllä oma 
pöytä. Joululeivonnaisia 
voi tuoda suoraan myyn-
tipöydälle. Lapsikuorolla 
oma pöytä. Lapsikuorolai-
set myyvät CD-levyjä ja ar-

Joulumyyjäiset

Su 22.11. klo 14 Kai-
ranmaatalossa Leske-
lässä. Järjestää Leske-
län diakoniakylätoi-
mikunta. Lahjoituksia 
otetaan vastaan myy-
jäispaikalla.

poja sekä esiintyvät mark-
kinoilla.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla.  
kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Hovin 
Nuput ke klo 10 Hovin kou-
lulla, Pikkunuput to klo 12 
ja Isot Nuput ti klo 10 Nup-
pulassa. Tyttökerho ma klo 
15.30 Nuppulassa, Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuoret 
ke I ryhmä klo 12.15 ja II ryh-
mä klo 14.15.

Pulkkilan seurakuntakerhossa tutustuttiin 
kirkkotekstiileihin. Asiasta siellä olivat kertomassa 
Pulkkilan kirkon uusien ja aikaisempien kirkkotekstiilien 
tekijät. Papin asustetta ihailemassa taaimmaisena Eila 
Koivu, keskellä Irma Rantonen ja edessä Hilkka Pellikka.
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Anni Rapinojan

Kamera-
maalauksia 

Kempeleen kirjastossa 
30.11. saakka

Oulun taidemuseon kiertävä 
aluetaidemuseonäyttely

Kuvissa luonnon tekemä kauneus

Kirjaston seinällä on kym-
menen värivalokuvaa. 
Ensimmäisten kuvien 
aallot ja kuohut rauhoit-

tuvat tyyneksi ja lopulta jääk-
si. Hailuotolainen taiteilija An-
ni Rapinoja on kiertänyt koti-
saarensa rantoja ja tallentanut 
näkemänsä valokuviin kamera-
maalauksiksi.

Kameramaalauksissa on pie-
niä luonnon tapahtumia, tilan-
teita ja ohikiitäviä hetkiä ku-
ten aallon murtuminen tai syn-
tykohta. Taiteilija on halunnut 
nostaa esiin usein huomaamat-
toman luonnon yksityiskohti-
neen rinnastettuna ”suuren” ih-
misen pienuuteen.

misissä olevalle luonto näyttäy-
tyy Kosken mukaan myös ko-
kemuksellisena.

Rapinojan mukaan ihmi-
nen tarvitsee luontoa, koska on 
osa sitä. Ihminen tekee itselleen 
sen, minkä luonnolle. Rapino-
jan töistä Koski tuntee puolu-
kanlehdillä päällystetyt kengät 
ja järviruo’osta tehdyn takin. 
Taiteilija on tuttu lehtijuttujen 
perusteella.

tekisi mieli 
koskettaa
– Siis tuo on hiekkaa, sanoo 
Koski. Hänen mielestään kuvis-
ta ei aina näe, mitä ainetta ku-
va-aihe on.

Kovia arvoja 
luonnossa
Oululainen Kaija Koski on 
koulutukseltaan ympäristö-
suunnittelija ja toimii Kempe-
le-Oulunsalon luonnonsuoje-
luyhdistyksen sihteerinä. Hän 
kertoo näkevänsä ympäristön 
samalla tavoin kuin Rapinoja. 
Luonnon ja ympäristön kaune-
us ovat etusijalla.

–  Kovempien arvojen biologi 
saattaisi nähdä luonnossa vain 
systeemejä, pohtii Koski. 

”Teknisten” ravintoketju-
jen sekä kasvien ja ihmisen 
toiminnan lisäksi luonnossa 
voi nähdä muutakin. Monelle 
työkseen luonnon kanssa teke-

– Voisiko tuo olla jäätynyt-
tä rantaa? Kuvaa aaltojen teke-
mistä jäljistä hiekassa katsoessa 
Kosken alkaa tehdä mieli men-
nä koskemaan ja selvittämään, 
ovatko jäljet kovia vai pehmeitä.

Kaikissa kuvissa on hänen 
mielestään rauhaa, vaikka me-
ri kuohuukin.

– Vesi on rauhoittava ele-
mentti ja valo on pehmeää ja 
lämmintä. Mielellään istuisi 
rannalla katselemassa.

Myös kuvien lämpimän 
oranssi ja toisaalta viileän si-
ninen värimaailma miellyttää 
Koskea. Eräässä kuvassa aalto 
värjäytyy näkyvän oranssiksi.

– Voisi luulla, että siihen on 

suihkautettu jotain, mutta kyl-
lä kuva on varmaan aivan käsit-
telemätön, hän arvelee.

Rapinoja on ottanut ku-
vat eri vuodenaikoina eikä ole 
muokannut niitä kuvankäsitte-
lyohjelmalla.

Koski huomaa usean ku-
van olevan otettu syksyllä ja 
talvella. Hänen mielestään 
ne kumoavat hyvin väitteen, 
jonka mukaan talvella on kyl-
mää ja pimeää eikä ulos kan-
nata lähteä.

– Luonnossa on silloinkin 
vaikka mitä, kun vaan pitää sil-
mät auki.

Päivi mäKiNeN

A nn i  K innu n e n

Kesyillä rannoilla on erilaista. Oulun Kiikelissä ei taida näkyä samanlaisia aaltoja kuin Hailuodossa myrskyllä, miettii Kaija Koski. 

Lukunurkka

Aakko, Terttu: Kultainen sydän. 
Kuvitus Riikka Juvonen. Oulu 2009.

Mitä sydämeen mahtuu?
”Salamoita viskoen ukkosen vankkurit kiisivät tai-
vaalla. Myrskytuulet roikkuivat vankkureiden peräs-
sä ja kaikki metsän asukkaat, pienet ja suuret pake-
nivat suinpäin tulta ja ukkosen villiä voimaa. Mut-
ta sitten tuli sade. Rakeet ja vesi syöksyivät kohisten 
alas pilvistä ja tulen oli taltuttava. Sihisten yksi toi-
sensa jälkeen sammuivat palot sammalikoista. Savun 
hajukin haihtui tuuleen. 

Rajuilmasta ja sen aiheuttamista tuhoista metsässä 
käynnistyy tapahtumasarja, josta kerrotaan Terttu Aa-
kon kirjassa Kultainen sydän.

Terttu Aakko kirjoittaa lumoavan kaunista runol-
lista kieltä, kuvailevaa ja kekseliästä, ”ukkonen valjas-
teli vaunujaan”, ”veti vainua kuolleesta hirvestä”, ”sii-
tä tuulien tytär sen sitten nouti”, ”surullisesti kuin syk-
syinen tuuli kanervakankaan yllä” tai ”Hän tyytyi ole-
maan pieni, matalampi puita”. 

Tarina keskittyy metsään, siihen mitä siellä tapahtuu 

ukkosen jälkeen ja keitä metsässä asuu: ”Kallion laella 
hääri harmaa joukko. Kuiskien se kulki hirven ympäril-
lä. Tutki läpikotaisin palaneen ukkosen iskemän puun. 
Pienet harmaat haltijat etsivät jotakin. Lopulta ne löysi-
vät etsimänsä. Rinteellä pirstoutuneen puun alapuolella 
makasi pieni harmaa olento. Liikkumatta se makasi ja 
sen rinnasta oli irronnut kultainen sydän”. Satunnainen 
vaeltaja löytää haltijoiden kätkemän sydämen, omii sen 
ahneena itsellensä ja vie sen kotiinsa kaupunkiin. Hänet 
valtaa levottomuus, uteliaisuus, halu selvittää mikä on 
kultaisen sydämen salaisuus.

Kirja ei avaudu hetkessä ja sitä on luettava hitaasti 
nautiskellen ja maistellen. Terttu Aakon tarinankertojan 
kyvyt ja taidot tulevat tässä kirjassa hyvin esille. Riikka 
Juvosen värikylläinen kuvamaailma ei kaikilta kohdil-
ta tue tarinankerrontaa.

Juha vähäKaNgaS


