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Kirkon keskusrahasto on avannut uuden 

vastuullisen sijoittamisen verkkosivus-

ton, jossa kannustetaan sijoittajia teke-

mään vastuullisia valintoja. Sivusto antaa tie-

toja siitä, mitä vastuullinen sijoittaminen käy-

tännössä tarkoittaa ja miten sitä itse kukin voi 

toimillaan edistää.

Sijoituspäätöksiä tehdessään vastuullinen 

sijoittaja huomioi esimerkiksi sijoituskohteen-

sa tavan hoitaa ympäristöasioita, sosiaalisia 

ongelmia ja hyvän hallinnon periaatteita.

Kirkon keskusrahasto hallinnoi muun muas-

sa kirkon eläkevaroja, joita on sijoitettu arvo-

papereihin. Tämä on se kuuluisa kirkon suuri 

pörssiomaisuus eli käytännössä tulevaisuuden 

maksuvelvoitteita.

Evankelis-luterilainen kirkko on vastuullisen 

sijoittamisen edelläkävijä. Se hyväksyi eetti-

sen sijoittamisen ohjeet jo vuonna 1999, jolloin 

koko käsite oli kuumimman pörssibuumin aika-

na lähes tuntematon. Sittemmin ala on alkanut 

saada suosiota. Maailman sijoitusvarallisuudesta 

viidesosan arvioidaan olevan vastuullisen sijoit-

tamisen piirissä vuoteen 2015 mennessä.

Nyt kirkko tarjoaa tietoa ja kannustusta, 

jotta yhä useampi sijoittaja miettisi tarkem-

min, mihin rahansa kantaa.

Vastuullisessa sijoittamisessa tuoton maksi-

mointi ei ole ainoa arvo vaan omistuksilla pyri-

tään vaikuttamaan yritysten toimintaan siten, 

että ne jakaisivat ympärilleen voiton lisäksi myös 

mahdollisimman paljon muuta hyödyllistä.

Kirkon keskusrahaston tutkimus- ja tiedo-

tustyö tästä asiasta on vastuullisuutta par-

haimmillaan.

Aatoksia

Vastuullisuuden eturintamassa

Laupias  
tuiralainen
Vietin lauantaini – kaikkinensa reilut 
viisi tuntia – rokotusjonossa Tuiran 
terveysasemalla. Tai oikeastaan terve-
ysaseman ulkopuolella. 

Olin mielestäni varautunut hy-
vin, jopa kahdella neulepuserolla, 
mutta mikään vaatemäärä ei olisi 
riittänyt pitämään paikallaan sei-
sovaa ihmistä lämpimänä niin pit-
kää aikaa.

Huonoista järjestelyistä huolimat-
ta mieliala jonossa oli valoisa. Min-
käänlaisia eteläisemmän Suomen kä-
sirysyjä tai suunsoittoja ei jonossam-
me näkynyt. Seisoskellessa juteltiin 
vieraiden ihmisten kanssa ja kuun-
neltiin toisten juttuja. 

Se oli opettavaista. Opin ainakin 
kaksi asiaa jonottaessani: Ensiksikin 
jokainen 80-vuotias ei omasta mieles-
tään ole vielä vanhus. Edelläni jonotti 
kaksi pariskuntaa, toiset kahdeksan-
kympin molemmin puolin, toiset noin 
70-vuotiaita. He ihmettelivät useaan 
otteeseen, missä ne vanhukset ovat, 
joihin aina viitataan: keitä he ovat. He 
eivät itse olleet vanhuksia. 

Siinä muistutus minulle ja muil-
le toimittajille: Mietitään, miten ih-
mistä lehtijutussa kuvataan, ja mieti-
tään, minkälainen ihminen on van-
hus. Onko ikä sittenkään kaikkein 
määrittävin piirre ihmisessä?

Toinen oppini, ehkä vielä tär-
keämpi, oli yhteisöllisyydestä. En 
koskaan ole ollut mikään väkijou-
koissa viihtyjä, mutta nyt täytyy sa-
noa, ettei se ollut hullumpaa. Tai ai-
van hulluahan se oli, pistää ihmiset 
jonottamaan suomalaisessa syys-
talvisäässä tuntikausiksi ulkosalle. 
Mutta yllättävää kyllä viihdyin jo-
nossa olosuhteisiin nähden hyvin. 
Ehkä yhteinen tavoite ja yhteinen 

käsitys koko homman absurdiudes-
ta yhdistivät ihmisiä.

Yhteisöllisyys lämmittää, opin. 
Samoin huomaavaisuus. Esimerkik-
si se, että eräs jonottaja siirtyi välillä 
muutaman metrin päähän tupakka-
tauolle, jottei olisi vaivannut savulla 
muita jonottajia. 

Huomaavaisuus lämmitti myös 
siksi, että jonossamme sattui ole-
maan laupias tuiralainen, nainen 
vaaleanruskeassa villakangastakissa. 

Hän kävi välillä vaihtamassa läm-
pimämmät kengät jalkaansa. Takai-
sin tullessaan hänellä oli pyöräntara-
kalla iso kassi. 

Kassista tuiralainen kaivoi ter-
mospullollisen kahvia ja antoi sitä 
kaikille tarvitseville. Eikä siinä ollut 
vielä kaikki: kassista löytyi lisäksi lei-
pää, varatumppuja ja -pipoja sekä vil-
lasukkia. Sieltä löytyi jopa iso iloisen 
vihreä pontso, joka ehti lämmittää li-
säkseni toistakin ihmistä.

Aivan yhtä paljon kuin lämmin 
kahvi lämmitti sisukaluja, lämmit-
ti mieltä ajatus huolenpidosta. Kii-
tos siitä.

Satu LapiNLampi

Kirjoittaja on riskiryhmään kuuluva Tuiran  
terveysaseman rokotusjonoasiakas ja 

Rauhan Tervehdyksen toimittaja

12.11.2009

Perinnettä vai 
pakkosyöttöä
”Muiden uskontokuntien lasten tullessa 
kouluihin Suomessakin on kiistelty siitä, 
voiko koulujen joulujuhlassa enää lukea 
jouluevankeliumia tai kevätjuhlassa lau-
laa Suvivirttä.

Rukouspäivän julistus, kuten jou-
luevankeliumi ja Suvivirsi kuuluvat sii-
hen kansalliseen tapakulttuuriin kuulu-
vien kristillisten toimitusten sarjaan, jo-
hon kuuluvat sellaisetkin itsestäänselvyy-
det kuten tiernapojat ja joulunäytelmät 
tai jotkut koulu-, veteraani-, kirkko- ja 
hautajaisperinteet.

On vaikea nähdä, että näissä olisi yk-
silönvapauteen liittyviä ongelmia tai että 
ne loukkaisivat joidenkin oppilaiden va-
kaumusta.

Eikö yksilönvapaus ole juuri sitä, että 
itse kukin voi tykönänsä vapaasti harki-
ta, miten uskontoihin suhtautuu. Samal-
la kuitenkin jokaisen uskonnonvapautta 
tulee kunnioittaa.

Voisi otaksua, että kansalaisten mie-
lissä perinteen arvo kasvaa tässä yhä ko-

venevassa maailmassa. Kovenemisen 
ohella maailmasta tulee yhä moniarvoi-
sempi, mistä johtuvien ongelmien tor-
jumiseen tarvitaan suvaitsevaisuutta, ei 
fanaattisuutta.”

Lapin Kansa 8. marraskuuta

Vakoilua  
kielimuurin yli
”Joissakin maissa viranomaiset seuraavat 
Punaisen Ristin työntekijöiden yksityisiä 
sähköposteja ja puheluita. Silloin heidän 
täytyy rajoittaa sitä, mitä he läheisilleen 
kertovat.

(Viestintäjohtaja Pekka) Laihon mu-
kaan edes suomen kieli ei suojaa vakoi-
lulta. Esimerkiksi toissa jouluna Zim-
babwessa työskenteleviä SPR:n työnte-
kijöitä haastateltiin Suomessa televisi-
oon. Seuraavana päivänä haastattelu il-
mestyi käännettynä zimbabwelaisen sa-
nomalehden etusivulla.”

Esse 5. marraskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Tittelien tasa-arvo

Ei ole tässä maassa todellista tasa-arvoa, koska samanarvoi-

silla viisauksilla ei ansaitse samanarvoisia titteleitä.

Jos kirjailija ehdottaa vanhusten suureen määrään rat-

kaisuksi pilleriä, joka tuudittaisi vanhukset ikuiseen uneen, saa 

hän arvonimikseen kaiken mahdollisen mengelestä fasistiseen 

pyöveliin.

Mutta jos toinen kirjailija toteaa maailman väestönkasvusta, 

että AIDS antoi ennen lässähtämistään toivoa tai että tsunamis-

takaan ei ollut iloa, koska eihän siinä mennyt edes yhden päi-

vän nettolisääntymisen verran ihmisiä, kutsutaan häntä filoso-

fiksi ja kalastajaksi.

Siinä on muilla filosofeilla, kalastajilla ja kirjailijoilla kadehti-

mista. Hullu paljon työtä tekee.

Jätettäköön henkilöiden nimet mainitsematta, ettei heistä 

tulisi kuuluisia.
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Suomen Lähetysseuran 
kautta ei saa enää 
Afrikasta omaa 
kummilasta. Tieto 
yllätti oululaiset 
kummikampanjan 
järjestäjät.

Oulun seurakuntayhtymä 
ja Suomen Lähetysseura 
käynnistivät vuoden al-
kupuolella Ihmiseltä ih-

miselle -kummikampanjan. Ta-
voitteena oli saada 50 etiopialai-
selle lapselle kummi Rauhan Ter-
vehdyksen levikkialueelta vuo-
den loppuun mennessä. 

Kohta kampanjan käynnisty-
misen jälkeen Oulun tuomiorovas-
tikunnan lähetyssihteeri Ulla Mä-
kinen kuuli Lähetysseurasta, et-
tei hän voi enää luvata halukkail-
le kummeille omaa kummilasta 
Etiopiasta eikä ylipäänsä Afrikasta.

Suomen Lähetysseuran suun-
taus on tällä hetkellä, että se yrit-
tää hankkia suomalaiskummeja, 
jotka ovat niin sanottuja yhtei-
sökummeja: yhden lapsen sijas-
ta kummit tukevat kummiohjel-
man kautta useampia apua tar-
vitsevia lapsia. Esimerkiksi Etio-
piassa kummiohjelmilla autetaan 
Hosainan kuurojen koulun op-
pilaita ja aids-orpoja koululaisia 
Dessiessä. 

Mäkinen myöntää, että tilan-
teen muuttumisen vuoksi oulu-
laiskampanjan ympärillä on vie-
tetty hiljaiseloa viime kuukaudet.

Eriarvoisuus 
vaarana
Yhteisökummeja ovat toivoneet 
Suomen Lähetysseuran yhteis-
työkumppanit Afrikassa, kuten 
paikallinen Etiopian evankeli-
nen Mekane Yesus -kirkko. Hei-
dän mukaansa yksittäisten las-

Kummilapset  
loppuivat kesken kampanjan

ten välittäminen kummilapsik-
si synnyttää eriarvoisuutta las-
ten kesken, ja siksi on parem-
pi, ettei apua sidota vain yhteen 
lapseen. 

– Erityisesti juuri yhteisölli-
sessä Afrikassa nykykäytäntö on 
ollut hankalaa, Lähetysseuran 
varainhankinnan koordinaatto-
ri Maarit Mäenpää sanoo.

Ongelmana on ollut myös se, 
että Etiopiassa orpolasten per-
heet muuttavat usein maan sisäl-
lä, jolloin kummin tukema kou-
lutus keskeytyy helposti.

Mäenpää tähdentää, että 
oman henkilökohtaisen kum-
milapsen saa yhä heidän kaut-
taan esimerkiksi Latinalaises-
ta Amerikasta, jossa yhteisölli-
syys ei korostu yhtä voimakkaas-
ti kuin Afrikassa.

Kummit ovat 
ymmärtäneet muutoksen
Mäenpään mukaan tähän asti 
suurin osa Lähetysseuran kum-
meista on ollut yksilökumme-
ja. Nyt lukujen toivotaan muut-
tuvan niin, että jatkossa valtaosa 
kummeista on yhteisökummeja. 

Mäenpää pitää muutosta hy-
vänä, vaikka ymmärtää, että mo-
nia auttamishaluisia on ihastut-
tanut juuri oman kummilapsen 
saaminen. Hän korostaa kuiten-
kin, että tärkeintä kummityössä 
ovat avunsaajat eli lapset, ja hei-
dän mahdollisuutensa valoisam-
paan tulevaisuuteen. 

– Vaikka käytäntömme on 
muuttunut, kummi auttaa yhä 
lapsia. Yksittäinen lapsi tulee au-
tetuksi viime kädessä myös yh-
teisötuen avulla, vaikka kum-
mi ei enää saakaan henkilö-
kohtaisesti lapselta valokuvia ja 
kirjeitä. Hän saa kyllä edelleen 
kummikirjeitä kummiohjelman 
edistymisestä. 

Mäenpää kertoo, että esimer-

kiksi Mauritanian uudessa kum-
miohjelmassa on mukana yli  
1 000 tyttöä kymmenillä eri paik-
kakunnilla. 

– Se tarkoittaa, että henkilö-
kohtaisen yhteydenpidon hoita-
minen niissä olosuhteissa vaa-
tisi käytännössä resursseja, joi-
ta meillä ei ole, tai jos olisi, käyt-
täisimme ne mieluummin lasten 
koulunkäyntiin.

Mäenpään kokemuksen mu-
kaan kummit ovat pääsääntöi-
sesti ymmärtäneet kummikäy-
tännön muuttumisen. Toki pet-
tymyksiäkin on tullut, kun omaa 
kummilasta ei enää saa Afrikasta, 
hän tunnustaa.

Oma kummilapsi 
antaa kasvot avulle
Kehitysyhteistyön Palvelukes-
kuksen mukaan vuonna 2005 
Suomessa toimi yli 20 järjestöä, 
jotka tekivät kummityötä. 

Suomen World Vision -järjestös-
tä kerrotaan, että heidän kauttaan 
saa yhä henkilökohtaisia kummi-
lapsia, myös Afrikasta. Kummin 
lahjoittama tuki kohdentuu tar-
peen mukaan suoraan kummilap-
selle, mutta kummien tuella paran-
netaan myös kummilapsen asuin-
alueella kaikkien lasten elinoloja. 

Kummit saavat säännöllisesti 
tietoa kummilapsesta ja hänen alu-
eellaan tapahtuvasta kehityksestä. 

World Visionin mukaan hen-
kilökohtainen kirjeenvaihto kum-
min ja kummilapsen välillä on ta-
loudellinen kysymys, mutta järjes-
tössä pidetään tärkeänä yksilöllisen 
suhteen syntymistä. Oma kummi-
lapsi antaa avulle kasvot.

Sen sijaan Pelastakaa lapset 
ry:n kautta ei ole saanut enää 
vuosiin omaa kummilasta, vaan 
kummiksi haluavat ovat ryhty-
neet yhteisökummeiksi. Järjes-
tön internetsivuilla kerrotaan, 
että kummin tuki käytetään ta-
sapuolisesti lasten hyväksi kum-
min valitsemassa kohteessa.

Riitta HiRvONEN

Tu p u na Mänt y s aa r i - L aa k s o n e n

Seurakuntien veroprosentit 
vuonna 2010

Hailuodon seurakunta 1,65
Haukiputaan seurakunta 1,50
Kempeleen seurakunta 1,45 (esitys)
Kiimingin seurakunta 1,50
Limingan seurakunta 1,75
Lumijoen seurakunta 1,75 (esitys)
Muhoksen seurakunta 1,50
Oulunsalon seurakunta 1,45
Oulun seurakuntayhtymä 1,25 (esitys)
Pudasjärven seurakunta 1,50
Siikalatvan seurakunta 1,75
Tyrnävän seurakunta 1,75 (esitys)

Seurakuntien tuloveroprosen-
tit Rauhan Tervehdyksen levik-
kialueella pysyvät ensi vuonna 
pääosin samansuuruisina kuin 
tänäkin vuonna, vaikka talous-
tilanne on kaikilla selvästi kiris-
tynyt.

Ainoastaan Kempeleellä saat-
taa olla edessään korotus. Kirk-
koneuvosto esittää veroprosentin 
korottamista 1,35:stä 1,45:een, 
mutta varmuutta lopullisesta 
päätöksestä ei vielä ole. Joka ta-
pauksessa asia herättänee keskus-
telua luottamushenkilöiden kes-
kuudessa.

Suurin osa seurakunnista on 
jo tehnyt päätökset veroprosen-
tista. Viimeiset päätökset teh-

Veroprosentteja pidetään lähes entisellään
dään ensi viikolla.

Seurakuntien taloudellista ti-
lannetta vaikeuttaa tuloveroker-
tymän pienentyminen jäsenmää-
rän laskun ja jäsenten veronmak-
sukyvyn heikentymisen seurauk-
sena. Myös yhteisöverotuotot vä-
henevät.

Monet seurakunnat ovat teh-
neet suuria investointeja ja nyt 
niistä aiheutuvat poistot rasitta-
vat taloutta tulevina vuosina.

Limingan seurakunnassa har-
kittiin veroprosentin laskemista, 
mutta talouden epävarmuuden 
vuoksi aikeesta luovuttiin.

JaNNE KaNKaaLa

Kummivaroilla tuetaan etiopialaisessa Dessie-kaupungissa hiv / aidsorpoja.
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Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Sukkia ja lapasia
Minua ahdistaa lukea lehdestä, että joka paikkaan saisi lahjoit-
taa sukkia ja lapasia.

Voin neuloa niitä vaikka kuinka paljon, jos vain joku lahjoittaa 
langat.Myös perheet, yksinäiset yms jos tarvitsette niitä ottakaa yh-
teyttä ja laittakaa lankaa ja toiveet. Neulon ihan ilmaiseksi.

Pienillä tuloilla ei voi kaikkea lahjoitta, mutta aikaani voin 
antaa. Sitä on 24 h /vuorokausi.  Soitella voi 040 504472 / Kerttu.
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Oikaisen RT:n numerossa 36 jul-
kaistua haastatteluani, joka oli 
otsikolla ”Kirkon ei pidä taipua 
sairaan ajan mukaan”.

Käytin puhelimitse tapah-
tuneessa haastattelussa ilmai-
sua sekulaarin eli maallistuneen 
yhteiskunnan lainsäädäntö. En 
ole ottanut kantaa kysymykseen 
missä määrin yhteiskunnan tai 
sen lainsäädännön tila on sairas-
ta tai tervettä tai siltä väliltä.

Toimitus on vetänyt johto-
päätöksissään mutkat suoriksi. 

Oikaisu
Olen vain halunnut tuoda esille 
sen, että kirkon ei tule mukautua 
maallistuneen yhteiskunnan sel-
laiseen lainsäädäntöön, joka on 
ristiriidassa kirkon opin ja tun-
nustuksen kanssa.

Kirkon virkamieslainsäädäntö 
on perinteisesti noudattanut yh-
teiskunnan vastaavaa lainsäädän-
töä. Se on ollut luontevaa, koska 
yhteiskunnallinen lainsäädän-
tö on pitkälti perustunut kris-
tilliseen arvopohjaan. Nyt kui-
tenkin tilanne on lyhyessä ajassa 

muuttunut kirkolle epäedulliseen 
suuntaan ja on odotettavissa, et-
tä kirkko aikaisempaa useammin 
joutuu tilanteeseen, jossa se ei voi 
hyväksyä yhteiskunnan lainsää-
dännön määräyksiä. Todetta-
koon lopuksi, että kirkolliskoko-
us hyväksyessään virkapaketin 
edellytti, että kirkkohallitus ryh-
tyy valmistelemaan kirkkolakiin 
opin ja tunnustuksen edellyttä-
miä suojasäännöksiä.

pEKKa LaHdENpERä
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Myös pienet tytöt innostuivat 
Tiernapoikakoulusta, kuten 
Kukka Leskelä.

Oululaislapsilla on ollut 
mahdollisuus syksyn ai-
kana saada tiernapoika-
opetusta Oulun seura-

kuntien ja Tiernasäätiön yhtei-
sessä tiernapoikakoulussa. Kaksi 
12 lapsen ja nuoren ryhmää täyt-
tyivät oitis.

– Tarkoituksemme on tutus-
tua tiernapoikaperinteeseen ja 
sen kautta viemme eteenpäin niin 
kristillistä sanomaa kuin yhdes-
sä laulamisen riemuakin, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kant-
tori Henna-Mari Sivula toteaa.

Tiernapoikakuvaelma kertoo 
itämaan tietäjien matkasta Jee-
sus-lapsen luo ja kuningas He-
rodeksesta, joka surmautti kaik-
ki alle kaksivuotiaat poikalapset 
toivoen saavansa hengiltä Jee-
suksen. 

Harjoituksissa osallistu-
jat opettelevat laulunäytelmän 
kaikki laulut, ja myös kuvael-
man kulku opetellaan. Yksi har-
joituskerta pidetään Oulun kau-
punginteatterissa, jossa esittä-

Tiernapoikakoulu innosti lapsia
miseen antaa eväitä ohjaaja He-
ta Haanperä. 

Tiernapoikakoulussa on sekä 
aiemmin näytelmää esittäneitä 
että ensikertalaisia.

– Lapset päättävät itse, halu-
avatko he esiintyä jatkossa tierna-
poikina tai osallistua tiernapoi-
kakilpailuun. Me esitämme tai-
tomme lasten vanhemmille vii-
meisellä kerralla, Sivula sanoo.

Tiernasäätiö organisoi Oulus-
sa 21.–22.marraskuuta jo perin-
teiseksi muodostuneen tierna-
poikakilpailun. 

äidin toivomuksesta 
oululaisperinne tutuksi
– On lapsi syntynyt meille ja 
poika annettu on, laulaa kirka-
sääninen joukko tiernapoikia ja 
-tyttöjä. Tähtinäytelmää ovat 
tulleet harjoittelemaan tierna-
poikakouluun myös Pouken si-
sarukset Saara, Sakaria, Mirja 
ja Eeli.

Tarina ei ole ollut ennestään 
tuttu Israelissa kahdeksan vuot-

ta asuneille sisaruksille, mut-
ta Oulun seudulta kotoisin oleva 
äiti innostui kuullessaan tierna-
harjoituksista ja sai myös lapset 
innostumaan.

– Knihti on paras osa tai Mänk-
ki, miettii Sakaria, 12 vuotta,  
osajakoa. 

– Harjoituksissa on ollut ki-
vaa niin laulaminen kuin esiin-
tyminenkin, juttelevat 9-vuotiaat 
Mirja ja Eeli.

Vanhin sisaruksista, Saara, saa 
kantaakseen Herodeksen punai-
sen viitan, jos sisarukset päät-
tävät esittää näytelmää. Näytel-
mässä onkin juuri sopivasti neljä 
osaa: Kuningas Herodes, Murjaa-
nien kuningas, Knihti ja Mänkki, 
tähdenpyörittäjä.

– Tiernapoikaperinne on tär-
keää suomalaista ja oululais-
ta perinnettä, jota lasten on hy-
vä maistaa. Näytelmää on harjoi-
teltu myös kotona, sisarusten isä 
Mika Pouke kertoo.

RauHaN tERvEHdyS

Kirkkohallituksen viime viikol-
la seurakuntien diakoniatyön-
tekijöille lähettämässä kirjees-
sä muistutetaan H1N1-influens-
saan liittyen, että kirkon palve-
luksessa oleva diakonissa voi-
daan terveydenhuollon ammat-
tilaisena poikkeusoloissa määrä-
tä työhön kunnallisen terveyden-
huollon palvelukseen. 

Oulun kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen ylihoitaja Raija 

Diakonissat tervetulleita rokotustalkoisiin
Liedes pitäisi diakonissojen sai-
raanhoidollista osaamista ter-
vetulleena apuna rokotuksis-
sa, mutta toteaa, etteivät kunnat 
voi käskeä diakonissoja töihin. 
Poikkeavasta tilanteesta huoli-
matta käytössä ei ole poikkeus-
laki, joka antaa kunnille määrä-
ysoikeuden.

– Otamme kaikenlaisen avun 
mielellämme vastaan rokotus-
järjestelyjen sujumiseksi.

”Hädässä tarvitaan  
luovia ratkaisuja”
Kirkkohallituksen työalasihtee-
ri Tiina Saarela pitää diakonis-
sojen yhteistyötä terveydenhuol-
lon henkilöstön kanssa mahdolli-
sena myös ilman virallista poik-
keuslakia.

– Diakonian on mentävä sin-
ne, missä hätä on suurin. Nyt tu-
lee miettiä luovia, jopa hieman 
epätavallisia ratkaisuja, miten 

helpottaa sairaiden ihmisten jak-
samista rokotusjonoissa. Yhtey-
denpito paikallisiin terveysviran-
omaisiin on tärkeää. 

Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Asta Leinonen 
on jo ollut yhteydessä kirkon lä-
heisyydessä sijaitsevaan Höyhty-
än terveysasemaan tiedustellak-
seen, millä tavalla seurakunta voi 
osaltaan olla mukana rokotusjär-
jestelyjen onnistumiseksi.

Pääkaupunkiseudulla ainakin 
yhdestä neuvolasta on oltu yhte-
ydessä seurakuntaan diakonisso-
jen avun saamiseksi lasten roko-
tuksiin.

Kirkossa on yli 700 sairaan-
hoidollisen koulutuksen saanut-
ta diakoniatyöntekijää.

Riitta HiRvONEN
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Maata  kiertelemässä

Oklahomalainen pikkukaupun-
ki aikoo osallistua yksityiseen 
hankkeeseen tavoitteenaan ra-
kentaa pelkästään kristittyjä ma-
joittava vankila, joka kuntouttai-
si vankeja ”raamatullisin mene-
telmin”.

Hankkeen käynnistäjä Bill 
Robinson sanoo olevansa itse 
elävä todiste siitä, kuinka enti-
nen rikollinen voi vaikuttaa hy-
vällä tavalla yhteiskunnassa.

– Jumala antoi minulle tämän 
näyn vankilan rakentamiseen, 
sanoi Robinson. Hänet vapau-
tettiin 38 vuotta sitten ja hän on 
työskennellyt vankien keskuu-
dessa vuodesta 1985.

Wakitan kaupungissa on vain 
380 asukasta. Vankilan myötä vä-
kiluku kasvaisi kuudella sadalla. 
Edellytyksenä on, että osavaltion 
rikosseuraamusvirasto hyväksyy 

Jooga verolle
Onko jooga liikuntaa vai hen-
gellisyyttä? Tästä riidellään Mis-
sourin osavaltiossa, joka aikoo 
panna joogan verolle.

Hengellisyys on perustuslain 
suojaamaa eikä siitä voi valtio 
ottaa osaansa. Liikuntapalvelut 
ovat veronalaisia.

Joogaryhmien vetäjät yrittävät 
nyt vedota päättäjiin kertomalla, 
kuinka syvästi hengelliset juuret 
joogalla on.

Samanlainen kiista 
käytiin viime vuonna 
Washingtonissa. Siellä 
päättäjät antoivat pe-
riksi.

– Meille kerrot-
tiin, että jooga on 
muutakin kuin 
hyvässä kun-
nossa pysymis-
tä. Se on myös 

hengellistä harjoittelua. Jou-
duimme myöntämään tämän, sa-
noo Mike Gowrylow Washingto-
nin verovirastosta.

Etelä-Dakota ja Länsi-Virginia 
ovat langettaneet veroja joogan-
harjoittajien maksettavaksi.

Missourin osavaltiossa talou-
dellisen tilanteen heikentyminen 
on innostanut virkamiehiä etsi-
mään kaikenlaisia uusia verotuk-

sen muotoja.
– Osavaltion tuomi-

oistuin on päättänyt, et-
tä kuntoklubit ovat vir-
kistäytymispaikkoja 

ja siksi veronalaisia. 
Joogakeskuksiin 

pätee sama peri-
aate, kertoo Da-
vid Zanone Mis-
sourin osavalti-
on verojaostosta.

Kristillinen vankila perusteilla
42 miljoonan dollarin avustuk-
sen. Vankila rakennettaisiin li-
kelle Oklahoman ja Kansasin ra-
jaa. Paperityöt ovat jo käynnissä.

Laitokseen siirrettäisiin van-
keja, joilla on tuomiota jäljellä 
12–30 kuukautta. Vankilaan pi-
tää erikseen hakea ja tulla hyväk-
sytyksi. Eläminen vankilassa pe-
rustuisi uskonnollisiin oppeihin, 
mutta kenenkään ei olisi pakko 
lukea Raamattua eikä rukoilla.

Jerry Massie rikosseuraamus-
virastosta epäilee hankkeen to-
teutumista, koska osavaltiolla ei 
ole riittävästi rahaa.

– Vankiloiden asukeilla on 
liuta ongelmia mielenterveydestä 
huumeisiin. Voi olla hieman han-
kalaa tehdä tällä tavalla erikois-
tunutta vankilaa.

RELigiON NEwS SERvicE

Oulu Sinfonia 
kantaesittää 
Mäenpäätä
Oulu Sinfonia konsertoi Uu-
den musiikin lokakuu -festi-
vaalilla 12.11. Orkesteri kan-
taesittää Ilmari Mäenpään 
teoksen Helium.

Teoksen innoittajana toimi 
Mäenpää näkemä lentämisuni. 
Mäenpää suunnittelee alkuai-
ne-sarjan tekemistä. 

– Seuraava orkesteriteokseni 
on jokin metalli-alkuaine. Lo-
pulta yksittäiset teokset tule-
vat muodostamaan yhden sin-
fonisen teoksen, jossa useita on 
kontrastoivia osia.

Konsertissa kuullaan myös 
Kalevi Ahon tuore oboekon-
sertto sekä kaksi brittisävel-
lystä. Oboekonserton solisti-
na soittaa Piet Van Bockstal, 
joka on kantaesittänyt kysei-
sen teoksen pari vuotta sitten. 
Konsertin kapellimestarina 
toimiva Timothy Redmond 
on paneutunut erityisesti uu-
den musiikin johtamiseen.

Liikuntapalkinto 
haussa
Tasa-arvoista liikuntakulttuu-
ria edistävä tunnustuspalkinto 
on haettavana tänä vuonna kol-
matta kertaa. Hakuaika päättyy 
30.11. klo 15. Hakemukset toi-
mitetaan Oulu10-palvelupis-
teeseen.

Tunnuspalkintoa voivat ha-
kea Oulun kaupungissa toimi-
vat urheiluseurat, yhdistykset ja 
yhteisöt sekä tahot ja toimijat, 
jotka edistävät ja toteuttavat lii-
kuntastrategian mukaista ja ta-
sa-arvoiseen liikuntakulttuu-
riin tähtäävää toimintaa. Nyt 
haussa oleva tunnustuspalkin-
to jaetaan tammikuussa 2010. 

Tasa-arvopalkinnon määrä-
raha on 5 000 euroa. 

Hakemusohjeet ovat liikun-
taviraston kotisivulla, www.ou-
ka.fi/liikunta, kohdassa Avus-
tukset.

Lama ei ole juuri lisännyt avus-
tushakemuksia seurakuntien lei-
reille ja retkille. Rauhan Terveh-
dys tiedusteli asiaa kuudelta le-
vikkialueensa seurakunnalta.

Avustushakemuksia leirien 
maksuista ei tänä syksynä ole tul-
lut yhtään, sanoo Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan diakonia-
työntekijä Kirsi Karppinen. La-
ma ei muutenkaan näy Oulun 
tuomioseurakunnan diakonia-
työssä edellisen laman tavoin. 
Lama on kestänyt niin vähän ai-
kaa, että työttömät eivät ole pu-
donneet ansiosidonnaiselta työt-
tömyysturvalta. 

Tuiran seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Saila Luukko-
sen mukaan avustuksia on tullut 
nykyisen taantuman aikana hiu-
kan tavallista enemmän.

Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Sirpa Kemppai-
nen ei ole törmännyt avustusha-
kemusten lisääntymiseen. 

Yksittäiset diakoniatyöntekijät 
voivat puhua vain omalle kohdal-
leen osuneista avustushakemuk-
sista. Rauhan Tervehdys ei onnis-
tunut tavoittamaan seurakuntien 
johtavia diakoniatyöntekijöitä.

Edellisen laman aikana avus-
tushakemuksia tuli runsaasti, sa-
noo Kirsi Karppinen.

Jos avustusta saa, se kattaa lei-
rin koko hinnan, kertoo Karppi-
nen. Oulun kaikissa seurakun-
nissa on samanlaiset käytännöt 
avustusten suhteen, jotta jokai-
nen avunhakija olisi samalla vii-
valla muiden kanssa.

Diakonian erityispalvelujen 
johtava työntekijä Liisa Rahkola 

Leirimaksuista  
voi hakea vapautusta

kertoo, että leiriläinen saa kutsun 
leirille noin kaksi viikkoa ennen 
leirin alkamista. Leirikirjeessä on 
mukana maksukuitti leiristä. Jos 
leiriläinen toteaa, että hänellä on 
taloudellisia vaikeuksia maksaa 
leirimaksu,  hän voi ottaa yhteyt-
tä seurakuntansa diakoniatyön-
tekijään tai diakonityön erityis-
palveluihin. Jälkimmäinen pal-
velee vammaisia, päihdeongel-
maisia ja asunnottomia.

Työntekijä tekee avustusha-
kemuksen, joka käsitellään nor-
maalin avustuskäytännön mu-
kaan. Kirsi Karppisen mukaan 
käsittelyssä tarvitaan yleensä so-
siaalitoimiston toimeentulotuki-
päätös, tiliote sekä maksamatto-
mat ja maksetut laskut.

Leirimaksu voidaan maksaa 
leirin jälkeen esimerkiksi silloin, 
kun työttömälle maksetaan päi-
värahat. Leirille haluava ei Rah-
kolan mukaan ole tavallises-
ti joutunut jäämään leiriltä pois 
leirimaksun vuoksi vaan on saa-
nut tarvittaessa ja tilanteen mu-
kaan avustuksen seurakunnalta 
tai joskus myös kaupungin sosi-
aalityöltä. 

vapautusta 
ei ole haettu
Pudasjärven seurakuntaan ei vii-
me vuosina ole tullut vapautus-
anomuksia leiri- ja retkimaksuis-
ta, toteaa Pudasjärven seurakun-
nan talouspäällikkö Maire Pu-
hakka. Vapautuksia on kuiten-

kin mahdollisuus hakea.
Myös Muhoksen seurakunnan 

leiri- ja retkimaksuista voi anoa 
vapautusta. Hakemuksia tulee hy-
vin vähän, kertoo talouspäällikkö 
Riitta Kukkohovi-Colpaert.

Limingan seurakunta ”tulee 
vastaan”, jos joku hakee vapau-
tusta, kertoo kirkkoherra Ilkka 
Tornberg. 

Ongelma on kirkkoherran 
mukaan usein siinä, että lasku 
”unohtuu” maksaa ja sitä joudu-
taan karhuamaan. Tällaisessa ta-
pauksessa ei täysin aina selviä, 
onko kyse maksuvaikeudesta vai 
leväperäisyydestä.

pEKKa HELiN

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Kuva on 7–9 -vuotiaiden leiriltä Rokualla vuonna 2005. 

Aloite: 
Ruokanysse 
Ouluun
Oulun kaupunginhallituk-
sen ja -valtuuston jäsen Tui-
ja Pohjola on tehnyt aloitteen 
seurakuntayhtymän yhteisel-
le kirkkovaltuustolle Tampe-
reen mallin mukaisesta Ruo-
kanysse-ruokapankkitoimin-
nan aloittamisesta Oulussa. 
Ruokanysse on vanha kaup-
pa-auto, josta jaetaan ruoka-
apua tarvitseville.  

Pohjolan mukaan köyhyys 
on lisääntynyt Oulussa voi-
makkaasti kuluvan vuoden ai-
kana työttömyyden seuraukse-
na. Heikommista huolehtimi-
nen on kaikkien yhteinen asia, 
hän muistuttaa.
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

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.

§
• 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

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

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

Stockmann 4 krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15 www.jasmin.fi 

���LAAJENTUNUT JA UUDIS-
TUNUT ÄITIYSMALLISTOMME 

NYT SYKSYN VÄREISSÄ
 

Talven toppa-ja villakangas-
takit, neulosmekot, tunikat

ja legginsit saapuneet. 
Tervetuloa!

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

I   www.bible.fi   |    puh 010 838 6520   Suomen Pipliaseura       
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 -  markkinoiden laajin raamattuvalikoima -

TEEMAMUKIT
       Heljä Liukko-Sundströmin 
          maalaamat laadukkaat mukit. 

       UUSI TESTAMENTTI JA PSALMIT
  Trendikkäät, ekohenkiset kannet.

UUSI TESTAMENTTI MP3
Ainutlaatuinen kuuntelukokemus.   

SEIMIAIHEINEN JOULUKORTTI   
Heljä Liukko-Sundströmin maalaus.
Kortissa on jouluevankeliumi.

Piplia-
seurasta 

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

UUSI, RAIKAS
ILME KOTIISI!
Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Palveluja tarjotaan

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.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 

Yhden vanhemman perheiden 
liitto toteuttaa Oulussa lasten 
eroryhmän. Ryhmään ovat terve-
tulleita 7–12-vuotiaat lapset Ou-
lusta ja lähikunnista.

Psykologi Sirkku Niemelän 
kehittämässä lasten eroryhmässä 
työskennellään kielikuvien, ver-
taistarinoiden ja luokittelevien ky-
symysten avulla.

Ryhmästä hyötyvät parhai-
ten ne lapset, joiden vanhempien 
erosta on ehtinyt kulumaan vä-
hintään puoli vuotta, ja eron jäl-
keiset konkreettiset elämänmuu-
tokset ovat jo tapahtuneet.

Ryhmän tarkoituksena on an-
taa lapsille mahdollisuus työstää 
eroon liittyviä kokemuksia tur-
vallisessa vertaisryhmässä. 

Vertaisryhmätyöskentelyssä 
periaatteena on lasten kokemus-
ten jakaminen lasten ehdoilla. 
Yleisesti vertaisryhmän etuna on, 

Lasten  
eroryhmä alkaa

että se mahdollistaa samaistumi-
sen; en ole yksin ja ainut maail-
massa vanhempien erokokemus-
ten kanssa. 

Ryhmän tavoitteena on lisätä 
lasten valmiutta käsitellä vanhem-
pien eroon liittyviä tunteita ja käsi-
tyksiä sekä vahvistaa lapsen uskoa 
tulevaisuuteen, omiin selviytymis-
keinoihin ja voimavaroihin. 

Yhteisessä aloituksessa kysy-
tään vanhemmilta lupaa, saako 
lapsi puhua avioeroon liittyvis-
tä asioista ryhmässä. Näin saatu 
lupa konkretisoituu lapsille. Yh-
teinen lopetus kunnioittaa lasta, 
silloin hän saa sanoa, mitä hänen 
vanhemmilleen voidaan kertoa 
ryhmäprosessista.

RauHaN tERvEHdyS 

Ilmoittautumiset ja lisätieduste-
lut Ulla Sauvolalta 050 342 2185.

Ko u lu k i r j a ke skus  G r e m
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Sanna Koivula oli ennen 
aina menossa. Nyt 
hän nauttii lapsista ja 
kotonaolosta, mutta 
osaa myös irrottautua 
kotiympyröistä ilman 
syyllisyyttä.

Alkuperäinen haave kah-
desta lapsesta tuplaantui, 
kun Sanna Koivula ja 
hänen puolisonsa Jarmo 

huomasivat, kuinka kivoja lapset 
ovat. Oulunsalolaisen nelilapsisen 
perheen esikoinen Olli on nyt yk-
sitoistavuotias, ja pahnanpohjim-
mainen Saara näki päivänvalon 
viime syksynä. Tytöistä vanhin, 
Nelli, on kouluikäinen ja Noora 
reipas 5-vuotias. 

Esikoisen syntymän aika oli 
perheelle kaoottista aikaa, vaik-
ka nuori äiti piti menoa silloin 
normaalina. Sanna Koivula tuli 
raskaaksi pian naimisiinmenon 
jälkeen, ja Jarmo lähti samoihin 
aikoihin YK-joukkoihin Make-
doniaan. 24-vuotias nuorikko 
jäi yksin tekemään kahta työtä. 
Siihen hässäkkään esikoinen 
Olli putkahti maailmaan kesko-
sena, kaksi kuukautta etuajassa. 

Vauva vietiin ambulanssilla 
Raahesta Ouluun. Sanna Koivu-
la kulki kolme viikkoa sairaalas-
sa hoitamassa lastaan. 

– Lastenhoito piti opetella al-
keista. En tuntenut itseäni edes 
äidiksi, kun Olli syntyi niin yl-
lättäen. Vasta kun vauva oli ollut 
kaksi viikkoa sairaalassa, heräsin 
ajatukseen, että ”hei tämähän on 
minun lapseni”.

Kun Nelli syntyi normaalis-
ti kahden vuoden kuluttua, San-
na Koivula ei enää ihmetellyt lä-
heisten kauhistelua keskosvauvan 
hoidosta. 

– Huomasin, kuinka help-
poa kaikki oli: normaali synny-
tys, sairaalassaoloaika ja kotiutu-
minen lapsen kanssa muutaman 
päivän jälkeen.

Omista 
menoista voimaa
Nuori äiti ei ole tyytynyt nuuh-
kimaan pelkästään kotinurkkia. 
Esikoisen kanssa lähdettiin hais-
telemaan uusia tuulia Manner-
heimin Lastensuojeluliiton per-
hekahvilaan.

Sittemmin Sanna Koivu-
la houkuteltiin hallituksen jäse-
neksi. Nyt hän toimii Oulunsalon 
paikallisyhdistyksen puheenjoh-
tajana sekä perhekahvilavastaa-
vana. Intoa naisella riittää myös 
koululaisten vanhempaintoimi-
kuntaan. Koivula kouluttautui 
viime syksynä myös MLL:n ver-
taisryhmäohjaajaksi. 

– Perustettiin ystävän kans-
sa keskusteluryhmä ensimmäi-
sen lapsensa saaneille äideille. 
Suunnitteilla on uusi ryhmä täl-
le syksylle. 

Menevä äiti

Moni taivastelee, kuinka hä-
nellä riittää aika kaikkeen tähän. 

– Suunnittelu ja verkostoitumi-
nen ovat kaiken a ja o. Saan tästä 
itselleni voimaa, ja kun olen omis-
sa menoissani, pääsevät lapsetkin 
samalla kavereille leikkimään. 

Neljä lasta ja 
äiti junassa
Koivulan pariskunta keräsi tänä 
kesänä lapset ja laukut lentoko-
neeseen, ja yhdessä tuumin toteu-
tettiin pitkäaikainen haave ulko-
maanmatkasta. 

– Ensimmäistä kertaa olimme 
tällaisella reissulla koko perheen 
voimin. Viikko Rhodoksella oli 
mahtava kokemus kaikille. 

Sanna Koivula on tottunut 
reissaamaan lyhyempiä matko-
ja laumansa kanssa. Kerran mies 
tuli oikein kateelliseksi, kun äiti 

ja lapset kävivät junalla Virossa. 
Lasten kanssa matkustelu vaatii 
tunnetusti pitkää pinnaa. 

– Yksi haluaa tuonne ja toinen 
juoksee tänne. Myös junanvaih-
to neljän pienen lapsen kanssa voi 
olla varsin mieleenpainuva koke-
mus, hän kuvailee.

Lapset kasvatetaan 
yhteisöllisiksi
Lasten myötä Sanna Koivula ko-
kee muuttuneensa rauhallisem-
maksi. 

– Olen myös tullut huoleh-
tivaiseksi. Ennen asioita saattoi 
unohtua, mutta nyt maltan aja-
tella sekä pysyä paikoillani. Olen 
ollut aina monessa mukana, nyt 
osaan pysyä kotonakin.

Koivula tunnustaa, että joskus 
hän tokkiinsa tuskastuu siihen, 
kun on niin paljon lapsia.

– Yleensä tunne tulee siitä, 
että työmäärä on niin valtava. 
Isoimmilta odottaa jo, että he 
osallistuisivat kotitöihin, mut-
ta eiväthän he toimikaan kuin 
unelma.

Koivulan pariskunta halu-
aa kasvattaa lapsilleen aikuisten 
kunnioitusta, hyviä käytöstapoja 
sekä siistiä kielenkäyttöä ja pöy-
tätapoja. 

Koska Sanna Koivula toimii 
vapaaehtoisena kodin ulkopuo-
lella, hän mieluusti peräänkuu-
luttaa yhteisössään talkoohen-
keä. Hän haluaa opettaa omat-
kin lapsensa tekemään hyvää 
ilman, että kaikesta on saata-
va rahaa. 

– Siitä saa hyvän mielen, kun 
itse antaa, eikä sen edes tarvitse 
maksaa mitään. 

Koivula on pannut merkille, 

että lapsilla on aikuisen ikävä.
– Pienet koululaiset kaipaavat 

saada kertoa, mitä päivän aikana 
koulussa on tapahtunut. Se, että 
on joku aikuinen läsnä, luo tur-
vaa ja hyvää mieltä.

Sanna ei kuitenkaan heristä 
sormeaan työssäkäyville äideille. 
Hänellä itselläkin on siitä koke-
musta toisen ja kolmannen lap-
sen syntymän välissä. 

– Jos seinät ympärillä alkavat 
ahdistaa, niin mars töihin vaan.

maRJa BLOmStER

Kasvun paikka -radio-ohjelmia 
voi kuunnella radio Dein inter-
netsivuilla.osoitteessa www.radio-
dei.fi. Sanna Koivulan haastatte-
lu ja muut Kasvun paikat löyty-
vät Toivon päivä -otsikon alta oh-
jelma-arkistosta.
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Rauhan tervehdys -lehden 

JaKELuHäiRiöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 15.11. klo 15. Herännäisseurat Maija-
Liisa ja Juhani Laurilalla, Laurinkoskentie 2, Kiiminki. 
Opiskelijat: To 12.11. seurat Kaisa Malkamäellä ja Juha Smållilla osoit-
teessa Vanhantullinkatu 6 F 94.
Tulossa: Su 22.11. Herättäjänpäivä Karjasillan kirkossa ja Utajärven 
kirkossa.

Ilmoitus Rauhan tervehdykseen, 
joka ilmestyy 12.11.2009. 
1 palsta, mustavalkoinen ja 
sijoituspaikkana yhdistysten 
ilmoitussivu ja –palsta.  
 
Laskutus: 
Oulun seudun kristillisen koulun 
kannatusyhdistys ry 
Tuulimyllynkatu 18 
90140 Oulu 
 
 

 

  
 

 
La 14.11. klo 10–14 

koulullamme, Tuirantie 5, 2.krs. 

Henkilökunta tavattavissa. Myy-
jäiset & kirpputori koulun hyväksi.  

Tervetuloa tutustumaan   
  koulumme toimintaan!   

www.oulunkristillinenkoulu.fi 

Oppilashaku 2010–2011 
 

 Uusia oppilaita otetaan esikou-
luun ja 1-6 -luokille sekä syk-
systä 2010 myös yläkouluun. 

 

Pe 13.11. klo 19 Nuortenilta. 
La-Su 14.11.–15.11. Syysseurat 
Tuiran kirkossa. Kts. erillinen 
ilmoitus. Tervetuloa!

”Ja katso minä tulen pian” Ilm. 22:12

TUIRAN KIRKOSSA 14.– 15. 11.2009

LA 14.11.
Klo 12  Heino Kouva, Rolf Pettersen
Klo 14.30 Tuomas Pöyhtäri, 
 Roger Kero
Klo 17 Lauluhetki
Klo 18 Rolf Pettersen
Klo 20.30 Nuortenilta 
 (Toukomettinen, Koulukatu 10)
 Tuomas Pöyhtäri

SU 15.11.
Klo 10 Messu 
 Saarna Tuomas Pöyhtäri
Klo 11.30 Pyhäkoulu
Klo 12 Roger Kero, Rolf Pettersen
Klo 14.30 Roger Kero, Esko Leinonen

TERVETULOA!
Puheet tulkataan ruotsiksi/suomeksi.

Seurat su 15.11. klo 15. Martti 
Lintula, Väinö Simojoki. Terve-
tuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Yhdistykset

• Su 15.11. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Hannu Murhu
• Ti 17.11. klo 19.00 Sana & rukous 
 Eero Pokela
• Pe 20.11. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta Kellon srk-koti
• Su 22.11. klo 15.00 Hengellisten laulujen 
 yhteislaulutilaisuus Ravintola Kahveli, 
 Haukipudas
• Ti 24.11. klo 19.00 Sana & rukous 
 Eero Pokela

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 12.11. klo 18 Miestenilta
La 14.11. klo 15 Seurakuntalaisten 
iltapäiväkahvit
Su 15.11. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Arto Niskanen
To 19.11. klo 19 Nokia Mission 
johtajuuskoulu–Million Leaders 
Mandate
Pe 20.11. klo 18 Israel-ilta, kirjai-
lija Pekka Sartola vierailee
Su 22.11. klo 18 Mark Erikson 
ja Missionuorten tiimi. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
La 14.11. klo 11.00–13.00 

YSTÄVÄLOUNAS
Su 15.11. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 17.11. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 13.11. klo 19 LIFT– ilta. La 14.11. klo 18 Israel 
– ilta, Israel- ja juutalaisaktioiden rukous– ja 
infotilaisuus. La 14.11. klo 19 Breikki. Su 15.11. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Mikko Sauk-
konen, Alight. Su 15.11. klo 17.30 International 
Service (in English), Neil Berry. Ke 18.11. klo 19 

Sana ja rukous (ehtoollinen), Juha Hilli, Ahti Kurki. To 19.11. klo 12 Päiväpiiri. 
Su 22.11. klo 10–16 Musiikki- ja kirjallisuustapahtuma sekä lähetysmyyjäi-
set. Pyhäkoulu ja lastenkokous sunnuntaisin jumalanpalveluksen aikana.

15.11. Su Klo 11.00 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu Brasilialaisten Koti 
Raamattupiiri puhuu ja laulaa. 16.11. Ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto 
klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

To 12.11. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, 
Risto Wotschke, God`s Bell, aihe: Elämän jättiläiset. 
Pe 13.11. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 15.11. klo 11 

Aamukirkko & pyhäkoulu, Saint`s club, Kyllikki Mettovaara, Juha & Mari. Ti 17.11. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 18.11. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta.  
21.–22.11. ISRAEL-PÄIVÄT, Pekka Sartola. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Tervetuloa kristittyjen yhteiseen  
RUKOUSTAPAHTUMAAN 
Kastellin kirkolle sunnuntaina 15.11. klo 16 ja 18.  
 

Mukana rovasti Gunnar ja Liisa Weckström Karjaalta.  
 

Lisätietoja: Oulun seurak.sivut tässä lehdessä ja www.rukoillaan.fi. 

 

Useat Itä-Afrikan maat kärsivät 
vakavasta kuivuuden aiheutta-
masta ruokapulasta. Etiopiassa, 
Keniassa, Somaliassa, Sudanissa 
ja Eritreassa ainakin 20 miljoo-
naa ihmistä on ulkopuolisen ruo-
ka-avun tarpeessa. 

Kirkon Ulkomaanapu on 
aloittanut avustusohjelmat ruu-
an ja veden toimittamiseksi kui-
vuusalueille. Etiopiassa ruoka-
avun varassa olevien määrä on 
kasvanut tämän vuoden tam-
mikuun 4,9 miljoonasta 6,2 mil-
joonaan. Kirkon Ulkomaanapu 
aloittaa ruoka-avun jakamisen 
yhdessä paikallisten kumppani-
ensa kanssa Gambellan alueella 
Länsi-Etiopiassa. Vajaan 200 000 
euron ohjelmalla jaetaan kuu-
kauden ruoka-annos lähes 16 000 
ihmiselle. Lisäksi Ulkomaanapu 
on pyytänyt ulkoministeriöltä 
rahoitusta Somalialueen avus-
tusohjelmaan.

Yli 20 miljoonaa ihmistä ruoka-
avun tarpeessa Itä-Afrikassa

Kirkon Ulkomaanavun Etio-
piassa oleva työntekijä Ben Ma-
linen vieraili Somalialueella, jo-
ka on Etiopian pahinta nälän-
hätäaluetta. Alueella on satanut 
viime päivinä, mutta se ei ratkai-
se tilannetta vielä moneen kuu-
kauteen.

Uusi sato on vasta kuukausien 
päässä. Toisaalta monilta perheil-
tä puuttuu siemenviljaa, eivätkä 
he siksi pysty kylvämään. Yksi 
somalialueen haasteista on tällä 
hetkellä turvallisuuskysymys, ja 
siksi tarkkaa tietoa avuntarvit-
sijoiden todellisista määristä on 
vaikea saada. Avulla on nyt kiire, 
jotta ihmishenkien menetyksiltä 
vältytään, Malinen kertoo. 

Etelä-Somaliassa Kirkon Ul-
komaanavulla on meneillään ul-
koministeriön rahoittama ve-
siohjelma yhteistyössä Norjan 
kirkon ulkomaanavun kanssa. 
Myös Etelä-Sudanissa Ulkomaa-

navulla on avustusohjelma, jota 
se valmistautuu laajentamaan. 
Keniassa Ulkomaanapu varau-
tuu aloittamaan avustusohjel-
man yhteistyössä norjalaisen si-
sarjärjestön kanssa.

Itä-Afrikan alueella on kärsit-
ty toistuvista kuivuuksista, mutta 
ilmastonmuutos on entisestään 
vaikeuttanut tilannetta. Ruoka-
turvaltaan heikot maat ovat eri-
tyisen haavoittuvaisia ilmaston-
muutoksen vaikutuksille. Kui-
vuuden lisäksi myös tulvat ovat 
aiheuttaneet tuhoa ja ihmishen-
kien menetyksiä.

RauHaN tERvEHdyS

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa seu-
rakuntiin ja yksityisiin kansalai-
siin avun saamiseksi Itä-Afrik-
kaan. Keräystili Nordea 157230-
500504, viestikohtaan merkintä 
Itä-Afrikka.

Pau l i i na  S aa r e s ,  K i r ko n U lko maana p u
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Anne Pohtamo-Hietanen 
on välittänyt lapsilleen 
uskonsa, mutta ei 
tyrkyttämällä vaan 
olemalla läsnä, kun lapset 
ovat äitiään tarvinneet. 

Evankelista Anne Pohtamo-Hie-
tanen iloitsee lapsistaan. Heidän 
kasvatuksensa on sujunut ilmei-
sen hyvin, vaikka jälkikasvu sor-
tuikin teini-iässä viina- ja huu-
mekokeiluihin. Evankelistan 
keinot kertoa lapsille Jumalasta 
ovat olleet yksinkertaisia. Hei-
dän kanssaan on luettu iltaruko-
uksia jo pienestä pitäen. Kaikki 
lapset kävivät myös pyhäkoulun. 
Tärkeitä ovat olleet myös leirit, 
joille Pohtamo-Hietanen on mie-
hensä Arton kanssa lapsensa lä-
hettänyt.

Lapset ovat ajan kanssa tutki-
neet leireillä Raamatun tekstejä  
ja keskustelleet niistä.

Nuorin lapsista, 15-vuotias Ji-
mi on käynyt leireillä eniten. Vii-
me kesänä Jimi kävi myös rippi-
koulun.

 – On ihanaa, kun hän  on niin 
kirkkaasti uskossa. Se tuntuu 
tietysti äidin sydämessä hyväl-
tä, Pohtamo-Hietanen tunnustaa.

Perheessä on neljä lasta: 
28-vuotias Jesse, 25-vuotias Joni, 
22-vuotias Jasmin ja Jimi. Vain 
Jimi asuu vielä kotona.

– Esikoinen Jesse on elokuva-
ohjaaja. Hän on älykäs kaveri, jo-
ka pohtii asioita kuten maailman 
tilannetta ja ympäristönsuojelua. 
Jesse tuli  uskoon jo 11-vuotiaana. 
Välillä Jessellä oli muita kuvioita, 
mutta hän on tullut takaisin Jee-
suksen luo, evankelista iloitsee.

Joni on koulutukseltaan lii-
kuntaneuvoja ja aikoo perustaa 
personal training -yrityksen. 

 – Jonin elämään kuuluu nyt 
oman pesän rakentamista, sillä 
hän meni naimisiin kesällä. 

Tytär Jasmin opiskelee liiketa-
loutta ja on töissä Pentikin sisus-
tusliikkeessä. Jasmin löysi uskon  
lapsena kesäleirillä.

– Jasmin on hyvin suloinen 
luonne. Kaikki sukulaiset sano-
vat, että Jasminista on vaikea löy-
tää mitään vikaa, koska hän on 
ihana ihminen, toisia huomioiva 
ja herkkä.

– Jimin koulu menee kivas-
ti, vaikka hänellä on lukivaike-
us. Me autamme häntä ja luem-
me kokeisiin yhdessä.

Perheen isä Arto on kiinteis-
tösijoittaja ja kiinteistöalan per-
heyrityksen osakas. Myös Arto 
on uskova.

Rukousta, 
ei tuputtamista
– En ole tuputtanut lapsilleni us-
koa vaan rukoillut heidän puoles-
taan. Olen luottanut, että taivaan 
Isä kuulee rukoukset.

Toki Pohtamo-Hietanen on 

Tosi-tv järkyttää Anne Pohtamoa

kertonut lapsilleen Jumalasta.
– Kun olen nähnyt, että he 

ovat avoimia asioille ja haluavat 
keskustella ja kysellä, olen tieten-
kin ollut käytettävissä ja ottanut 
Raamatun esille.

– Keskustelemme uskosta yhä 
aika ajoin. Juttelemme jostain 
aiheesta ja silloin on helppo ker-
toa, mitä Jeesus neuvoo tekemään 
kussakin elämäntilanteessa, Poh-
tamo-Hietanen toteaa.

Kun koko perhe on koossa, 

luetaan yhteinen ruokarukous.
– Viimeksi rukoilimme vä-

hän aikaa sitten, kun Jimi täyt-
ti 15 vuotta. Ateria aloitettiin ru-
kouksella. Kiitimme siitä, että 
meillä on tällainen ihana nuori 
mies ja toivoimme siunausta hä-
nen elämälleen, Pohtamo-Hieta-
nen kertoo.

Joskus perheen kristillisyys 
tuottaa hankalan tilanteen, kun 

lapset tuovat kotiin kavereitaan, 
joiden koti ei ole kristillinen. 

– Minulla ei ole oikeutta tu-
puttaa lasteni kavereille meidän 
kotimme arvoja.  Esimerkik-
si kun Jimin kaverit tulevat yö-
kylään, sanon heille, että luem-
me Jimin kanssa iltarukouksen ja 
saatte olla mukana, jos tahdotte.

Kolhuitta 
ei säilytty
Pohtamo-Hietasen perhe ei kris-
tillisestä kasvatuksesta huolimat-
ta ole säilynyt kolhuilta. 

– Onneksi päihdekokeilut ovat 
takana päin. Kerroimme lapsil-
le Jumalan haluavan, että arvos-
tamme itseämme ja pidämme  it-
sestämme huolta. Jumala tahtoo, 
että emme tuhoa itseämme ai-
neilla, Pohtamo-Hietanen sanoo.

Vanhemmat kertoivat lapsille, 
että huumeiden käyttäjille koit-
taa päivä, jolloin he eivät voi enää 
kontrolloida tilannetta. Sielunvi-
hollinen saa valtaa ihmisistä kai-
kenlaisten koukutusten myötä. 

– Nuoret sanoivat, että he tie-
tävät rajansa ja pystyvät kont-
rolloimaan itseään. Me vakuu-
timme, että ei se ihan noin me-
ne. Keskustelu ja rukous kuiten-
kin auttoivat, he ovat nyt tervees-
ti eläviä ja ihania nuoria.

Raamatun 
täsmävastaus
Evankelistan lähipiirissä tuntuu 

olevan paljon uskovia, myös us-
kon tien alussa olevia.

Pohtamo-Hietanen kertoo ta-
pauksen, jota hän kutsuu Raama-
tun täsmävastaukseksi. Evankelis-
tan ystäväpari osti talon. Etumak-
sun maksettuaan he huomasivat, 
että voimalinja meni talon lähel-
lä. Nuori rouva on herkkä ihmi-
nen, ja joskus hän arkailee asioita.

Nainen soitti evankelistalle ja 
tämä lupasi soittaa takaisin hiu-
kan asiaa pohdittuaan.

– Sanoin, että nyt viedään tä-
mä asia Taivaan Isälle. Kerroin 
Herralle, että tällä nuorella nai-
sella on etsikkoaika. Herra an-
toi minulle ajatuksen peukalo-
painalluksesta, jota en ole käyt-
tänyt pariin vuoteen. 

– Otin Raamatun käteen ja 
avasin. Siinä mihin peukalo 
osui, oli psalmi 91. Psalmissa 
luvataan muun muassa suoja-
ta kotia ja säästää ihmistä vit-
sauksilta. Soitin nuorelle nai-
selle. Hän oli onnellinen ja sa-
noi pelon kadonneen. Hän an-
toi elämänsä Jeesukselle, evan-
kelista ylistää.

tosi-tv repii 
nuoren sielun
Pohtamo-Hietanen oli kohu-
julkkis 1970- ja 1980-luvuil-
la. Nykyiseen maailmaan ver-
rattuna mediamaailma oli sil-
loin kiltti, eikä Pohtamo-Hieta-
nen tullut kovin pahasti riepo-

telluksi. Joskus Pohtamo-Hieta-
sesta kerrottiin tietoja, jotka ei-
vät pitäneet paikkaansa. Hän ei 
kuitenkaan lähtenyt hakemaan 
oikeutta tuomioistuimesta, kos-
ka selvisi mediassa loppujen lo-
puksi vähällä.

Pohtamo-Hietanen on huolis-
saan tosi-tv:n vaikutuksista nuo-
riin. Heidän elämänsä pilataan 
paljastavilla ohjelmilla. 

– Meidän nuoremme eivät oh-
jelmia katso, en myöskään minä. 
Ohjelmat inhottavat meitä, ne 
ovat järkyttäviä. Ohjelmissa nuo-
ria riistetään ja usutetaan paljas-
tamaan kaikki itsestään. Ihmi-
sellä täytyy olla yksityisyys, jot-
ta hän pysyy eheänä. Tosi-tv:ssä 
ihminen menee rikki.

– Toivoisin, että nuoret py-
syisivät poissa Big Brotherista, 
koska he repivät siellä sielunsa 
ja psyykensä.

Pohtamo-Hietanen on neuvo-
nut lapsiaan olemaan menemät-
tä kaikkeen mihin pyydetään. 
Kutsuja tulee monenlaisia, mut-
ta kaikki pyynnöt eivät ole asial-
lisia.

Pohtamo-Hietanen ei moiti 
mediaa, joka vain raportoi ja hei-
jastaa aikaamme. Oikeat syylliset 
ovat tv-yhtiöt ja tv-mogulit, jot-
ka rahastavat käyttämällä hyväk-
seen nuoria ihmisiä.

– Mielestäni ne toimivat epä-
eettisesti.

pEKKa HELiN

w w w. ann e p o h t am o. n e t

Ohjelmat inhottavat 
meitä, ne ovat 
järkyttäviä. Ohjelmissa 
nuoria riistetään ja 
usutetaan paljastamaan 
kaikki itsestään. Ihmisellä 
täytyy olla yksityisyys, 
jotta hän pysyy eheänä.
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Syöpään 26-vuotiaana kuollut 
Pekka Streng (1948–1975) kir-
joitti ja sävelsi suomalaisen pop-
musiikin historiaan jääneen 
teoksen Sisältäni portin löysin. 
Se äänitettiin vuonna 1970 ja 
julkaistiin kaksi vuotta myö-
hemmin albumilla Magneetti-
miehen kuolema. Sävellys on sen 

jälkeen saanut useita tulkitsijoi-
ta oopperalaulaja Matti Salmi-
sesta Vesa-Matti Loiriin.

Pekka Streng on jäänyt pie-
nen, mutta palvovan yleisön 
taiteilijaksi. Sitä todistaa Ar-
to Halosen dokumenttieloku-
va Magneettimies (2009), jos-
sa ohjaaja poikkeuksella taval-
la sitoutuu Strengin myytistä-
miseen. Kohteen sijasta esiin 
nousevat Strengin neroudesta 
todistavat haastateltavat, Halo-
nen yhtenä heistä.

Suoraan katsojalle puhuvat 
steinerilaisen teosofian sisäistä-
nyt opettaja, telttaa pystyttävä 
teatteriohjaaja Juha Hurme, St-
rengin takia tunnilta myöhäs-
tyvä koulutyttö ja lopussa tava-

rajunan vaunun katolle kiipeävä 
Halonen, jotka ovat kuin trans-
sissa. Strengin omaisten arkinen 
puhe dokumentin keskellä tulee 
helpotuksena. Pekka Streng oli 
sittenkin ihminen, ei profeetta 
eikä filosofi. 

Pekka Strengin sanoitukset ja 
sävellykset liittyvät 1960-luvun 
lopun psykedeeliseen liikkee-
seen. Se sai vaikutteita itämai-
sista uskonnoista, parapsyko-
logiasta ja okkultismista. Suo-
messa Jorma Elovaaran radio-
ohjelma Vesimiehen aika 1969–
1970 edusti suuntausta. Sisältä-
ni portin löysin ja Strengin ko-
keellisessa radiokuunnelmassa 
esitetty Käännän silmät sisään-
päin vievät runoilijan ulkoi-

sen todellisuuden tuolle puolen 
unen maahan.

Magneettimiehen kuvamaa-
ilma haastattelujen ulkopuolel-
la mystifioi Strengin tekstien lail-
la luonnon. Juha Hurmeen teltan 
pystytys, nuotion sytytys ja pateet-
tinen puhe aution puutalon lattial-
la ovat jo tahatonta komediaa, jon-
ka ylittää vain ohjaajan varovainen 
nousu seisomaan liikkuvan junan 
tavaravaunun katolla. 

Magneettimies, 2009, Käsikirjoi-
tus ja ohjaus: Arto Halonen, ku-
vaus: Hannu-Pekka Vitikainen 
ja Arto Halonen, Musiikki: Pek-
ka Streng. Kesto 79 min.

pENtti KEJONEN

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.

fi/radio

palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio dei 106,9 mHz 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Su 15.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
häntä avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttoreina ovat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
Messussa laulaa NMKY:n tyt-
tökuoro Fröökynät.
Su 15.11. klo 11.25 radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Ai-
la Valtavaara puhuu hengelli-
sestä valvomisesta.

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 18.11. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Erityisopettaja Marjut 
Väihkösen kolumni.
To 19.11. klo 15.40 Kasvun 
paikka. YK:n Lapsen oike-
uksien sopimus täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta, juhlavuo-
si huipentuu perjantain 20.11. 
ympärille. Kuinka sitten las-
ten oikeudet toteutuvat ny-
kyisessä päivähoidossa? Las-
tentarhanopettaja Valtteri 
Huovista haastattelee Marja 
Blomster.

Radio pooki 88,0 mHz 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 15.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Ai-
la Valtavaara puhuu hengelli-
sestä valvomisesta.
Su 15.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta.
Ma 16.11. klo 17.05 Etappi-oh-
jelmassa puhutaan Tiernasää-
tiön ja Oulun ev.-lut. seura-
kuntien järjestämästä Tier-
napoikakoulusta, joka alkoi 
Oulussa tänä syksynä. Ohjel-
massa vieraillaan Tiernapoi-
kakoulun harjoituksissa ja ju-
tutetaan opettaja Merja Hon-
gistoa. Ohjelman toimittavat 
Marja Blomster ja Heidi Jääs-
keläinen.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
häntä avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttoreina ovat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
Messussa laulaa NMKY:n tyt-
tökuoro Fröökynät.

Eetterissä

Pari viikkoa sitten muistel-
tiin poisnukkuneita lähei-
siä ja menneitä sukupol-
via pyhäinpäivänä. Tuon-

puoleiseen suunnataan ajatuksia 
myös tulevana sunnuntaina 15. 
marraskuuta, jolloin vietetään 
valtakunnallista itsemurhan uh-
rien muistopäivää jo 18. kerran. 

Noin sadalla paikkakunnal-
la järjestetään kynttilätapahtu-
mia itsemurhan tehneiden muis-
toksi. Rauhan Tervehdyksen le-
vikkialueella sellainen järjeste-
tään Oulussa. Rotuaarin pallolta 
lähtee sunnuntai-iltana kello 18 
kynttiläkulkue, johon ovat ter-
vetulleita kaikki itsemurhan teh-
neiden omaiset ja läheiset. Kul-
kueen määränpää on Oulun seu-
rakuntien hautajaishuoneisto 
osoitteessa Kajaanintie 1. 

Kynttilät jätetään palamaan 
Vanhan kappelin eteen ja sin-
ne voivat viedä oman kynttilän-
sä kaikki itsemurhan tehnyttä lä-
heistään surevat. Kulkueeseen ei 
ole pakko osallistua, vaan kyntti-
län voi tuoda myös suoraan kap-
pelille.

Hautajaishuoneistossa kello 
18.15 alkavassa kahvitilaisuudes-
sa on mukana Oulun seurakun-
tien diakoniatyöntekijöitä ja sai-
raalapastori Juha Kyllönen sekä 
Mielenvireys ry:n toiminnanjoh-
taja Aija Syväkangas ja hallituk-
sen jäsen Eila Kilpelänaho. Pu-
heiden lomassa kuullaan Oulun 
seurakuntien lauluryhmän esit-
tämää musiikkia. 

Valtaosa itsemurhan tehneistä 
on kärsinyt jonkinlaisista mielen-
terveysongelmista, vaikka heitä ei 
olisikaan diagnosoitu. Oman elä-
män päättäminen on ratkaisu ti-
lanteeseen, johon ei tunnu löyty-
vän apua. Apua on kuitenkin saa-
tavilla esimerkiksi useista mielen-
terveysyhdistyksistä. Ne ottavat 
vastaan niin ongelmista kärsivät 

Elonsa  
päättäneitä muistellaan

kuin heidän omaisensakin.
Itsemurhan uhrien muistopäi-

vän kynttilätapahtumat avaavat 
valtakunnallisen Mielenterveysvii-
kon, joka järjestetään 15.–22. mar-
raskuuta teemalla Kulttuuri henki-
sen hyvinvoinnin tukena. Mielen-
terveysviikkoa on vietetty 1970-lu-
vulta lähtien ja sen tarkoituksena 
on nostaa esille mielenterveysalan 
ajankohtaisia kysymyksiä.

Mielenterveyden keskusliit-
to ja sen jäseninä olevat mielen-
terveysyhdistykset ovat mielen-
terveyspotilaiden ja -kuntoutu-
jien sekä heidän omaistensa yh-
distyksiä. Lisätietoa yhdistyksistä 
ja niiden toiminnasta löytyy Mie-
lenterveyden keskusliiton osoit-
teesta www.mtkl.fi.

ELSi HuttuNEN

Pois häpeästä
Oulun läänissä oli tammi-syyskuun aikana 68 itsemurhatapa-
usta, joista 25 Oulussa. Viime vuonna vastaavaan aikaan Oulun 
läänissä tehtiin 54 itsemurhaa, joista 13 Oulussa.

Suomi kuuluu kansainvälisessä vertailussa maihin, joissa 
tehdään paljon itsemurhia. Erityisesti nuorten miesten itsemur-
hakuolleisuus on korkea. 

Mielenterveyden keskusliitto ja sen jäsenyhdistykset halua-
vat lopettaa itsemurhiin liittyvän salailun ja häpeilyn ilmapii-
rin, koska se osaltaan lisää ahdistusta itsemurhaan päätyneen 
lähipiirissä. 

Kipeän asian nostaminen esille on osaltaan vaikuttanut yh-
teiskunnalliseen ilmapiiriin ja siihen, että itsemurhasta puhu-
taan nykyään avoimemmin. 

Mielenterveyden keskusliitosta korostetaan, että kaikkiin it-
semurhauhkauksiin tulee suhtautua vakavasti.

w w w.sxc . hu /  Dan i e l  Ma r inh o

Pekka Strengin silmät katsovat sisäänpäin

KiNOKuLma
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Voimassa ja kunniassa
Monta vuotta olen sitä katsellut, kauempaa ja lähempää. Monta vuotta olen miettinyt, 
mitä tekijä on sillä halunnut sanoa. Se osui silmääni ensimmäisenä astuessani Karja-
sillan kirkkoon monta vuotta sitten. Se on herättänyt keskustelua ja ärtymystä sekä 
kokemuksen turvasta, huolenpidosta. Sen kädet ojentautuvat kohti minua, rakastavina 
ja kutsuvina.

Kirkkovuoden aikana olemme seuranneet Jeesuksen elämää syntymästä kuole-
maan, ylösnousemukseen ja taivaaseenastumiseen. Ensi sunnuntain aihe pohtii Jee-
suksen toista tulemista. Ehtoollisliturgiassa lauletaan: ”Me julistamme hänen kuole-
maansa. Me todistamme hänen ylösnousemustaan. Me odotamme hänen tulemistaan 
kunniassa”. Karjasillan kirkon alttarireliefissä on nähtävissä kärsimyksen merkit, käsis-
sään , jaloissaan ja kyljessä näkyvät haavat.

Jeesus varoittaa opetuslapsiaan, meitä kaikkia: ”Pitäkää varanne, olkaa valveilla, 
sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta 
lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän 
käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keski-
yöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkkiarvaamatta –varo-
kaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: 
valvokaa!”

Tässä epätoivon ja surun maailmassa, jossa pahuuden valta tuntuu ylivoimaiselta, 
Kristus on ainoa toivomme. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaankin: ”Siinä 
on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on 
rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” Jeesus Kris-
tus on ainoa suojamme Jumalan edessä. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti syn-
nin, kuoleman ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän 
Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme. Miten lempeältä Jeesus 
näyttääkään Karjasillan kirkon alttarireliefissä, ”tulkaa tänne te Isän siunaamat”.

JuHa väHäKaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Valvomisen sunnuntain kilvoittelukehotus on yksinkertainen ja ytimekäs: Valvo-
kaa! Kirkkovuosi kallistuu kohti loppuaan. Raamatunteksteissä kolmas vuosi-
kerta päättyy pian ja seuraava adventti aloittaa raamatuntekstien ensimmäisen 

vuosikertasyklin.
Valvomisen sunnuntain sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun 

odotusta. Kilvoituksessa väsymisen ja välinpitämättömyyden vaara on suuri, todetaan evan-
keliumikirjassa. Siellä on myös kuvattu osuvasti syntiinlankeemusruumiin olemusta: ”Ihmi-
nen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi.” 

Kristityn tulisi silti olla joka hetki valmis lähtemään tästä elämästä. Valvominen ”ei 
kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä vaan turvallista luottamusta siihen, että Ju-
mala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen”. Jumalan lupauksen mukaisesti 
kristityt odottavat uusia taivaita ja uutta maata.

Matteuksen luvuissa 24–25 ennustetaan Jerusalemin tuhoutuminen ja lopunaika. 
Nämä raamatuntekstit voivat tuntua ahdistavilta ja liioittelevilta. Ihmismieli vähätte-
lisi helposti niitä. Useat maailmanloppua ja viimeistä tuomiota kuvaavat taiteilijat ovat 
imeneet aiheensa juuri näistä apokalyptisista, lopunaikoja kuvaavista teksteistä.

Maailmanlopun yllätyksellisyys käy tekstistä hyvin ilmi, kun kaiken loppua verrataan 
Nooan aikaan. ”Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki 
mennessään.” Jos ajatellaan kristillistä sanomaa keppi ja porkkana -akselilla, janan toises-
sa päässä on taivas uskomisen palkintona, kun taas epäuskon rangaistuksena on kadotus. 
Pellolla työskennelleestä kahdesta miehestä toinen otetaan, toinen jätetään – samoin viljaa 
jauhavista naisista.

Omasta elämänhallinnastaan kiinni pitävälle nykyihmiselle kristillinen sanoma ei 
ole suurta herkkua. Herran päivä tulee siis kuin varas yöllä. Tämä Uuden testamentin 
kristologia tulee ilmi myös 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun alussa. Uskossa valvomi-
nen on ainoa pelastusresepti.

pEKKa tuOmiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 90:1–6, 12–15
Ensimmäinen lukukappale Ps. 94:8–15
Toinen lukukappale 1. Tess. 5:2–11
Evankeliumi Matt. 24:36–44 

Kaikkivaltias, pyhä Jumala.

Sinä olet ajan ja ikuisuuden Herra,

sinun tiedossasi ovat elämämme päivät.

Opeta käyttämään oikein tämä lyhyt aika,

jonka olet antanut elettäväksemme.

Auta valvomaan, rohkaise rukoilemaan.

Anna kestävyyttä, ettemme lakkaisi

odottamasta, vaan olisimme valmiita,

kun Herramme Jeesus Kristus saapuu kirkkkaudessaan.

Tätä rukoilemme hänen nimessään.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  B a r t  B r u in
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Kouvolalaisen Viikatteen 
musiikki on yhdistelmä 
rautalankaiskelmää 
ja metallimusiikkia. 
Sanoitukset yhdistävät 
elämäntarinoita ja 
synkkää huumoria. Niiden 
takaa löytyy mies, joka 
kuuluu kirkkoon, vaikkei 
ole saanut kirkolta 
mitään.

– Lohtu on tärkeää. Jos ei oli-
si lohtua, mie olisin ollut ranteet 
auki jo kauan sitten, sanoo Kaar-
le Viikate, mies kouvolalaisen 
Viikate-yhtyeen laulujen takana.

Lohtu on mukana kaikis-
sa Kaarle Viikatteen salanimen 
taakse piiloutuvan muusikon te-
kemissä kappaleissa. 

Vaikka lauluissa ei puhuta hil-
peistä asioista, eivät ne ole loh-
duttomia. Kaarlen mukaan lau-
lujen tunnelma riippuu kuuli-
jan omasta olosta ja huumorin-
tajusta. Itse hän löytää kappaleis-
ta huumoria. 

– Uskoisin että semmoinen 
hirtehinen, nimenomaan plus-
merkkinen elämänkatsomus aut-
taa kirjoittamaan kuolemasta. 

– Vakavista aiheista huolimat-
ta lauluissa on lohdullisuutta ja 
vastaavasti pieni koivunpilke sil-
mäkulmassa. Jos ajattelisin asi-
oista samalla tavalla kuin kirjoi-
tan, ottaisi ohraleipä.

Lauluissa kerrotaan tuonelan 
lauttureista ja kuolemasta, vii-
nasta, tervasta ja haudasta sekä 
vihtahoususta. Ylipäätään aika 
tummista sävyistä. Kaarle onkin 
sitä mieltä, että mistään ”ihan ki-
voista aiheista” hän ei tekisi lau-
lua. Ei riitä, että istutaan terassil-
la ja juodaan lonkeroa.

Tekopirteys tai katteettomat 
elämänilot eivät sovi Kaarle Vii-
katteen laulunaiheiksi.

– Semmoisesta kirjoittami-
nen on yhtä tyhjän kanssa. Vaik-
ka voihan olla, että mie en osaa 
kirjoittaa semmoisesta. Yritän 
teeskennellä, että ”mie en haluu 
kirjoittaa”, mutta voi olla, että 
mie en osaa kirjoittaa hyviä bi-
letekstejä.

– Yritän saada itsestäni ulos 
asioita, joista suomalaiset mie-
het – todella typerä stereotypia – 
eivät puhu. Vaikeita asioita siis, 
niitä haluan kirjoittaa tekstei-
hin. Hilpeät asiat haluan kokea 
kirjoittamisen sijaan. 

– Tekstin kirjoittaminen on 
tapa välttää itse joutumasta, ha-
keutumasta tai imemästä huono-
jen asioiden luomaa huonoa ener-
giaa, mikä yleensä syö tehoa pe-
rustoiminnasta. 

Kaarle ei viihdy valittavien ih-
misten seurassa. Jatkuva purnaus 
toisten toimintatavoista tai jak-
kuvalinnoista syö energiaa. 

– Jossain vaiheessa alkaa itse-
kin ajatella samalla tavalla nega-
tiivisesti: mitä tuo tuossa edes-
sä maleksii. Sen sijaan voisi aja-
tella, että tuo nyt on tuossa eikä 
minullakaan mikään kiire ole, jo-
ten antaa kaikkien mennä omalla 
painollaan. 

painimolski tai 
matematiikan tunti
– Laulun tekeminen on mukavin-
ta ikinä. Ei niinkään säveltämi-
nen, vaan tekstin kanssa paini-
molskille pääseminen. 

Kaarle Viikate kuvailee tilan-
netta, joka on musiikin tekemi-
sessä palkitsevinta: Hänellä on 
selkeä visio kappaleesta. On ole-
massa valmis otsikko ja pure-
va teema, josta hän haluaa teh-
dä tekstin. Ensimmäisellä yrittä-
mällä sanat eivät kuitenkaan ase-
tu kohdalleen. Silloin hän joutuu 
painimaan tekstin kanssa, jos-
kus pitkäänkin. Parasta on, kun 
tekstin lopulta saa selätettyä ha-
luamaansa muotoon.

– Kappaleen tekeminen on 
pyörän keksimistä uudelleen. 
Siinä pääsee sellaiselle matema-
tiikan tunnille, jolla ymmärtää 
mitä sanotaan, hän vertaa.

Kaarlelle tekstien tekeminen 
on asioiden purkamista ja käsit-
telyä. Olennaista on, että havain-
noi asioita ja on paljon itsekseen. 
Puhuu vähemmän kuin kuunte-
lee. Silloin törmää mielenkiin-
toisiin tarinoihin, joita kannat-
taa viedä eteenpäin. Kaarle vertaa 
sitä pienen hiekkakakun tekemi-
seen. Kun kakun saa laitettua ter-
raarioon, säilyy se siellä. Samalla 
tavalla säilyy tallennettu tarina.

Ei esiintyminenkään ole 
Kaarle Viikatteelle vastenmie-
listä, päinvastoin. Se hivelee hä-
nen turhamaista puoltaan. Hän 
nimittää keikoilla käymistä tur-
huuden markkinoiksi. 

– Kun yleisö on oikein ihanaa, 
rupeaa pelottamaan, että jossain 
vaiheessa kusi nousee päähän ja 
rupeaa uskomaan siihen turhuu-
teen. 

– Toisaalta esiintymisessä on 
kyse itsensä voittamisesta. Kun 

alussa kankealta tuntuneen kei-
kan saa sujumaan, voittaa samal-
la itsensä. Se tekee hyvää ihmisel-
le, jolla on huono itsetunto.

Vaikka ei hänen itsetuntonsa 
enää ole huono, se on parantunut 
vuosien mittaan. Silti hän arve-
lee tukeutuvansa välillä liiaksikin 
toisten ihmisten mielipiteisiin.

– Sellaisessa tilanteessa on 
pelkona, että rupeaa hakemaan 
muilta ihmisiltä mielipiteitä it-
sestään. Kysyy ”hei, mitäs miel-
tä olitte”, ja hoitaa homman niin, 
ettei kukaan kehtaa sanoa muuta 
kuin plusmerkkistä siihen.

Viikatteen taannoisella keikal-
la Oulussa mies kiitteli moneen 
kertaan oululaista tunnelmaa.

– Kehut tulivat täydestä sydä-
mestä. Se, että ihmiset ovat in-
noissaan samasta asiasta, mistä 
olen itsekin tohkeissani, lyö rys-
tyset lattiaan. En osaa ilmaista si-
tä muuten kuin kiittämällä.

Kaarlelle tulee keikoilla kyl-
mät väreet, kun yhtye esittää jon-
kun parhaista kappaleistaan. 

– Se on hauska mittari siitä, et-
tä olemme oikeassa paikassa. Pat-
sastelu lavalla ei ole pääasia, vaan 
se että itse olemme todella tohkeis-
samme omista kappaleistamme.

Rukousta vai 
tuulettelua elämästä
Kaarle Viikate sanoo, ettei ole 
pitkään aikaan rukoillut. Saman 
tien hän kuitenkin korjaa itseään.

– Oikeastaan puhun paskaa, 
sillä olenhan minä rukoillut kun 
asiat ovat menneet hyvin. En tie-
dä, onko rukoilu oikea termi. 
Onnistuneen päivän jälkeen, kun 
jotkut isot asiat ovat loksahtaneet 
kohdalleen, tuulettelen itsekseni 
”onhan tämä nyt loistavaa”. Se on 
elämän tuulettelua. 

– Asiat pitää hoitaa niin, että 
voi olla kiitollinen siitä, mitä päi-
vän aikana on saanut aikaiseksi. 
Itsekseen tuulettelu on sitä. Ru-
koilu on ehkä väärä sana, mutta 
se on ”elämälle kiitos, sain siltä 
paljon” -tyyppistä hehkutusta.

– Olen ajatellut elämästä niin, 
että pelaan näillä korteilla mitä 
on. Vaikka kortit eivät ole kauhe-
an kaksiset, otan niistä parhau-
den irti, enkä keskity huonoon. 
Näillä korteilla olisi ihan varmas-
ti mahdollisuus elää koko elämä 
valittaen ja naristen ja mukisten. 

Hyviä ajatuksia 
pikkutyyppien puolesta
Omia lapsia Kaarlella ei ole. 
Kummilapsia on sen sijaan usei-

ta. Hän kantaa huonoa omaatun-
toa siitä, ettei ehdi nähdä kum-
milapsiaan riittävän usein.

– Yritä siinä sitten noudattaa 
perinteistä kummin mallia, tar-
jota hyvien arvojen lisäbuustaus-
ta, joka vanhemmilta saattaa ar-
jen keskellä unohtua. Mie nostan 
kädet ylös tästä hommasta. Hä-
vettäähän se oikeasti.

Syy kummilasten liian run-
saaseen määrään on se, ettei hän 
ole osannut kieltäytyä tehtävästä. 

– Aika helposti loukkaa ihmi-
siä, jos ei halua ruveta kummiksi. 
Sen jälkeen, kun on kymmenen 
kummilasta, voi jo rehellisesti sa-
noa, ettei pysty enää. Kummilap-
sikiintiö on täysi. 

Lapsen puolesta rukoilemi-
nen vaatii Kaarlen mielestä, että 
kummi on hengellinen ihminen. 

– Rukous-sana voi aiheuttaa 
vääriä tulkintoja. Ajattelen kyl-
lä niistä pikkutyypeistä, että ”voi 
kun asiat menisivät hyvin”. 

– Kyl mie itse lähden siitä, et-
tä ajattelen hyvää lähimmäises-
tä. Toiset sanovat sitä rukoilemi-
seksi, toiset eivät sano. Termien 
käyttäminen riippuu siitä, mil-
lä sivulla sanakirjaa on itse syn-
tynyt.

martin naulaaman 
lapun perusteella
– Totta kai uskon Jumalaan. To-
sin siitä minulla ei ole mitään ha-
jua, millainen Jumala on.
Kaarle arvelee uskovansa siihen 
Jumalaan, jonka puolesta Mart-
ti Luther ”naulasi lappunsa” kir-
kon oveen. 

– Suomen koulujärjestelmän 
kautta minulle on muodostunut 
käsitys Jumalasta, ja sitä kautta 
olen oppinut uskomaan. Ehdot-
tomasti uskon Jumalaan, samoin 
kuoleman jälkeiseen elämään. 
Kuoleman jälkeen mennään tai-
vaaseen – tai riippuen toimista 
kellarin puolelle.

Uskonnollisten asioiden poh-
dinnasta lähti nuorempana hä-
nen kiinnostuksensa death me-
talia kohtaan. Se on Kaarlen ku-
vauksen mukaan nopeaa mö-
rinälaulua. Koska death metal 
kertoo useimmiten synkistä ai-
heista kuten pentagrammeista ja 
väärinpäin olevista risteistä, he-
räsi nuorella Kaarlella kiinnos-
tus myös kristillistä death me-
talia kohtaan. Hän kuunteli sitä 
vastapainona synkille tarinoille.

Toisinaan ihmiset ovat huolis-
saan porttiteoriasta, eli siitä, et-
tä saatanallisia säkeitä kuuntele-

va tai fantasiakirjallisuutta luke-
va nuori ihminen tulisi viekoitel-
luksi väärälle puolelle. Kaarle ei 
sitä usko. 

– Jos se pitää paikkansa, on 
paha puoli epäonnistunut helve-
tin huonosti ainakin minun koh-
dallani. Tai onko ”helvetin huo-
nosti” oikea ilmaus? Se on epäon-
nistunut kohdallani, kuten valoi-
sa puolikin. Molemmilla puolilla 
saisi olla parempia argumentte-
ja, jotta saisivat minut mukaansa.

ihmisyyden puolustaminen 
käypäistä valuuttaa
Kaarle Viikate kuuluu kirkkoon. 
Eikä hän aio erota kirkon jäse-
nyydestä. Ei ole mitään syytä 
erota.

– Ristiäisissä oli pappi heittä-
mässä vettä kaljun päälle, siitä se 
lähti. Omien vanhempien kaut-
ta kuulun kirkkoon, eikä minulla 
ole niin jykeviä mielipiteitä, että 
haluaisin lähteäkään pois.

Se, että kirkko haluaa ”luki-
ta tai kahlita” ihmisiä, ei Kaar-
lea innosta. Sen sijaan ihmisyy-
den puolustaminen ja heikoimpi-
en auttaminen on tärkeää.

– Perusseurakunnissa ja kir-
kossa ihmisyys on pääteema. Tä-
nä aikana – tai minä aikana ta-
hansa – se on ihan käypäinen va-
luutta. Sitten eroan, jos kirkko 
lopettaa ihmisyyden puolusta-
misen. Ainakaan vielä sellaista ei 
ole näkyvissä.

– Monet ihmiset ovat eron-
neet kirkosta netin kautta, koska 
eivät ole saaneet kirkosta mitään 
konkreettista. Enkä miekään ole 
saanut mitään konkreettista, en 
yhtään mitään. Kirkon ajatus-
maailma ja perusarvot ovat kui-
tenkin sellaisia, että ne voi hel-
posti allekirjoittaa.

Kaikenlainen ihmisten lob-
baaminen jonkin asian taakse 
tuntuu Kaarlesta vaivaannutta-
valta, on kyse sitten puhelinyh-
tiöstä, järjestöstä tai arvomaail-
masta. Jo se, että rippikoulun jäl-
keen pyydettiin mukaan rukous-
iltaan, nosti vähän karvoja pys-
tyyn. 

Toisaalta hän muistaa arvos-
taneensa sitä, että ihmisten an-
nettiin seurakunnassa olla sel-
laisia kuin ovat. Hänelle jäi hyvä 
mieli siitä, ettei mitenkään pai-
nostettu. 

– Tuo on kuva, jonka haluan 
itselläni kirkosta säilyttää: ketään 
ei pakoteta.

Satu LapiNLampi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Oulun Lyseon lukion 135- 
vuotisjuhlajumalanpalve-
lus la 14.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Juha Sarkkinen ja urkuri 
Maija Tynkkynen, kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Messu su 15.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula, NMKY:n 
tyttökuoro Fröökynät, radi-
ointi radio Dei. www.virtu-
aalikirkko.fi.
Viittomakielinen messu su 
15.11. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa. 
Messu su 15.11. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Leinikit-kuoro, johtaa Raili Vi-
hertie.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 12.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttori-
na Juha Soranta. Aikuisrip-
pikoulun konfirmaatio. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 15.11. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ju-
ha Soranta. Karjasillan kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit Mik-
ko Salmen läksiäisten mer-
keissä. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 

Messu su 15.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, saarnaa Pirjo 
Juntunen, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Sari Wallin. 
Sanansaattajien lähetyspyhä. 
Kirkkokahveilla kuullaan Inti-
an radiolähetystyöstä. 
Messu su 15.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttori-
na Sari Wallin. Kotikirkkovii-
kon aloitus. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Esa Ne-
vala, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Katja Nau-
ha. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 19.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Sari Wallin. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 15.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarnaa Tuomas 
Pöyhtäri, avustaa Matti Rah-
ja, kanttorina Tommi Hekka-
la. Rauhan sanan syyspäivät.
Messu su 15.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 

Messu su 15.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Seka-
kuoro Tuike. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustavat 
Terhi-Liisa Sutinen, Matti 
Ketola ja Sanna Tervo, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Vei-
sukirkko, lauletaan Nuoren 
seurakunnan veisukirjasta. 
Rajakylän Prepari 09 -ryhmä 
vanhempineen osallistuu ju-
malanpalvelukseen. Prepa-
rin päätösjuhla.
Iltamessu su 15.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa Nanna He-
laakoski, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Lauluyhtye Riimut.
Viikkomessu ke 18.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Ulla Metsänheimo.

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko.
Messu su 15.11. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Lähetyslounas.

Nallekirkko su 15.11. klo 14 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Riitta 
Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

YLIkIIMINkI
Perhekirkko su 15.11. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Riitta Kentala, 
kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 15.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Else Piilonen. 
Pohjois-Pohjanmaan eläke-
liiton 35-vuotisjuhlajumalan-
palvelus. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 16 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Else Pii-
lonen. Kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 15.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Li-
turgina Pekka Rehumäki, 
saarnaa Gunnar Weckström, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Versot. Kirkkokah-
vit. Lähetysjuhla kirkkosalis-
sa kahvien jälkeen.

Kiiminki
Messu su 15.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, kanttorina Marja Ainali, 
avustaa Jaana Kontio.
Messu su 15.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa
Raimo Salonen, kanttorina 
Marja Ainali, avustaa Jaana 
Kontio.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Mukana 
kirkkolaulajat.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Tuottajien kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit.

Muhos
Rippikoulusunnuntain 
sanajumalanpalvelus 
15.11. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarnaa 
Rainer Väänänen, kanttorina 
Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 15.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 

Oskari Holmström, avustaa 
Juha Kukkurainen,  kantto-
ri Jukka Jaakkola. Veteraani-
en ja maanpuolustusnaisten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Siikalatva
kESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Arja Leinonen. 

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 

PULkkILA
Messu su 15.11. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, saarnaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. 

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
15.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho. 
Rippikouluryhmä III osallis-
tuu jumalanpalvelukseen.

Satu Lap
in
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12.–19.11.2009

Tiernalaulut tuodaan 
palvelutaloihin ja kirkkoon

enot Oulussa 

Tuiran seurakunnan ja Oulun 
NMKY:n Ynnin poikien tier-
nakauden avausta vietetään 
Tuirassa perjantaina 20. mar-

raskuuta. Tapahtuma liittyy Rotu-
aarin tierna-ajan joulunavaukseen, 
joka pidetään samana päivänä kel-
lo 18. 

Tuirassa joulunodotuksen iloa ha-
lutaan jakaa vanhusten palvelutaloi-
hin. Ynnin poikien Tiernapoika-ryh-
mä kiertää kello 16 alkaen tervehti-
mässä ja laulamassa tuiralaisille van-
huksille Kangastien palvelutalossa, 
Mäntykodissa, Tuirankartanossa ja 
Lassintalossa. 

Palvelutalosta toiseen siirrytään 
lyhtykulkueessa hevosen kera. Kul-
kueeseen voi liittyä mukaan.

Kulkueen määränpäänä on Tuiran 

kirkko, jossa on tiernakirkko kello 18. 
Tiernakirkossa kuullaan Ynnin 

poikia ja fröökynöitä sekä lauletaan 
yhdessä tiernalauluja ja joululaulu-
ja. Puheenvuoron käyttävät kirkko-
herra Hannu Ojalehto, Tiernasääti-
ön puheenjohtaja Tuure Holopainen 
ja Ynnin poikien puheenjohtaja Kai-
ja Järvelin.

Tiernakirkossa kerätään kolehti 
YK:n Lapsen oikeuksien päivän kun-
niaksi kohteelle, joka paljastetaan ti-
laisuudessa. 

20.11. vietetään lasten oikeuksi-
en päivää, silloin tulee kuluneeksi 20 
vuotta YK:n Lapsen oikeuksien sopi-
muksen solmimisesta.

RauHaN tERvEHdyS

Hartauselämä
Itsemurhan tehneiden 
muistopäivän kynttiläta-
pahtuma su 15.11. klo 18. Ti-
laisuus alkaa kynttiläkulku-
eena Rotuaarin pallolta seu-
rakunnan Hautajaishuoneis-
toon, osoitteeseen Kajaanin-
tie 1. Matkaa on noin kilo-
metri. Tilaisuudessa on mu-
kana sairaalapastori Juha 
Kyllönen, edustus Mielenvi-
reys ry:stä sekä seurakuntien 
diakoniatyöntekijöitä. Ohjel-
massa myös musiikkia ja kah-
vitarjoilu. Järj. myös Mielen-
vireys ry.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
12.11. ja 19.11. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 12.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 12.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 12.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 13.11. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 14.11. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 15.11. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 16.11. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 18.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 18.11. 
klo 18, Vanha Pappila. Ari-
Pekka Metso.
Miesten piiri ke 18.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
18.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Rukousta, hil-
jaisuutta, raamatuntekste-
jä, rukouslauluja. Järj. Sina-
pinsiemen ry, Oulun NNKY 
ja tuomiokirkkoseurakunta.
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.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 12.11. ja 
19.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 12.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 13.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 13.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 13.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 13.11. klo 19, 

Maikkulan kappeli. 
kristittyjen yhteinen ru-
koustapahtuma su 15.11. 
klo 16, Kastellin kirkko. Mu-
kana Gunnar ja Liisa Wecks-
röm Karjaalta.
Alfa-kurssi ti 17.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
18.11. klo 11, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
18.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 19.11. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 19.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 12.11. 
ja 19.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
12.11. ja 19.11. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkon ystävän-
kammari.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 13.11. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Rauhan sanan syysseurat la 
14.11. klo 12, Tuiran kirkko.
Rauhan sanan syysseurat su 
15.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Seurat alkavat klo 10 mes-
sulla.
Miestenpiiri ti 17.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Päivi Jussi-
la alustaa aiheesta: Mitä on 
lasten kaltaisuus. Matteus 
18: 2–3.
Raamattupiiri ti 17.11. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Pateniemen raamattupiiri 
ke 18.11. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Vetäjänä Heli Sytelä. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.11. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Akkuna-iltapäivä su 15.11. 
klo 16–18, Hintan seurakun-
tatalo. Jumala on elämä, jos-
kus myös kamala. Raamattu-
opetus Liisa Kingma. Pyhä-
koulu lapsille. Kirkkokahvit. 
Järjestää myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja SLEY. 

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkesteri Viventin 
konsertti ke 18.11. klo 19, 
Madetojan sali. Puhallinor-
kesteri Viventin vauhdikas 
syyskonsertti. Johtaa Jukka 
Myllys ja Markku Korhonen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 12.11. 
ja 19.11. klo 16.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Laulu-
tuokiossa keskitytään virsi-
kirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Virsilauluilta ti 17.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Valvomisen teema virsissä, 
Esko Laukkanen.
Laulutuokio lähetyssopes-
sa to 19.11. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Maija Tynk-

kysen säestyksellä lauletaan 
hengellisiä lauluja ja virsiä.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 16.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
konservatorion opiskelijoi-
den konsertti ti 17.11. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Laulajia ja 
soittajia. Ohjelmassa mm. 
aarioita passioista ja orato-
rioista.
Virsilaulutuokio ke 18.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Laulutuokiossa keskitytään 
virsikirjan vähemmän laulet-
tuihin virsiin.
kirjavirtaa pappilassa ke 
18.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjat ovat Toni Morriso-
nin Minun kansani, minun 
rakkaani tai Armolahja se-
kä Eila Kostamon romaani 
Kanssakulkija.
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, Juha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
katsele merta, elämän mer-
ta -näyttely 26.10.–15.11. Py-
hän Luukkaan kappeli. Anni 
Lepistön retrospektiivinen 
näyttely. Näyttely on avoin-
na seurakunnan tilaisuuksi-
en aikana.
Tunnelmallinen iltapäivän 
musiikkihetki su 15.11. klo 
17, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tenori Toni Timlin ja pianisti 
Annica Nyberg. Timlin opis-
kelee laulupedagogiksi am-
mattikorkeakoulussa opet-
tajanaan laulun yliopettaja 
Airi Tokola. Timlin on toimi-
nut 2003 lähtien Kiuruvedel-
lä kirkkomuusikkona. Annica 
Nyberg on valmistunut mu-
siikkipedagogiksi ja pianon-
soitonopettajaksi Jakobstad 
Yrkeshögskolanista opetta-
janaan Miroslav Herbowskin 
sekä jatkanut opintoja Ou-
lun seudun ammattikorkea-
koulussa Jouko Tötterströ-
min johdolla. Hän työskente-
lee pianonsoitonopettajana 
ja säestäjänä. Vapaa pääsy. 
Ylistyslaulu elämälle ti 
17.11. klo 14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Runoja ja vir-
siä. Runot: Sirkka Korpela, 
Eeva Korhonen, Helvi ja Rei-
no Klemetti. Laulut: Helvi ja 
Reino Klemetti. Ohjaus: Eija 
Paso. Mukana diakoniatyön-
tekijä Paula Kyllönen. Kahvi-
tarjoilu.

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. 
Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 16.11. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 17.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 18.11. klo 
15–16.30, Maikkulan kappe-
li. Diakoniaryhmä on kaiken-
ikäisten seurakuntalaisten 
paikka toimia diakonian ja 
aluetyön eri tehtävissä.

Tuiran seurakunta
Pateniemen diakoniapiiri to 
12.11. klo 13–15, Pateniemen 
kirkon seurakuntasali. 
Juttutupa ma 16.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Mielenterveysviikon vieraa-
na Aija Syväkangas Mielen-
vireydestä. Lisätietoja Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.

Diakoniapiiri ma 16.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 3.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

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 saat oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolta 16.11.–15.12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Nuortenilta pe 13.11. klo 18–
20, Öbergin talo, Pysäkki. 
keskustelukerho ti 17.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

kUULOVAMMAISET
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 13.11. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Viittomakielinen messu su 
15.11. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. 
Raamattupiiri ma 16.11. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Ystäväilta to 19.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

NÄköVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
19.11. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerran ryhmä-
tila. 

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 13.11. klo 9–15, Vasamon 
leirikeskus. Naistenryhmä 
Vasamonretkellä
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 16.11. klo 9–15, Vasamon 
leirikeskus. Tavoiteryhmän 
Vasamon retki.
Miesten saunailta ke 18.11. 
klo 16–18, Öbergin talo, 
Öbergin talo. 
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12.–19.11.2009enot Oulussa 

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 13.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: antakaa an-
teeksi toisillenne, mukana 
Paula Rosbacka.
Lähetysteologinen luento-
sarja ti 17.11. klo 18, Oulun 
Diakin auditorio. Mitä on 
kääntyminen 2000-luvulla? 
– Postmoderni aika käänty-
misen kulttuurina, dosentti 
Risto Ahonen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 12.11. ja 
19.11. klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. Raamattutun-
ti 12.11. Pasi Kurikka ja 19.11. 
Väinö Simojoki.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
17.11. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, vir-
siä ja rukousta unohtamat-
ta. Lähetyspiirin vastuuhen-
kilöinä toimivat Elvi ja Jaak-
ko Lounela. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 16.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p.040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIkIIMINkI
Piispankamarin lähetyspuo-
ti maanantaisin ja perjantai-
sin klo 11–14, entinen kun-
nantalo. Puoti lähetyksen hy-
väksi, sieltä löytää vaikka uu-
det villasukat. 
Lähetyslaihduttajat ti 17.11. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 
Lähetysilta to 12.11. klo 18, 
Armi ja Seppo Savola. Vie-
raana seurakunnan lähetys-
työstä vastaava teologi Pent-
ti Kortesluoma.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-

taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho to 12.11. ja 19.11. 
klo 10, Intiön seurakuntako-
ti. Perhekerho on lasten ja 
aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä 
huoltajan kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon las-
ten ja aikuisten yhteisellä 
hetkellä.
Perhekerho ti 17.11. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 15.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Mediapyhäkoulu su 15.11. 
klo 12, Maikkulan kappe-
li. Mediakasvatuksellinen 
osuus painottuu still-kuvan 
ja liikkuvan kuvan käyttöön.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Lap-
set ovat liian pieniä teke-
mään valintoja yksin. He tar-
vitsevat vanhempien huo-
lenpitoa ja ohjausta toimin-
noissaan. Pyhäkoulussa lap-
si saa eväitä koko elämään-
sä varten.
Perhekerho ma 16.11. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Perhekerho on las-
ten ja aikuisten kohtaamis-
paikka seurakunnassa. Aloi-
tamme pienellä hartaushet-
kellä kirkkosalissa. Kerhossa 
myös laulamme, leikimme, 
askartelemme, juomme kah-
vit tai mehut ja vietämme ai-
kaa yhdessä jutellen.
kolmen polven perheker-
ho ma 16.11. klo 10–11, Kai-
roskoti. Kerhoon kutsutaan 
alueen lapsiperheitä viettä-
mään yhdessä aamupäivä-
hetkeä Kairoskodin vanhus-
ten kanssa. Ohjelmassa on 
hartaus, askartelua ja lopuk-
si kahvi- ja mehutarjoilu.
Perhekerho ti 17.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
10–11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Luukkaan perhekerho to 

12.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 12.11. ja 19.11. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Joulun perheleiri 11.–13.12. 
Juuman leirikeskus Kuusa-
mo. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa, leikitään ja as-
karrellaan jouluisia asioi-
ta sekä hiljennytään suu-
ren juhlan edellä. Muka-
na pastori Stiven Naatus se-
kä lastenohjaajat Sirkka-Lii-
sa Lindvall ja Seija Kurvinen. 
Ilmoittautumiset internetis-
sä, www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Hinnat: 44 € / aikui-
nen, 4–18-vuotiaat lapset 30 
€. Hinta sisältää matkat, ruu-
an ja majoituksen. 
Pyhäkoulu la 14.11. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Pyhäkoulussa tu-
tustutaan lapsen tajuisesti 
Raamatun kertomuksiin ja 
laulellaan sekä lopuksi as-
kartelu tai muu toimintahet-
ki. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 15.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Vauva-aamu ma 16.11. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vauva-aamu on kerran 
kuussa maanantaisin. Aa-
mut on suunnattu perheen 
ensimmäiselle, alle vuoden 
ikäiselle vauvalle ja hänen 
vanhemmalleen. Aamun ai-
kana hassutellaan, lorutel-
laan, lauletaan, hiljennytään 
ja tutustutaan maailmaan eri 
aistien kautta. Aamun päät-
teeksi tarjotaan piltit ja kah-
vit, jonka vuoksi aamuihin il-
moittaudutaan edellisen vii-
kon torstaihin klo 15 mennes-
sä Teija Kokolle p. 050 5347 
477. Ryhmään otetaan 10 
vauvaa ja vanhempaa / ker-
ta. Teemat: 16.11. laulamme 
ja loruilemme, 14.12. maa-
laamme joulukortteja (huom, 
maalaamiseen sopiva vaate-
tus), 18.1. vauvahierontaa 
terveydenhoitaja Hilkka-Liisa 
Heikkisen opastamana, 22.2. 
ihmettelemme maailman vä-
riloistoa, 15.3. vauvajumppa, 
12.4. sosemaalausta (huom, 
vaihtovaatteet ja oma pyy-
he mukaan), 10.5. luontoret-
ki. Vauva-aamuissa mukana 
lastenohjaajat Teija Kokko ja 
Anu Marden p. 044 3161 718 
ja diakonissa Raija Yrjölä p. 
040 5747 093. 
Purjehtijantien perheker-
ho ti 17.11. klo 9.30, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisätie-
toja saat Stiven Naatukselta 
p. 050 3104 990
koskelan perhekerho ke 
18.11. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 

ke 18.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
18.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
18.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
18.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
Luukkaan perhekerho to 
19.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 15.11. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana lapsille pyhäkoulu. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 18.11. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 

YLIkIIMINkI
Perhekerho ke 18.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
4.–6.-luokkalaisten advent-
tileiri 27.–29.11. Juuman lei-
rikeskus Kuusamo. Karjasillan 
ja tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteinen leiri. Ks. erillinen il-
moitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorten raamis ti 17.11. klo 
18–20.30, Maikkulan kappe-
li. Raamiksissa käydään läpi 
eri aiheita yhdessä jutuste-
lun ja tutkiskelun kautta. 
Nuortenilta ke 18.11. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappe-
li. Lisätietoja Hannalta p. 040 
5747 147.

Tuiran seurakunta
Nuorten improryhmä to 
12.11. klo 17, Tuiran kirkko. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
13.11. klo 20–23, Meritoppi-
lan monipalvelukeskus. Ylä-
asteikäisille nuorille tarkoi-
tettu perjantai-illan vietto-
paikka. Kahvila on päihtee-
tön ja siellä on tarjolla jo-
tain pientä naposteltavaa. 
Lisätietoja Anssi Putilalta 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi.
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 13.11. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Ylä-asteikäisille nuorille tar-

Pastori 
Mikko Salmen 
lähtösaarna 

Sunnuntaina 15.11. klo 
10 Karjasillan kirkossa. 

Kirkkokahvit läksiäisten 
merkeissä. 

Jukka Poika jammailee
Suomen tunnetuimpiin reggaemuusikoihin kuu-
luva Jukka Poika esiintyy perjantaina 13.11. Cross 
cafessa, osoitteessa Isokatu 11. Jukka Pojan ja DJ 
Andorin yhteiskeikka alkaa kello 21.30. Kahvila 
avautuu jo kello 19.

Taiteilijanimen takaa löytyvä Jukka Rousu 
aloitti vuosituhannen vaihteessa Soul Captain 
Bandin sanoittajana ja laulajana. Myöhemmin 
hän on tehnyt levyjä ja keikkoja kokoonpanois-
sa kuten Kapteeni Ä-ni ja Jenkkarekka. Jos mu-
kaan lasketaan viime vuonna julkaistu Veikko 
Lavi -tribuuttilevy, on Jukka Poika levyttänyt 
laulunsa jo seitsemälle pitkäsoitolle.

Oulun seurakuntien Cross cafe on avoinna pa-
rillisten viikkojen perjantaina kello 19–00.30. Se 
tarjoilee elävää musiikkia, evankeliumia ja elä-
myksiä rennossa seurassa. 

Kahvilan tuotolla, eli vapaaehtoisilla kahvi- ja 
ohjelmamaksuilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta tehtävää työtä. Kahvilan tuotteissa pyritään 
huomioimaan Reilun Kaupan periaatteet. Koko 
syksyn keikkakalenteri löytyy osoitteesta www.
elossa.fi.

RauHaN tERvEHdyS
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe
klo 10–14.

koitettu perjantai-illan viet-
topaikka. Kahvila on päih-
teetön ja siellä on tarjol-
la jotain pientä napostelta-
vaa. Lisätietoja Anssi Putilal-
ta 050 340 8982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan 5. isos-
koulutus ke 18.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena on 11.11. ja 
18.11. Minustako isonen? 
Voit valita kerroista sinulle 
paremmin sopivan. 
Nuortenilta ke 18.11. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti.

Nuoret aikuiset 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 18.11. klo 18, Van-
ha pappila. Aihe: Nälänhätä 
piiritetyssä Samariassa (2. 
Kun. 7). Yhteyshenkilö seu-
rakuntapastori Juha Sarkki-
nen, p. 050 564 9070.
Cross Cafe pe 13.11. klo 19–
00.30, Isokatu 11. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvila La-
valle nousee klo 21.30 Jukka 
Poika. Hän on Suomen tun-
netuimpia reggae-muusikoi-
ta.  Jukka Poika heittää kah-
den miehen keikan yhdes-
sä dj-pöytää isännöivän Tis-
kipekan kanssa. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu Kirkon Ul-
komaanavun työlle. 
Takkailta ti 17.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Saamenkielinen opiskeli-
jailta ke 18.11. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Elämän 
iloista ja suruista saamen-
kielellä. Vetäjänä saamelais-
työn pastori Erva Niittyvuo-
pio. Kaikki kieltä vähänkin 
osaavat mukaan. Järj. myös 
Oulun hiippakunta. 

OPISkELIJAJÄRJESTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.11. klo 19. Kaisa Malka-
mäellä ja Juha Smållilla, Van-
hantullinkatu 6 F 94.
OPkOn opiskelijailta la 
14.11. klo 19, Öbergin talo. 
Miten ollaan kristittynä yh-
teiskunnassa? Jyrki Anttinen
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 16.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 18.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raksilan kerho to 12.11. ja 
19.11. klo 10.30–11.30, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
12.11. kerhovierailu Heinä-
torin toiminta- ja keskuste-
lukerhoon. Vierailijana Elisa 
Koivumaa. Kuljetus Raksilas-
ta pikkubussilla.
Toiminta- ja keskustelu-
kerho to 12.11. ja 19.11. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
takoti. 
Senioripäivä ma 16.11. 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 16.11. 

klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
Tarinatupa ke 18.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 16.11. 
klo 12.30, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 16.11. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
Eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kerho 
poikkeuksellisesti Maininki-
salissa Tuiran kirkolla.
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145.
Eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145.
Seniorien laulupiiri to 19.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislaulua, kahvi-
hetki ja hartaus. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pasto-
ri Harri Fagerholm ja Pate-
niemen uusi vs. diakoni He-
li Sytelä. 

Oulujoen seurakunta
Huonesuon ja Myllyojan 
eläkeläiskerhot retkellä to 
12.11. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 16.11. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 16.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 16.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
16.11. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YLIkIIMINkI
Laulukerho to 12.11. ja 19.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Monipuolista lau-
luun liittyvää toimintaa. Voi 
myös tulla kuuntelemaan.
Porinakerho ma 16.11. klo 
10, vanhustentalon kerho-
huone. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
16.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 16.11. ja ke 
18.11. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 

Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho ti 
17.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 17.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
18.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Naisten ilta ma 16.11. klo 
18–20, Öbergin talo. Illas-
sa mukana kirkkomuusikko 
Taina Voutilainen. Mahdol-
lisuus saunomiseen.
Uutispuuropäivä pe 20.11. 
klo 10–11, Asukastupa, Har-
jutie 18. Uutispuuroa tarjol-
la. Tuotto menee asukastu-
van ja lähetystyön hyväksi.
Naisten päivä la 21.11. klo 
11, Maikkulan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-
rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 15.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 

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. 

Omaishoitajien 
kirkkopyhä

 
Sunnuntaina 22.11. 
klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa 

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

La 21.11.2009 klo 11–16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9

Klo 11 Aamurukous
Jaksaminen alkaa kodista

Oppilaitospappi Virpi Sillanpää-Posio

Muutos auttaa jaksamaan
Sosionomi-diakoniaopiskelija, perhetyöntekijä Tuula Väyrynen

Puhuminen auttaa jaksamaan
Sairaalapastori Marja-Leena Tahkola

Klo 12.30–13.30 Lounas

Naiset remonttiin!
Remontti-Raisa

Miten jaksamista voi jakaa? 
Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi

Naisten Pankki – toivon luoja 
Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäjohtaja Marianne Heikkilä

Klo 15.30 Viikkomessu

Jakakaa, niin te jaksatte

Kysymyksiä, keskustelua ja musiikkia. 

Myytävänä Naisten Pankki -tuotteita. 

Tervetuloa viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia.

Varhaisnuorten adventtileirit 27.–29.11.
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja karjasillan seurakunnan 4.–6.-luokkalaisille 
Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa.
Tuiran seurakunnan leiri alakoululaisille Ylikiimingissä Vasamon leirikeskuksessa. 
Oulujoen seurakunnan leiri on Rokuan leirikeskuksessa. Leirimaksu on 30 euroa.
Leireille ilmoittaudutaan osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla 
numeroon 08 3161 340. Oulujoen leirille ilmoittautuminen tapahtuu vain puhelimitse. 
Ilmoittautumisaika päättyy 13.11. klo 12. Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vasamon leiristä antaa lisätietoja Sanna Tervo 040 7451 469, Juuman leiristä Atte Kää-
riäinen 040 5060 315 ja Kaija Siniluoto 050 5249 779. Rokuan leiristä saa lisätietoa Sir-
pa Karjalaiselta 040 718 6925.

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

Keskustan seurakuntatalo raikui viime perjan-
taina iloisesta naurusta, kun sisään pyyhälsi li-
ki kuusikymmentä 1.–2.-luokkalaista iltapäivä-
kerholaista. 

Tuomiokirkkoseurakunnalla ei ole omaa iltapäi-
väkerhotoimintaa, joten seurakunta tukee alueen 
koulujen iltapäiväkerhoja kutsumalla syksyisin ja 
keväisin heidät vierailulle.

Perjantaisella vierailulla lapset ja ohjaajat osal-
listuivat ensiksi pieneen hartaushetkeen suuressa 
Oulun tuomiokirkossa. Aiheena oli ihmisen elä-
mänkaari vauvasta vaariin. 

– Joo, siellä puhuttiin lapsista. Siinä oli en-
sin sellainen vauva, ja sitten lapsi ja sitten sellai-
nen teini-ikäinen ja sitten aikuisia, muistelevat 
Jonna Kantola ja Anna Löfgren Oulun Svenska 
privatskolanista.  

– Mukavinta siellä oli se, että syötiin pitsaa ja li-
mukkaa, jatkavat tytöt muiden koulukaverien taus-
talla todetessa, että kouluunkin pitäisi saada pitsaa. 

– Minä en päässyt paikalle, kun minulla oli 
synttärit, mutta olen minäkin siellä kirkossa käy-
nyt, kertoo puolestaan Juulia Lind.

Ruokatarjoilu oli seurakuntatalolla, jonne 
siirryttiin tuomiokirkosta askartelemaan muun 
muassa kynttilälyhtyjä. 

– Oli kiva kun maalattiin niitä lasipurkkeja ja 
kyllä ne leikitkin oli ihan kivoja, vahvistaa Jonna. 

Svenska privatskolanin oppilaille tuomio-
kirkko oli tuttu paikka, siellä oli käyty ennen-
kin. Hartaudessa lauletuista lauluista osa oli 
tuttuja, osa ei. 

– Jotkut niistä muiden koulujen oppilaista 
lauloivat tosi kovaa, Anna ja Jonna toteavat. 

– Me laulettiin silleen nätisti.

ELSi HuttuNEN

Besök i församlingen

Juulia Lind (vas.) ei ollut perjantaina kirkossa, mutta Anna 
Löfgren ja Jonna Kantola kertoivat, että oli ”jätte roligt” 
käydä vierailulla seurakunnassa. 
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12.–19.11.2009enot 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
karjasilta: Vilja Helmii-
na Eskola, Rolf Oliver Hal-
leen, Joona Akseli Hietanie-
mi, Sanna Annika Tuulia Hy-
vönen, Misca Matias Kaup-
pila, Helmi-Eliina Hannele 
Kauranen, Elle Laila Marjaa-
na Kesti, Linnea Aada Ma-
ria Keto, Joel Hannu Benja-
min Korkiakoski, Maisa Ka-
roliina Mänty, Sara Eliina 
Annikki Niskakangas, Lau-
ra Linnea Elisabeth Paaso-
vaara, Emma Ilona Pelko-
nen, Cheng Qian, Madelei-
ne Mariia Rantala, Ville Elias 
Juhani Ruonala, Elmer Ossi-
an Takarautio, Neea Anger 
vo Tyni.
Tuira: Nelli Amanda Kristiina 
Fröjdholm, Aaro Pentti Vilja-
mi Hyvönen, Elsi Maria Kos-
kelo, Anto Raino Matias Ko-
tajärvi, Väinö Tuomas Ante-
ro Käsmä, Aava Minttu Ma-
tilda Partala, Jenni Anniina 
Peltonen, Ieva Mustikka Pi-
miä, Ria Mirella Prykäri, Ee-
tu Oliver Puhakka, Aarre Il-
mari Silander, Leevi Tuomas 
Petteri Taam, Alvar Otto Se-
bastian Toimela, Peetu Erkki 
Edvard Tuovila, Okko Eino Il-
mari Vuotikka.
Oulujoki: Aura Agneta Ha-
kalahti, Laura Ida Johanna 
Heinonen, Niko Tapio Hol-
mi, Aarni Ilari Koivukangas, 
Iita Emilia Rautiainen, Hilma 

Josefina Tuikka, Renne Ro-
bert Tuikka, Vaatu Onni Eli-
el Vihelä, Otto Kristian Cos-
ta Yliniemelä, Raisa Amanda 
Anastasia Zerkin. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Matteus Ti-
mo Timoteus Jämsä ja Han-
na Leena Vanhala.
Tuira: Mauri Hannu Pentti 
Hyvönen ja Anna Karoliina 
Visuri, Heikki Olavi Pimiä ja 
Riina Alina Paatelma.
Oulujoki: Antti Martti Jaak-
ko Nättilä ja Niina Tuulia 
Rantala.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Pentti Hauru 
85, Arja Irene Karppinen s. 
Köykkä 55, Aune Kyllikki Sal-
linen s. Karppinen 88.
Tuira: Eini Anneli Haapalai-
nen 53, Kustaa Olavi Lappa-
lainen 72, Selma Vappu Mä-
käräinen s. Heikkinen 88, Ai-
no Vilhelmiina Pihkakorpi s. 
Paakki 91, Asta Annikki Sep-
pänen 88, Iida Ruusa Tauri-
ainen 4, Olavi Juhani Väisä-
nen 73.
karjasilta: Elias Usko-Olavi 
Hannula 1 pv, Kirsti Marjat-
ta Melamies 50, Kerttu He-
leena Siira s. Mällinen 76.

Elämän polkuRaamattu- ja 
lähetyspiiri 

Torstaina 12.11. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkon 
ystävänkammarissa.

Lisätietoja Pasi Kurikka 
p. 040 5747 139.

Puhallinorkesteri 
Viventin 
konsertti 

Keskiviikkona 18.11.
klo 19 Madetojan salissa

Puhallinorkesteri Viven-
tin vauhdikas syyskon-
sertti. Johtaa Jukka Myl-
lys ja Markku Korhonen.

Lempeä, draamaa ja 
hurjia

 juonenkäänteitä 
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.
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Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.11.2009

kirkkokuoro to 12.11. klo 
18.30 kirkolla.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 13.11. klo 10.
Martta-ilta pe 13.11. klo 18 
srk-salissa.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 12 
kirkolla.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 15.11. klo 17 Sorosella, 
Salmenrannantie 10. Jouni 
Hintikka.
Eläkeliitto ti 17.11. klo 13 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 18.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 19.11. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to 19.11. klo 14.30.
kirkkokuoro to 19.11. klo 
18.30.
kuollut: Matti Antero Pen-
nanen 61.

Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille to 12.11. klo 
18 Vakkurilassa. 
Radiolähetysilta su 15.11. 
klo 18 Wirkkulassa, Sanan-
saattajien aluesihteeri Pirjo 
Juntunen. 
Lähetyspiiri vierailee ti 
17.11. Pohjois-Pohjanmaan 
museossa. Lähtö klo 14 
Kirkkotie 10 C:n edestä hen-
kilöautoilla.
Raamattupiiri ke 18.11. klo 
18 srk-keskuksen monitoi-
misalissa Luuk.10.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 20.11. klo 19 Kellon 
srk-kodissa.
Rakastatko vielä? -kirk-
konäytelmä su 15.11. klo 

Alatemmeksen hartaus to 
12.11. klo 14.
kirkkovaltuuston kokous 
ma 16.11. klo 18 srk-talolla.
Siioninvirsiseurat su 15.11. 
klo 15 srk-talolla. 
Matalakynnys su 15.11. klo 
18 Korsuhovin kerhohuo-
neessa, mukana mm. Irma 
Hemmilä ja Mika Martin-
mäki.
kerhotoiminta: Päiväker-
ho 3-vuotiaille maanantai-
sin klo 10 ja kokkikerho klo 
12.45 kerhohuoneella. Päi-
väkerho 4-v. A tiistaisin klo 
10 ja sisarusryhmä A klo 13 
kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. B keskiviikkoisin klo 
12.30 kerhohuoneella. Sisa-
rusryhmä B torstaisin klo 10 
ja perhekerho klo 10 srk-ta-
lolla. Päiväkerho 5-v. perjan-

kirkkovaltuuston 
kokous ti 17.11. 
klo 18.30 srk-salissa

Tule mukaan kyläjoulukalenteriin

Puuhaamme Hailuotoon kyläjoulukalenteria, jossa on 
tarkoitus saada joulukalenteripaikka 1.–24.12. päiville. 
Päivän luukku voi olla ikkunassa, pihalla, metsässä tai 
missä vain. Ihmiset voivat kartan ja osoitteiden avulla 
kiertää katsomassa joulukalenteria. Haastamme mu-
kaan sekä julkisia (päivähoitoyksiköt ja koulu ovat jo 
lupautuneet), että yksityisiä tahoja. Kalenteriluukku-
jen osoitteet laitetaan sitten nettisivulle, ilmoitustau-
luille ja jakeluun esim. kirjastoon ja kaupoille. Nyt ide-
oimaan ja varaamaan päivää Kaisamarjalta p. 040 7430 
381, kaisamarja.stockell@evl.fi.

taisin klo 10 ja kokkikerho B 
klo 12.30 kerhohuoneella. 
Lapsikuoro maanantaisin  
klo 16–16.45 srk-talolla. 
keskipäivänkerho ke 18.11. 
klo 12. Matt. 25:31-46, 
Markku.
kirkkokuoro keskiviikkoisin 
klo 18.30.
Elämää Afganistanissa 
-näyttely 26.11. saakka kir-
jasto Hiidenkivessä.  
Tulossa: kirkkovuoden as-
kelissa -virsilauluilta yhteis-
vastuun hyväksi, arvontaa.
Askarteluilta naisille 3.12. 
klo 18.30 srk-talolla. Lisätie-
toa seuraavissa kirkollisis-
sa sekä Marjolta p. 045 638 
1973.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 13.11. klo 19 Ka-
ri Hirvasniemellä ja nuorte-

16 Teatterikuopalla. Näy-
telmässä 25-vuotishääpäi-
väänsä viettävä pariskunta 
palaa vihkikirkkoonsa poh-
timaan yhteistä matkaansa. 
Esiintymässä Eija Vilpas ja 
Jarmo Mäkinen. Ohjelmas-
sa näytelmän lisäksi musiik-
kia ja iltapäiväkahvit. Lippu-
ja 10 € / hlö ja 17 € / paris-
kunta tuntia ennen esitystä 
Teatterikuopalta tai ennak-
koon Kiiminkijoen opistolta 
tai Oulun kaupunginteatte-
rin lippupisteeltä.
Seurakuntakerholaisille 
(eläkeläiset) retki Ouluun 
to 19.11. Hinta 10 € / kerho-
lainen, sisältää matkan, ruo-
an ja kiertoajelun sekä oh-
jelman. Mikäli et ole ilmoit-
tautunut kerhossa, ehdit 
vielä ilmoittautua huomen-
na pe 13.11. diakoniatoimis-
toon klo 9–11 p. 5472 636.
Rantapohjan seurakuntien 
omaishoitajien kirkkopyhä 
su 22.11. alkaen klo 10 mes-
sulla kirkossa. Sen jälkeen 
ruokailu ja ohjelmallinen ti-
laisuus srk-keskuksessa. Ilm. 
viimeistään pe 20.11. dia-
koniatoimistoon p. 08 5472 
636 pe klo 9–11 tai Helena 
Seppäselle p. 040 5819 316.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: Raa-
mattuluokka pe 13.11. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
15.11. klo 12 Tuomelalla, 
Nissilällä, Haapalahdella ja 
Päkkilällä, seurat su 15.11. 
klo 17 ry:llä, lauluseurat ke 

18.11. klo 18.30 Similällä, 
Vörkkelipiha 6. kello: Päivä-
kerho pe 13.11. klo 17 Kellon 
srk-kodissa, raamattuluok-
ka (isot) pe 13.11. klo 17.30 
Leinosella, Käpylänkuja 22, 
huutokauppaompeluseurat 
pe 13.11. klo 18.30 Kellon 
srk-kodissa, pyhäkoulut su 
15.11. klo 12 Tynillä, Läänin-
kuja 79 ja Rontilla, Nuotta-
tie 38, sisarilta to 19.11. klo 
18.30 Huhtalalla, Myllylän-
tie 46. Jokikylä: Sisarpii-
ri to 12.11. klo 18.30 ry:llä, 
kodinilta pe 13.11. klo 18.30 
ry:llä, nuortenilta la 14.11. 
klo 18.30 ry:llä, alustus: In-
ternet, pyhäkoulut su 15.11. 
klo 12 Asema e. Markus Kla-
sila, Asema p. Sami Ikonen, 
Keskikylä Timo Lehtisaari, 
Vänttilänperä Pekka Väntti-
lä, Taipaleenkylä Ari Koivu-
kangas, päiväkerhot ti 17.11. 
ja ke 18.11. klo 17.30 ry:llä.
kuolleet: Teuvo Elmer Ilo-
la 67.
kastettu: Lukas Paul Peter 
Kariniemi, Tuuli Marianne 
Leinonen, Viljo Olavi Mati-
as Taipale Patric Eemil Ruus-
ka, Matias Vesa-Pekka Sort-
ti, Konsta Petteri Jääskeläi-
nen, Erin Ellen Mikaela Tik-
kala, Ella Emilia Adalmiina 
Holappa, Emil Gustav Törn.

Riemuisa joulun sanoma
Haukiputaan kirkon kamarikuoron joulu-cd

Joulumusiikkia kynttilän valossa. Johtaa Hannu Niemelä, urut ja piano Lauri-Kal-
le Kallunki, sopraano Henna-Mari Sivula, baritoni Jorma Kärnä, basso Pekka Man-
ninen, huilu Silja Niemelä, sello Mikaela Fagerholm, kontrabasso Antti Krapu, kita-
ra Miika Nieminen.

Äänite on myynnissä kirkkoherranvirastossa, Haukiputaan Pentikillä, Kukkakaup-
pa Kissankellossa, sekä Oulussa Musiikki-Kullaksella ja Kirjakauppa Bibliassa. Levyä 
saa myös kuorolaisilta. CD:n hinta on 20 euroa.

Seurakunnan kanttori
2.11. alkaen Else Piilo-
nen, p. 040 5818 974,
else.piilonen@evl.fi.

kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
suljettu to 19.11.
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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 

niltakylä Holmilla. Seurat su 
15.11. klo 17 ry:llä ja pyhä-
koulu klo 12 I Nikula II M&H 
Aspegren III Hintsala. Sisar-
piiri ma 16.11. klo 19 ry:llä. 
Päiväkerho ti 17.11., to 19.11. 
klo 17.30–19 ja ke 18.11. klo 
17–18.30. Ompeluseurat ke 
18.11. klo 19 ry:llä.
Diakonia: Otamme kiitol-
lisuudella vastaan niin pie-
niä kuin isojakin villasukkia 
yms. lahjoitettavaksi lumi-
jokisiin avun tarpeessa ole-
viin koteihin joululahjoina. 
Ota yhteyttä Marjoon p 045 
638 1973.
kastettu: Otso Juhani Lau-
rila, Nea Reeta Paavola, Mil-
la Anneli Hirvasniemi, Veik-
ko Olavi Sutela.
Aviokuulutus: Petro Olavi 
Risto ja Milla Maria Vanhala.

Ni ina N ie m e lä
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Pyhäkoulu su 15.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Herännäisseurat su 15.11 
klo 15 Laurilalla Laurinkos-
kentie 2.
Hartaus to 12.11. klo 14 Vi-
rekodissa, Kontio Jaana.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 18.11. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa.  
Suunnitellaan messua, joka 
pidetään 29.11. 
Raamattupiiri ke 18.11. klo 

18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 12.11. klo 
14 Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
(Kk) 0400 775 164 tai Seija 
Lomma (Kk) 040 5793 247  
ja Jaana Kontio (Jääli) 040 
5793 248.
Diakoniatyön vapaaeh-
toiset to 12.11. klo 18 Jää-
lin seurakuntakodissa.
Juttunurkka ja työttömi-

kirkkoherranviraston au-
kioloajat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17.
Naisten raamattupiiri to 
12.11. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Askeleet pe 13.11. klo 18 
kirkossa.
Työikäisten miesten pii-
ri la 14.11. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Pyhäkoulu su 15.11. klo 10 
messun aikana. Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa
Ry:n iltamessu su 15.11. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Lähetysilta ma 16.11. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Vieraana Etu-Aasiaan lähte-
vät lähetystyöntekijät.
Ystäväpalveluilta ti 17.11. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Perhekerhot normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 18.11. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa ja 
seurakuntapiiri to 19.11. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Vieraana vuoden 2009 seni-
ori Inkeri Haapakoski.
kirkkokuoro ke 18.11. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
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.

Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
kirpputori Ilonpisaran 
aukioloajat: ti, to klo 14–
17 ja la klo 10–13. Kirpputori 
Ilonpisarassa 3 €:n kassitar-
jous marraskuun ajan. 
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta ma, ke, 
pe klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-
sin klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19–21 Vanhassa pappilas-
sa. Vanhojen ilta pe 13.11. 
klo 19 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.
Oulunseudun vapaaeh-
toistoiminnan pääjuhla 
to 3.12. klo 18–20 Pohjan-
kartanossa Oulussa. Läh-
demme juhlaan linja-autol-
la, jos lähtijöitä on riittäväs-
ti. Retken hinta on 5 € / hlö, 
joka sisältää kuljetuksen ja 
tarjoilun. Linja-auto läh-
tee Kirkonkylän srk-kodilta 
klo 17.30. Ilmoittautumiset 
viim. ti 17.11. Soile Pakkasel-

le p. 040 7790 367 tai Leena 
Hintsalalle p. 040 7790 365.
kempeleen rauhanyh-
distys: Kotiseurat itäpuo-
li to 12.11. klo 19 Leinosel-
la, Vesihaudantie 10 ja länsi-
puoli Teija ja Martti Jokelai-
nen, Savitie 11. Raamattu-
luokat pe 13.11. klo 18. Pie-
nemmät: Göös, Teppolan-
tie 280. Isommat: Englan-
ninkielinen raamattuluokka 
ry:llä. Pyhäkoulut: su 15.11. 
klo 12, Kokkokangas: Hint-
sala, Voipolku 7. Keskus-
ta-Ollila: Göös, Teppolan-
tie 280. Santamäki: Käkelä, 
Niittyrannantie 142. Paituri: 
Tahkola, Patotie 6. Seurat su 
15.11. klo 16 ry:llä
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikoulun kodinilta pe 
13.11. klo 18.30 ry:llä. Lau-
luseurat pe 13.11. klo 19 Illi-
kaisella, Peuransarvi 5. Seu-
rakuntapäivä su 15.11. ry:llä, 
klo 12 ruokailu, klo 13 alus-
tus aiheesta Usko tulee kuu-
losta, klo 18 iltamessu ja eh-
toollinen Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
kastetut: Riia Katariina Si-
niaalto, Unna Mandi Kata-
riina Uusitalo, Lukas Sebas-
tian Karttunen, Oiva Jaakko 
Ilmari Kälkäjä.
Vihityt: Heikki Antero Piip-
ponen ja Riina Pauliina Kir-
jalainen.
kuollut: Pentti Aarne Huo-
vinen 75, Raimo Juhani Es-
kelinen 68.

Adventtikonsertti to 26.11. klo 13 
Toimintakeskus Majakassa 
 
Kehitysvammaiset musisoivat 
diakoniatyöntekijä Erja Hahon johdolla 
 
Tervetuloa! 

en ja eläkeläisten ruokai-
lu ma 16.11. klo 10–13 Jäälin 
seurakuntakodissa. 
Diakoniapiiri ma 16.11. 
klo 13 Jäälin seurakuntako-
dissa.
kirpputori Lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17.
Perhekerho to 12.11. klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä. 
Perhekerhot torstaisin 
Kirkkopirtillä ja Jäälissä klo 
9.30–11.30. 
Perhekahvila pe 13.11. 
09.30–11 Jäälin seurakunta-
kodissa. 
Herännäisseurat su 15.11. 
Laurilalla Laurinkoskentie 2.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Esikkoryhmä ti 17.11. 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 seu-
rakuntakodissa. Ilmoittau-
tumiset parkkiin maanan-
taisin ja tiistaisin klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 
/ lastenohjaajat.
kiimingin Rauhan Sana: 
Osallistumme Oulun Talvi-
päiville 14–15.11.
Rauhanyhdistys:
Raamattuluokka pe 13.11. 
klo 18 ry:llä.
Seurat: Su 15.11. klo 17 
ry:llä.
kastetut: Jere Antero Tiiho-

nen, Mikael Viljami Jurvakai-
nen, Jesse Olavi Malo, Seida 
Leena Pippuriina Peltola, Ju-
lianna Veera Sofia Salo, Isa-
Maria Susanna Sassali, Ronja  
Vilhelmiina Perätalo, Johan 
Sebastian Kakko, Selina Elsa 
Vanamo Klasila, Helka Elviira
Koivukangas, Oskari Verner 
Antila.
kuolleet: Maili Anja Mar-
ketta Vattu 70.

w w w.sxc . hu
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Uusi 
kasvo

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
18.11. klo 18–20 srk-talolla. 
Tähdet to 12.11. ja 19.11. klo 
16–17 srk-talolla.
Ystävärengas vierailee 
pe 13.11. klo 10 MLL:n per-
hekerhossa Vanamossa. 
Vanhat lastenlaulut.
Perhepyhäkoulu su 15.11. 
klo 15–16 seurakuntatalol-
la. Teemana rukous. Perhe-
pyhäkoulussa hiljennytään, 
leikitään ja lauletaan.
Omaishoitajien päivä-
kahvit ma 16.11. klo 12 seu-
rakuntatalolla. Mukana Ai-
no Pieskä ja Maisa Hauta-
mäki.
Hyvän mielen päiväkah-
vit ti 17.11. klo 12 mielen-
terveyskuntoutujille pappi-
lan pihapiirin vintillä. Vetä-
jänä esh-diakonissa Sinikka 
Ilmonen.
Avoin kohtauspaikka tiis-
taisin klo 18 lähetysvintil-
lä kaikenlaisille kristityille 
Raamatun äärellä. Huomaa 
muuttunut päivä.
Seurakuntakerho ke 18.11. 
klo 12–14 seurakuntatalolla 
Tilaisuus ikäihmiselle. Aihe: 
Päiväkuntoutuksesta voi-
maa – palvelupäällikkö Rai-
li Huuki ja tiimivastaava Päi-
vi Räinä ODL gerentologiset 
palvelut. Kahvitarjoilu. Jär-
jestää Vanhusneuvosto ja 
seurakunta.
Tupoksen Olohuone ke 
18.11. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka 

ikään katsomatta.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 18.11. klo 18.30 Rönköil-
lä, Kedonperäntie 9.
kaikenikäisten kansan-
laulukirkko lapsenpäivä-
nä pe 20.11. klo18 kirkos-
sa. Kaikki mukulasta mum-
muun – vietetään yhdessä 
lapsenpäivää vanhojen kan-
sansävelten merkeissä.
Yhteisvastuu 2010 kou-
lutusilta Ruoki rakas lap-
si-ole arkienkeli ti 24.11. klo
17–20 Myllyojan seurakun-
tatalolla. Kiinnostaako yh-
teisvastuutyöryhmässä toi-
miminen keväällä 2010? Il-
moittautuminen ja lisätie-
toja Sinikka Ilmonen p. 044 
7521 226.
Lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14.

Nuoriso: Nuorten raamis to 
12.11. klo 17.30 lähetysvin-
tillä. La 14.11. ei nuortenil-
taa eikä yökahvilaa, olem-
me Maata Näkyvissä -fes-
tareilla.
Perhekerhot ti 17.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 18.11 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
Seurakuntapastori Anna-
Maari Ruotanen vierailee.
Partio: Make päivystää pe 
13.11. partiotoimistossa klo 
15–17. Sudenpentuosaston 
yöretki 13.–14.11. Partio-
kämpälle. Lisätietoa ja ret-
kikirjeet johtajilta. Kaner-
vat su 15.11. kirkkopalve-
lussa.
Rauhanyhdistys: Sisarilta 
pe 13.11. klo 19 Peuhussa ja 
nuortenilta klo 18.30 Maa-
rit ja Petri Ilmarisella. Py-

Cross stitch -illanvietto kaikenikäisille 

Pe 13.11. klo 18 Vanamossa Tupoksessa. Mukana evan-
kelista Praveen K. Panem Intiasta, Johanna Tunturipu-
ro ja Sirpa Tervahauta Judah. Sanaa, ylistystä ja rukous-
palvelua. Lapsille omaa ohjelmaa.

kuntoutuminen kunniaan,
päiväkuntoukuksesta voimaa

Tilaisuus ikäihmisille ke 18.11. klo 12–14 seurakuntata-
lolla. Luennoi geriatri, ylilääkäri Petteri Viramo ja fy-
sioterapeutti Raili Huuki. Kahvitarjoilu. Järjestää seu-
rakunta ja vanhusneuvosto.

Syntymäpäiväjuhlat to 
12.11. klo 13 seurakuntata-
lossa loka–joulukuun aika-
na 65, 70, 75, 80 ja 85 -vuot-
ta täyttäville. Kutsun saa-
neet, tervetuloa yksin tai 
omaisen / ystävän kanssa. 
Hartaus to 12.11. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 15.11. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Naistenilta su 15.11. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, tarjoilu nyyttikes-
tiperiaatteella. 
Sanginjoen kerho ma 
16.11. klo 12 Tuula ja Erkki 
Huovisella, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 
18.11. klo 11.30 seurakunta-
talossa, Pekka Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 18.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
19.11. klo 13 päiväkeskuk-
sessa, Pekka Kyllönen.
Lähetysilta to 19.11. klo 19 
Anna-Kaisa ja Juha Happo-
sella, Hiekkalankuja 10, Jou-
ni Heikkinen. 
kuorot: Lapsikuoro e 18.11. 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa.
Lähetys: Vuoden 2010 lä-
hetyskalenteri on ostetta-
vissa lähetyssihteeriltä, hin-
ta 8 euroa / kpl. 
Voitko lahjoittaa lähetys-
työn lounasta (29.11.) var-
ten marjoja ja mehuja? 

Otamme kiitollisina vas-
taan. Yhteydenotot lähetys-
sihteeri Anja Hämäläinen 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. Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 15.11. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Lastenviikko viikolla 47.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 12.11. klo 11–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
13.11. klo 15–17 p. 5331 201. 
Raamattupiiri su 15.11. klo 
12–13 nuorille ja rippikou-
lulaisille srk-talon alaker-
rassa. Isoskoulutus ke 18.11. 
klo 18–20 srk-talossa.
Rippikoulut: Päivärippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 13.11. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa ja op-
pitunnit la 14.11. klo 10–
14 Koortilassa. Kaikkien v. 
2010 rippikoululaisten ja 
heidän vanhempiensa yh-
teinen rippikoulusunnuntai 
15.11. klo 12 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: kotiompeluseurat pe 
13.11. klo 18 Pälli Jenni ja Kei-
jo Pitkänen sekä klo 19 Suo-
kylä Arja ja Jouni Rautakos-

ki, Korivaara Teija ja Harri Hy-
väri, kirkonkylä ja Anttila An-
na-Leena ja Juhani Syri. Raa-
mattuluokka-iltakylä 7.–8.-
lk la 14.11. klo 19 Ulla ja Ris-
to Mehtälä, Karhuntie 60 ja 
nuortenilta Kaisa ja Rainer 
Terho, Louhikontie 59. Pyhä-
koulut su 15.11. klo 12: Kir-
konkylä Kangastie, Anttila 
E. Tihinen, Korivaara Korka-
la, Pälli A. Pitkänen, Suokylä 
A. Vesala. Seurat ja laulutuo-
kio klo 17 ry:llä. Päiväkerhot 
ma 16.11. klo 17.30 ja 18.30 
ry:llä. Kotiseurat to 19.11. klo 
19 Pirjo ja Timo Karhumaa, Is-
terintie 21.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 4.–6.-lk 
pe 13.11. klo 19 V-H. Mikko-
nen, Käärmeläntie. Veljesil-
ta klo 19 ry:llä. Päiväkerho la 
14.11. klo 11 ry:llä. Raamattu-
luokka ja iltakylä klo 19 Meh-
tälä, Karhuntie 60, Muhos. 
Pyhäkoulut su 15.11. klo 12: 
Hyrkki Österberg, Päivärin-
teenpolku, Laitasaari Mikko-
nen, Käärmeläntie 28, Huo-
vila Ervasti, Ritolantie. Seurat 
klo 17 ry:llä.
kastettu: Alina Loviisa Kar-
jula, Elea Adalmiina Mainio, 
Jorma Alexander Primietta, 
Konsta Olavi Oikarinen, Luu-
kas Jaakko Alfred Pinoniemi, 
Sani Marika Paakkola.
kuollut: Erkki Olavi Ket-
tunen 83, Alpo Olavi Ante-
ro Parviainen 69, Kauko Toi-
vo Juhani Roininen 65.

MAANANTAI 16.11.  
JOHANNA KURKELA  
-KONSERTTI 
Koivu ja Tähti - kulttuurikeskus 
klo 18.  Vapaa pääsy!  
 
TIISTAI 17.11. 
SEURAKUNNAN PERHEKERHOT    
Seurakuntatalolla ja Päivärinteen seurakuntasalilla  
klo 9.30–11.30. Kahvi- ja mehutarjoilua! 
 
TORSTAI 19.11. 
SEURAKUNNAN PERHEKERHO   
Laitasaaren rukoushuoneella klo 10–12. Kahvi- ja mehutarjoilua! 
 
PERJANTAI 20.11. 

LASTEN NAAMIAISET  
Seurakuntatalolla klo 17.–19. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 
18.11. mennessä Sirpa Kukkohoville  p. 050 309 3565 tai 
sirpa.kukkohovi@evl.fi. 
Pelastakaa   Lapset   ry  jakaa ilmapalloja!   

LAUANTAI 21.11. 

NUORTEN LEFFAILTA  
Koortilassa klo 20.–24.  Voit varata mukaasi myös sauna-
pyyhkeen. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 18.11. mennessä 
Tuula Väänäselle p. 040 524 6534 tai tuula.vaananen@evl.fi. 
 
Näiden tapahtumien järjestäjänä seurakunta, viikolla myös 
paljon muuta MLL:n ja Pelastakaa Lapset ry:n järjestämää 
ohjelmaa. 

 
 
 
 

häkoulut su 15.11. klo 11.30 
ja seurat klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla sekä seurat 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti 17.11. ry:llä.
kastettu: Juuli Emilia Mik-
konen, Pihla Olivia Puhak-
ka, Laura Heidi Amanda 
Vanhala, Aleksi Johannes 
Antero Väisänen.
Vihitty: Jarno Olavi Ak-
meeli Raasakka ja Heini Jo-
hanna Stenius.
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kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Pyhäkoulut su 15.11. klo 
12–13 Repussa, Salonpäässä 
ja seurakuntatalolla.
Parkkikerho ”Kotikirkko 
tutuksi” ke 18.11 klo 9 kir-
kossa, jonka jälkeen kahvit 
seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 18.11 klo 10 
kirkossa”Kotikirkko tutuk-
si”, jonka jälkeen kahvit seu-
rakuntatalolla.
Hartaus ke 18.11. klo 13.30, 
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Seurakuntakerhoa ei ole 
19.12.
kirkonkylän rauhanyh-
distys:  Sisarpiiri  Säilö, hil-
loa ja muita syksyisiä vink-
kejä to 12.11. klo 18.30, Sal-
li Kinnunen. Seurat la 14.11. 
klo 11.30 Teppolassa. Raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry Karhuoja su 15.11. 
klo 12. SeuratAntti Korkia-
koski klo 16 s ry, Hannu Tuo-

himaa, Jorma Vuorma. Lau-
luseuroja ti 17.11. klo 19 ko-
deissa, Karhuoja, Jussi Kos-
kelo, Keskikylä, Määtällä, 
Heinäsuolankuja 5, Kylän-
puoli, Mattilalla, Raparpe-
rinkuja 2 A 4.  Varttunei-
den kerho ry ke 18.11. klo 
12. Miesten neliö to 19.11. 
klo 18.30 Umpimähkässä.  
Salonpään rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 12.11. 
klo 18.30 Koivukankaalla. 
Leirikeskusilta 15.11. klo 16 

Vapaaehtoistyöntekijöiden jouluretki Rokualle

Lähtö Vattukujalta 2.12. klo 9. Ulkoilua ja uintia. Lounas ja yhdessäoloa. 
Pieni paketti mukaan, max 3 €. Retken omavastuu 10 €. 
Ilm. 24.11. mennessä Maijalle p. 044 7453 848 tai Päiville p. 044 7453853.  

Vapaaehtoistyöntekijöiden jouluretkellä jotaina 
jouluista kuvaa

Onko sinulla jäänyt ylimääräisiä lankoja ja 
puikkoja komeron pohjalle? 

Jos haluat päästä niistä eroon voit lahjoittaa ne seura-
kunnan diakoniatyön vapaaehtoistyöhön. Voit toimit-
taa nediakoniatoimistoon tai Kyläkamarille.

Messu su 15.11. klo 10. seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Juha Kukkurainen,  kanttori 
Jukka Jaakkola. Veteraani-
en ja maanpuolustusnaisten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
kirpputori ke 18.11. klo 10–
13 talkootuvassa. 
kuorot: lapsikuoro to 
12.11. klo 17, nuorisokuoro 

koillismaan kuulovammaisten virkistyspäivä 

Ke 25.11. Pudasjärvellä

Kokoonnumme klo 11 Pudasjärven kirkkoon, tutus-
tumme uusiin urkuihin ja saamme kuulla urkumu-
siikkia. Ruokailu seurakuntakodissa klo 12  ja ohjel-
maa. Lähtökahvit klo 14. Liikkuminen omin kyydein. 
Ilmoittautuminen ma 16.11. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 8823 100.

to 12.11. ja 19.11. klo 16.30, 
kirkkokuoro  to 12.11. ja 
19.11. klo 18, Sarakylän kuo-
ro to 12.11. klo 18.45, Vox 
Margarita ke 18.11. klo 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
18.11. klo 13.
Rönö pe 13.11. klo 18–22. 
Tästä Rönöstä rippikoulu-
laisilla mahdollisuus saada 
muu käynti -merkintä. Oh-
jelmallinen osuus alkaa noin 
klo 19.
Leikkivä pyhäkoulu su 
15.11. klo 12–13 seurakunta-
kodissa.
Perhekerho  to 12.11. ja ma 
16.11. klo 10–13 seurakunta-
kodissa  ja ke 18.11. klo 10–
13 Petäjärinteen kylätalossa.
Lapsiparkki ke 18.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
Muskari to19.11. klo 16–17 
Sarakylän koulussa.
Diakoniatyön päivystys 
ja ajanvarausaika maa-
nantaisin klo 9–11. Henna 
Savilampi 0400 866 480. 
Rauhanyhdistykset:  Seu-
rat Kurenalan su 15.11. klo 
17 ry:llä, Sakari Trög, Erk-
ki Tuovinen. Käsityöilta  
pe 13.11. klo 19 Sarakyläs-
sä Anssi Nurmelalla. Laulu-
seurat su 15.11. klo 19 Pasi 
Kummalalla.  Lähetysseu-
rat to 19.11. klo 19 Saraky-
län kappelissa, P. Kopperoi-
nen, J. Okkonen.
Lähetysseurat ti 17.11. klo 19 
Aittojärvellä Riitta ja Mat-
ti Hankkilalla, Konttilantie 
805, ke 18.11. klo 19 Yli-Li-

Päiväkerhossa avoimet ovet

Seurakuntakodin, Suojalinnan ja Aittojärven kerho-
pisteissä vietetään YK:n lapsen oikeuksien 20-vuotis-
juhlapäivän kunniaksi avoimien ovien päivää viikol-
la 47. Vanhemmat ja hoitajat ovat tervetulleita tu-
tustumaan päiväkerhotoimintaan ja viettämään yh-
teistä aikaa lasten kanssa. Sarakylän, Paukkerinhar-
jun  ja Hirvaskosken kerhopisteissä avoimet ovet jär-
jestetään tulevan kevätkauden aikana. 

Päiväkerhon toiminnassa useat teemat nousevat lap-
sen oikeuksien sopimuksesta, esim. lapsella on oike-
us uskontoon, lapsella on oikeus leikkiin ja lapsella 
on oikeus olla minä.

Pienikin on tärkeä. Pienikin voi tuoda,
ympärille lämpöä, hyvää mieltä luoda.

Ystävän kammari 

Ti 17.11. klo 12–14 
eurakuntakodissa

Vieraana Katri Kemppa-
nen, aiheena masennus. 
Katrilla on mukana te-
kemiään tilkku- ja muita 
käsitöitä, ne ovat hänel-
le terapiaa masennuk-
sen ja kipujen hoidossa 
– näiden avulla paha olo 
unohtuu. 

Kaikki ovat tervetulleita 
ystävän kammariin.

TILKKUTÄKKI‐ILTA PE 20.11. KLO 18.30 
 
Murajalla osoitteessa Ruiskuja 3. Tervetuloa 
laulamaan ja soittamaan! 
  
Lisätietoja Taru Pistolta p. 044 7453849 

ry, Erkki Vähäsöyrinki. Seu-
rat 22.11. klo 16 ry:llä, Mark-
ku Heikkala, Aarno Sassi.
Rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten itsenäi-
syyspäiväjuhla pe 4.12. 
klo 13–15 Kempeleessä Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
kastettu: Onni Otto Erik 
Hyyryläinen, Emma Annika 
Ylisirniö.
Vihitty: Esa Tapani Pitkälä 
ja Marjut Annina Koskela.

w w w.sxc . hu /  U la  K a p a la

w w w.sxc . hu

volla kylätalo Petäjärintees-
sä, pe 20.11. klo 19. Kosa-
molla Helena ja Timo Kosa-
molla, Kosamontie 155, Jou-

ko Okkonen, Pentti Koppe-
roinen.
kuollut: Aira Anneli Pihla-
ja 52.
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Uusi 
kasvo

kESTILÄ
Seurakuntakerho pe 13.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 13.11. ja 
20.11. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 15.11. klo 19 ry:llä, 
Juhani Palola. 
Ystävänkammari ke 18.11. 
klo 10 kerhokodissa.
Mäläskänkylän diakonia-
kylätoimikunnan järjes-
tämä vierailu ke 18.11. klo 
13 Pihlajistoon ja ryhmäko-
tiin.
kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, perhekerho to 12.11. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa.
kuolleita: Helvi Aliina Ko-
ponen 93 , Paavo Olavi Kes-
kitalo 78, Pentti Aarne Huo-
vinen 75. 

PIIPPOLA
Seurat su 15.11. klo 15 srk-
kodissa. 
Raamattupiiri su 15.11. klo 
18 Leena ja Johannes Hyyti-
sellä, Niemenkuja 23.
Seurakuntakerho ti 17.11 
klo 12 Väinölässä.
Vaarintalon kerho ke 
18.11. klo 12.30 Vaarinta-
lossa. 

kirkkovaltuuston 
kokous 
to 12.11. klo 18 
Kestilän srk-kodissa

Joulumyyjäiset su 22.11. 
klo 14 Kairanmaantalossa, 
järjestää Leskelän diakonia-
kylätoimikunta. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan myy-
jäispaikalla.
Veteraanikuoro ma klo 11 
srk-kodissa.  
Varhaisnuorten kerho ma 
klo 16 srk-kodissa.  

PULkkILA
Raamattuluokka pe 13.11. 
klo 19 ja nuortenilta la 
14.11. klo 19.30 ry:llä.
Seurat su 15.11. klo 13 Koi-
vulehdossa ja klo 13.30 
ry:llä, Harri Isopahkala. 
SRK:n julkaisujen esittelyä 
ja myyntiä ry:llä. 
Seurakuntakerhon retki 
ke 18.11. Rosenbergille. Läh-
tö klo 11 srk-talolta.
kirkkokuoro ke 18.11. klo 
13.30 srk-talossa. 
Rippikoulun kodinilta pe 
20.11. klo 18.30 ry:llä. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16 kerhohuoneessa.  

PYHÄNTÄ
Virsihetki to 12.11. klo 10 
Nestorissa.
Tavastkengän diakonia-
piiri to 12.11. klo 11 Anna-
Reetta ja Yrjö Rahikkalalla.
kutsunnat pe 13.11. klo 9 
seurakuntatalolla.
Seurat su 15.11. klo 16 
ry:llä, Martti Murtoperä ja 
Jouko Luukkonen. 

Lukupiiri ti 17.11. klo 9 srk-
talossa. 
MLL:n perhekahvila ti 
17.11. klo 10 kerhotilassa. 
Varttuneen väen kerho 
ke 18.11. klo 12 srk-talossa. 
Lauluseurat ke 18.11. klo 
18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulu to 19.11. klo 
9.15 päiväkodissa.
Hartaus to 19.11. klo 10 
Nestorissa ja klo 14 Kuura-
kukassa. 
Omaishoitajien joului-
nen tapaaminen to 19.11. 
klo 11 seurakuntatalossa.
Raamis to 19.11 klo 18 ker-
hotilassa. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 

ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho to 
19.11. klo 11, päiväkerho ma 
klo 10 ja varhaisnuorten-
kerho ma klo 15 kerhotilas-
sa sekä ke klo 17 Tavastken-
gällä.
kastettu: Vivia Anna Ade-
lia Huusko.

RANTSILA
Ompeluseurat pe 13.11. ja 
20.11. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 15.11. klo 12.30 
ry:llä, Jouko Limma. 
Eläkeliitto ti 17.11. klo 11 
srk-talossa. 
Sisarilta ti 17.11. klo 18.30 
Kaisa Leinosella.
Seurakuntakerho to 19.11. 
klo 13 Rauhalassa, diabe-
teshoitaja Anna-Mari Hän-
ninen vierailee kerhossa. 
Raamis to 19.11. klo 18–19 
Nuppulassa.
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, Manki-
lan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuo-
ret ke I- ryhmä klo 12.15 ja 
II-ryhmä klo 14.15.
kuollut: Anna Emilia Lam-
mi s. Mortti 99. 

Nyt ranttisilla on mahdollisuus päästä laulamaan isossa 
kuorossa Maasalon Adventtivesperiä. Harjoitukset to 
12.11. ja 19.11. klo 19 Rantsilan srk-talossa. Yhteisharjoi-
tukset to 26.11. klo 19 Pyhännän kirkossa. Esitys su 29.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa.

Omaishoitajien  
päivä

To 19.11. Pyhännällä. 
Lähtö klo 9.50 Rantsi-
lan srk-talolta, klo 10.20 
Pulkkilan srk-talolta ja 
klo 10.40 Piippolan kir-
kon parkkipaikalta sekä 
klo 10.30 Kestilän kirkon 
parkkipaikalta. 

Kaikki omaishoitajat jou-
kolla mukaan. Ilmoittau-
tumiset diakoniatyönte-
kijöille 16.11. mennessä.

Rovastikunnallinen kehitysvammaisten 
itsenäisyyspäivän juhla 

Pe 4.12. klo 13-15 Kempeleessä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen 13.11. mennessä 
Riitta Pesoselle p. 044 7372 630.

Vapaaehtoistoiminnan kansainvälisen 
viikon pääjuhla 

Torstaina 3.12. klo 18–20 Oulussa Pohjankartanossa. 
Juhlassa kuullaan muun muassa kokemuksia vapaaeh-
toisuudesta ja palkitaan vuoden 2009 vapaaehtoistoi-
mijat. Musiikillisen annin juhlaan tuo Pohjankartanon 
mandoliiniorkesteri. Jos haluat lähteä juhlaan, ilmoit-
taudu Salmelle ti 17.11. mennessä p. 044 7372 631. Ou-
luun mennään omin kyydein.

Hartaus pe 13.11. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalossa.
Seurakuntakerho ti 17.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Hartaus ke 18.11. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 
19.11. klo 10.30 Kauttaran-
nassa.
Hartaus to 19.11. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Rippikoulu: Ryhmä III, rip-
pikouluopetus su 15.11. klo 
9.15 Tyrnävän kirkossa.
Nuoret: Nuortenilta pe 
13.11. klo 18 Tyrnävän srk-ta-

Sinkkujen illanvietto 

Su 15.11. klo 17 Temmek-
sen srk-talolla. 
Luvassa mukavaa oh-
jelmaa, suunnittelua ja 
kahvittelua. Tyrnäväläi-
set: lähtö klo 16.30 seu-
rakuntatalolta kimppa-
kyydein.
Tervetuloa kaikki läheltä 
ja kauempaa.

Yhteisvastuu-
keräyksestä 
kiinnostuneille

Oulussa Myllyojan seu-
rakuntatalossa järjeste-
tään vuoden 2010 Yh-
teisvastuukeräyksen in-
fo- ja koulutustilaisuus 
tiistaina 24.11. klo 17.

Jos sinua kiinnostaa läh-
teä mukaan, ilmoittau-
du Salmelle 19.11. men-
nessä 044 7372 631. In-
fotilaisuuteen mennään 
omin kyydein.

lolla. Isoskoulutus la 14.11. 
klo 12–14 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat  to 12.11. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 15.11. 
klo 16 Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Rippikoulun kodinilta pe 
13.11. klo 18.30 ry:llä. Lau-
luseurat pe 13.11. klo 19 Illi-
kaisella Peuransarvi 5. Seu-
rakuntapäivä su 15.11. ry:llä, 
klo 12 ruokailu, klo 13 alus-
tus aiheesta Usko tulee kuu-
losta, klo 18 viikkomessu 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
kastettu: Alvar Eeme-
li Alanko, Konsta Henrikki 
Heikkinen, Rebekka Elisa-
bet Hummasti, Iikka Aarne 

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

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 

Elmeri Karhu, Tiitus Mikael 
Nuorala, Eemeli Juhani Ra-
laste, Tatu Kanapot Siira.
Avioliittoon vihitty: Lei-
no Ensio Saarela ja Tuula 
Annikki Pylkkönen.
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Käsitystä 
Afganistanista 
vääristää se, 
ettei tavallinen 
arki ylitä 
uutiskynnystä. 

Milloin olet kuullut vii-
meksi hyvän uutisen 
Afganistanista? Sellaisia 
kerrotaan parhaillaan 

Lumijoella. Seurakunnan kirkko-
herra Markku Tölli palasi maasta 
elokuussa kriisinhallintatehtävistä. 
Lumijokiset Liisa ja Ben Kingma 
ovat tehneet Afganistanissa kristit-
tyinä töitä erimittaisia jaksoja vuo-
sina 1968–2000. He ovat nähneet 
maan kehityksen ku-
ningaskunnasta ny-
kyhallintoon. Hei-
dän työvuosiinsa ovat 
mahtuneet kommu-
nistien vallankumo-
us, muslimihallin-
to ja myös talebanien 
valtaannousu.  

Kolmikko pystytti 
viime viikolla Lumi-
joen Hiidenkivi-kirjastoon näytte-
lyn Elämää Afganistanista. Esillä on 
runsaasti valokuvia muun muas-
sa rauhanturvaajista, afganistani-
laisia juhla- ja arkivaatteita, kodin 
esineitä, käsitöitä sekä tauluja köy-
hästä ja kauniista vuoristomaasta, 
jonne kertyy Suomesta matkaa liki 
4 000 kilometriä.

Näyttelyn avulla Markku Töl-
li ja Kingmat haluavat antaa Af-
ganistanista tämänhetkisiä uuti-
sia lohdullisemman ja valoisam-
man kuvan.

tavallinen arki 
ei kelpaa uutiseksi
Lumijokiset pitävät tiedustusvä-
lineiden luomaa kuvaa Afganis-
tanista liian yksipuolisena. Uuti-
set synnyttävät mielikuvan, ettei 
maalla ole toivoa.

– Ei toivoa olekaan, jos tavoit-
teena on viedä maahan länsi-
mainen demokratia, Liisa King-
ma sanoo.

– Jo yhdessä maakunnassa ta-
pahtuu miljoonia asioita, ja kun 
niistä vain yhdestä kerrotaan jul-
kisuudessa, ei maasta synny todel-
lista kuvaa. Käsitystä Afganistanis-
ta vääristää se, ettei tavallinen arki 
ylitä uutiskynnystä. Hyvä siellä on 
enemmän totta kuin huono, Mark-
ku Tölli toteaa. 

Huonot uutiset ovat todellisia ja 
aiheellisia, mutta media jättää ker-
tomatta esimerkiksi, että Pohjois-
Afganistan on rauhallista aluetta, 
joka kehittyy koko ajan monella 
tavoin. Pohjoisessa ihmiset voivat 
elää normaalia elämää ilman tais-
teluja, Tölli kertoo.

Suomalainen sotilas 
on erinomainen
Politiikasta puhumiselle joukko 
ei syty. Markku Tölli toteaa kui-
tenkin olevansa helpottunut sitä, 
että presidenttiehdokas Abdullah 
Abdullah vetäytyi vaalien toiselta 
kierrokselta. 

– Väkivalta lisääntyi maassa 
merkittävästi presidentinvaalien 
ensimmäisellä kierroksella, hän 
perustelee ajatustaan. 

Toisenlainen 
Afganistan

Tölli epäilee, olisiko Abdul-
lah Abdullah pystynyt tuomaan 
maalle kaivattua hyvää.

Kirkkoherra kehuu suomalai-
sia sotilastovereitaan, ISAF-ope-
raation rauhanturvaajia. Hänen 
mukaansa suomalaiset sotilaat 
ovat pärjänneet maassa hyvin, 
koska he kohtelevat ihmisiä tasa-
vertaisesti, ovat nöyriä ja pysyvät 
rauhallisina.

Tölli ja King-
mat miettivät, mik-
si näin on.

– Suomessa on to-
tuttu tekemään pal-
jon töitä, meidän on 
ollut aina pakko pär-
jätä. Me emme ole 
herrakansaa, eikä 
meillä ole perinnet-
tä ja tarvetta asettua 

kenenkään yläpuolelle. 
– Minun valoisa kuvani Af-

ganistanista selittyy osittain sil-
lä, että kokemukseni suomalaisis-
ta rauhanturvaajista on hyvä. Se 
heijastuu koko ajatteluuni maas-
ta, Tölli sanoo. 

Burkia  
myös barbeille
Näyttelyn kiinnostavimpia vaat-
teita ovat kauniit burkat, musli-
minaisen koko vartalon peittävät 
kangasasusteet. Markku Tölli vit-
sailee, että esillä olevia burkia saa 
hänen valvonnassaan myös sovit-
taa, mutta ne päällä ei saa lähteä 
juoksemaan kylän kaduille.

Liisa Kingma näkee burkan 
käytössä myös hyvää: se on mo-
nelle naiselle ulkona liikkuessa 
turvapaikka. 

Liisa ja Ben Kingma ovat pan-
neet kirjaston vitriinin esille Af-
ganistanista juuri hankkimi-
aan nukeille tarkoitettuja burkia. 
Niitä ovat myyntiä varten tehneet 
paikalliset naiset, mutta tilaaja-
na on ollut länsimainen nainen. 
Ja kas kummaa, tilauksessa oli 
burkia, jotka sopivat mitoiltaan 
myös barbienukeille.

Näyttelyssä on myös filosofiaa 
teenjuojille. Kingmat ja Tölli tietä-
vät afgaanien rakastavan teetä. He 
siteeraavat maan sanontaa: ”Ilman 
teetä ei sota suju”.

Ruoka ihmisillä on välillä vähis-
sä, mutta teetä on aina saatavilla, 
näyttelyssä kerrotaan. 

Järjestetyt avioliitot 
tuovat onnettomuutta
Liisa Kingman mukaan monen af-
gaaninaisen onnettomuus ja pa-
hoinvointi johtuu järjestetystä avio-
liitosta. Nuorimmat morsiamet 
leikkivät vielä nukeilla, kun heidät 
naitetaan. Onnettomat liitot ajavat 
naisia myös itsemurhiin.

Kingmat muistuttavat, etteivät 
afganistanilaiset naiset ole maas-
saan kuitenkaan pelkkiä ”ovimat-
toja”, joihin miehet pyyhkivät jal-
kansa. Vanhan naisen asema ja 
määräysvalta perheessä ja suvussa 

on vahva, myös suhteessa miehiin. 
Toisaalta vanhemmat naiset ovat 
usein ankaria nuorille vaimoille. 
Myös nuorten tulee selvitä järjes-
tetyistä avioliitoista.

Kingmat huomasivat nais-
ten tyytyvän usein kohtaloonsa: 
myös vaikeudet ovat Jumalan an-
tamia, ja siksi ne täytyy kestää. 

Afganistanilaisille on tärkeää 
perheen ja suvun tuki.

– Välillä tuntui kuin siellä olisi 
ollut välittämistä enemmän kuin 
täällä meillä, Tölli ja Kingmat sa-
novat.

vertaileminen 
tarpeetonta
Markku Tölli toivoo, etteivät län-
simaalaiset siirrä omia käsityksi-
ään onnellisuudesta afgaaneille. 

– Vertaileminen tuo onnetto-
muutta. Kyllä moni afganistanilai-
nen on onnellinen juuri siksi, et-
tä saa elää omaa elämäänsä omas-
sa maassaan. Minusta tuntuu täy-
sin tarpeettomalta, jopa kummal-
liselta, verrata esimerkiksi Suomea 
ja Afganistania keskenään.

Markku Tölli ja Kingmat op-
pivat, etteivät talebanit ole yksi-
kasvoinen ryhmä. Heissäkin on 
monenlaisia ihmisiä. 

Markku Töllillä oli Afganista-
nissa risti samassa kaulaketjussa 
tuntolevyn kanssa. Risti ei ollut 
rauhanturvaajalle vaaraksi.

– Hengellinen muslimi hal-
veksii kristittyä, joka ei tunnus-
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Kauniiseen mattoon on kuvattu Afganistanin kartta. Sitä ihailevat Liisa ja Ben Kingma (vas.) ja Markku Tölli.

Lumijoen Afganistan-näyttelyssä on esillä muun muassa burkia.

ta väriään. Kristityksi tunnustau-
tumista arvostetaan ja uskonnos-
ta puhutaan paljon, Liisa Kingma 
selvittää. 

Riitta HiRvONEN 

Elämää Afganistanista -näytte-
ly on esillä Lumijoen kirjastossa  
4.–26.11. Näyttelyyn voi halutes-
saan pyytää opastusta Lumijoen 
seurakunnasta, p. 08 387 172. 


