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Tyhjät kädet ovat lahjoista paras. Sivu 14.

Pörrötukat
odottavat Kauttoja 

Papua-Uudessa-Guineassa. 
Sivut 8-9.

Koko kirkko 
tarvitsee ravistelua, 
Erkki Piri ajattelee. 

Sivu 3.

Oululaista 
perheneuvontaa 

50 vuotta. 
Sivu 6.

Arja-täti tuo 
Liminkaan 

liikuntavinkkejä. 
Sivu 11.
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Seurakuntien yhdistymiset alkoivat 1990-
luvulla. Alkaneella vuosituhannella tämä 
trendi on entisestään vahvistunut. Yh-
distymisprosessia pidetään sotien jälkei-
sen ajan suurimpana rakennemuutoksena 
kirkossa.

Omassa hiippakunnassamme uusi luku 
tätä historiaa kirjoitettiin vuoden alussa, 
kun syntyi Siikalatvan seurakunta. Sen 
muodostavat viime vuoden loppuun itse-
näisinä seurakuntina toimineet Piippo-
lan, Pulkkilan, Kestilän ja Pyhännän seu-
rakunnat.

Siikalatvan syntyä leimaa tärkeä erityis-
piirre. Siellä yhdistymisen selvitystyöhön 
käytiin vapaaehtoisuuden pohjalta, ja aloite 
tuli seurakunnista. Tämä on paras mah-
dollinen lähtökohta yhteistyön onnistu-
miselle, josta uutta seurakuntaa on syytä 

onnitella. Tunnustuksen ansaitsevat tässä 
yhteydessä kaikki järjestelytyöhön osal-
listuneet, jotka joutuivat monesti hiihtä-
mään latua umpihankeen.

Suomen kirkon seurakunnilla on taka-
naan yli sata vuotta kestänyt seurakunta-
rakenteen kehittäminen, joka soi mahdol-
lisuuden jakaantua yhä pienempiin yksi-
köihin. Tämä vaihe jatkui 1970-luvulle 
saakka. Koska seurakuntajaon muutoksia 
leimaa kohtalonyhteys kuntien kanssa, 
keskustelu seurakuntien yhdistämisistä 
sai viime vuonna vauhtia kuntien yhdis-
tymispaineista. Sen taustalla puolestaan 
vaikuttavat kiihkeä muuttoliike, maaseu-
dun tyhjentyminen ja sinne jäävän väestön 
ikääntyminen. Miten turvata lakisääteiset 
palvelut vähäväkisissä kunnissa on kun-
tien ja valtion yhteinen haaste.

Seurakuntien yhdistymisen taustalla 
on pitkään jatkunut paine seurakuntien 
hallinnon keventämisestä, hallinnollis-
ten yksikköjen suurentamisesta ja kirkon 
avustusjärjestelmän uusimisesta. Kirkon 
keskusrahaston linja avustuspolitiikassa 
suosii seurakuntien yhdistämisiä ja yhdis-
tymiseen liittyviä hankkeita.

Seurakuntien yhdistymiset ovat tuoreen 
tutkimuksen mukaan työläitä, aikaa ja 
voimia vieviä. Lopputulosta on mahdoton 
ennustaa. Hankkeita vaikeuttaa se, että 
prosessit ohjautuvat kunnallispoliittisista 
lähtökohdista eivätkä kirkon omista läh-
tökohdista käsin.

Onnea Siikalatvan seurakunnalle

lea.lappalainen@
rauhantervehdys.suomi.net

Vuosi 2006 näki erään pohjoisen 
kaupungin sekasortoisessa tilassa. 

Kaikki oli alkanut harrastepiirin “As-
kartele oma jumalasi” riistäydyttyä kä-
sistä. Aluksi idea oli näyttänyt hyvältä 
ja synnyttänyt kulkutaudin lailla leviä-
vän trendin. Mutta sitten ihmiset oli-
vatkin niin kiintyneet jumaliinsa, et-
tä ympäri kaupunkia käytiin pahan-
näköisiä tappeluita ihmisten puolus-
taessa oman jumalansa ylivoimaisuut-
ta. Lopulta ihmiset alkoivat peloissaan 
sulkeutua omiin koteihinsa seuranaan 
vain jumalansa, jotka eivät olleet ikinä 
eri mieltä heidän kanssaan. 

Vastareaktiona tähän osassa kau-
pungin seurakunnista oli lähtenyt 
iso luuta huiskimaan kirkon opillista 
elämää mallikelpoiseen kuntoon.  
Ensimmäisenä oli vapautettu naiset 
papin viroista ja lakattu kastamasta 
avioliiton ulkopuolella syntyneitä lap-
sia. Itse asiassa naiset vaikenivat seu-
rakunnassa kokonaan, mikä oikein ja 
raamatullista olikin. Naiset lakkasivat 
jopa varmuuden vuoksi laulamasta 
jumalanpalveluksissa, ettei hyvää luo-
misjärjestystä loukattaisi.

 Myös jotkut miehistä joutuivat luo-
pumaan papin virastaan elleivät pikim-
miten onnistuneet hankkimaan itselleen 
vaimoa, sillä seurakunnanpalvelijan on 
oltava yhden vaimon mies.

 Ehtoollinen oli 
aidosti mieltä kohottava 
kokemus, sillä jokaisen 
ehtoolliselle halua-
van piti ensin läpäistä 
kuukauden mittainen 
“korkean paikan” leiri, 
jossa opillinen ja elä-
män puhtaus testattiin 
tiukalla seulalla. Harvat 
ehtoollispöytään asti 

selvinneet olivatkin uljas näky maal-
lista koreilua kaihtavissa kaavuissaan 
hiukset juuri oikeassa mitassaan.

 Hiukset tosin herättivät kiivasta (toki 
kristillisen nöyrässä “veli hyvä” -diskurs-
sissa) keskustelua, sillä vaikka selvää oli, että 
naisten hiusten tuli olla pitkät ja miesten 
lyhyet,  esiintyi joitakin vaikeita rajatapa-
uksia, esimerkiksi polkkatukka. 

Onneksi myös selkeitä rajanvetoja 
oli onnistuttu tekemään: rössypo-
tut ja verilätyt julistettiin pannaan. 
Ja lähimmäisenrakkaus oli tietenkin 
tosi kannatettavaa. Hyväntekeväisyys 
oli sitä paitsi helppoa: koska suurin 
osa hätää kärsivistä lähimmäisistä oli 
moraalisesti turmeltunutta poruk-
kaa ja muutenkin homoja, joille piti 
opettaa ensin moraalista selkärankaa, 
varsinainen avun ansaitsevien joukko 
jäi helppohoitoisen pieneksi. 

Toki kaikenlaisia pakolaisia ja turva-
paikanhakijoita kävi kolkuttelemassa 
seurakuntien ovilla, ja heidät majoi-
tettiinkin yöksi, sillä saattoihan siellä 
joukossa olla joku enkelikin. Mutta 
seuraavana päivänä yöpyjät käänny-
tettiin takaisin kotimaahansa vahvis-
tettuina raamatunlauseella “Jumala on 
säätänyt kansoille rajansa”. 

Hämmennystä näiden erilaisten sul-
jettujen ovien takana lietsoi kuitenkin 
tuntematon, joka kulki kolkuttelemassa 

kaikkiin oviin. Kukaan 
ei uskaltanut avata, 
sillä omaa oppia piti 
varjella. Mutta tämän 
ääni oli tutumpi kuin 
mikään ja jätti poltta-
van ikävän, jonka sai 
vain vaivoin turrutet-
tua miettimällä jotakin 
muuta - vaikka omia 
suorituksiaan. 
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Jeesus tulee - oletko 
valmis?

Vaatu Kalajoki, tanssija, koreografi

• Professori Juha Siltala jatkaa keskustelua 
työuupumuksesta Kiitotie-lehdessä 2/2005.

- Ihmiset suostuvat määräaikaisiin työsuh-
teisiin, kiristyneeseen kilpailuun ja pidem-
piin työviikkoihin, koska heitä roikotetaan 
kunnianhimon koukusta ja saadaan pitä-
mään itseään erikoisena ja todistelemaan 
omia taitojaan. Kukaan ei enää suostu ole-
maan tavallinen.

- Ei ihme, että olemme onnettomia ja per-
heet hajoavat. Parisuhteetkin kestävät vain 
niin kauan kuin niistä saadaan henkilökoh-
taista hyötyä. Tuulosmittauksen näkökulma 
on hiipinyt kuin salaa myös yksityiselämän 
puolelle. Mutta aina ei ollut näin.

• Piispa Mikko Heikka kirjoittaa Suomen 
Kuvalehdessä 51-52/05 monikulttuurisuu-
desta.
- Eikö muuttajia ole vanhan kolonialistisen 
perinteen mukaisesti pidetty pikemminkin 
pelkkänä työvoimana, jota on väliaikai-
sesti varastoitu esikaupunkien slummei-
hin? Onko missään toteutettu kulttuuri-
suuden perusajatusta, että muuttajan ihmi-

syyttä arvostetaan ja autetaan häntä kotou-
tumaan uuteen kotimaahan.

-Ehkä on pikemminkin niin, että kriisissä 
on Euroopan valtioiden ahne ja sokea voi-
tontavoittelu. Maahanmuuttajia on käytetty 
hyväksi niin kauan kuin on ollut tarpeen. 
Kun heidän palveluksiaan ei enää ole tar-
vittu, muuttajat on unohdettu lähiöihin. 
Heitä ei enää ole olemassa. He ovat poistu-
neet maapallolta. Vanhaan kotimaahan ei 
ole paluuta eikä uusi heitä tunne.

• Voima-lehti 10/05 on haastatellut ohjaaja 
Aki Kaurismäkeä,jonka elokuvien punaisena 
lankana on ollut sosiaalinen vastuu.
-Lienee kansalaisvelvollisuus tuntea jonkin-
laista sosiaalista vastuuta. Se ei kuitenkaan 
näytä olevan yleinen hyve.

-Henkilökohtainen moraalini on kyllä ollut 
tiukka, mutta sosiaalisen vastuun kanssa 
on vähän niin ja näin. Se on ollut sellaista 
räpellystä. Olen pyrkinyt tekemään pieniä 
täsmäiskuja suuntaan jos toiseen, koska 
isompiin ei ole ollut resursseja. Mutta jos 
näen jonkun suullaan katuojassa, kyllä minä 
käännän hänet ympäri ja mittaan pulssin.
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kuntien kirkkoherroja ja kaikkia 
työntekijöitä yksituumaisuudesta. 
Tunnustuksen saavat myös luotta-
mushenkilöt, jotka osasivat katsoa 
kokonaisuutta eivätkä jämähtäneet 
yksityiskohtiin.

Hän muistuttaa, että seurakun-
tien yhdistymisissä liikkuu oikean 
tiedon rinnalla myös huhuja ja pel-
koja. Kysytään myös, kuka voittaa 
ja kuka häviää. Vaikeitakaan kysy-
myksiä ei tyrmätty.

-Uuden seurakunnan kirkko-
herran keskeinen rooli korostuu 
näissä prosesseissa, koska hän on 
koko seurakunnan johtaja. Onkin 
tärkeää, että saatu asema voidaan 

kanavoida myönteisesti, Piri pai-
nottaa.

Talous
lyö tahtia

Alle 2 500 hengen seurakunnat 
joutuvat nykyoloissa pohtimaan 
seurakuntarakenteen muutosta, 
jos veroprosentti on 1,7 prosent-
tia ja talous on rakentunut kirk-
kohallituksen avustuksen varaan, 
jos henkilöstömenot ovat jäsentä 
kohti maan keskiarvoa selvästi 
korkeammat ja jos seurakunnat 
eivät pysty ylläpitämään kokoai-

Kivun ja kritiikin
kautta voittoon

Kirkkoherra Erkki Piri myöntää, 
että Siikalatvan synnyttäminen 
ei käynyt kädenkäänteessä eikä 
kivuitta.

-Yhdistymiseen liittyvä työ teh-
tiin oman työn ohessa, ja se vaati 
veronsa. Aina ei saatu tietoa eikä 
tarpeellista tukea, mutta prosessia 
piti vain viedä eteenpäin. Meihin 
vetäjiin kohdistui luonnollisesti 
myös kritiikkiä. Joskus kävi mie-
lessä, että hyppäänkö pois kärryiltä, 
Piri toteaa jälkeenpäin.

Piri kiittää yhdistyneiden seura-

postia postia postia • Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Kutsujumalanpalvelus 
80-vuotiaille

Oulun seurakunnilla on nykyisin 
kaunis ja vaikuttava tapa muistaa 
tasaisia vuosikymmeniä täyttä-
viä jäseniään ja juhlistaa heidän 
elämänsä merkkipäiviä.

Niinpä Tuirankin mammutti-
seurakunta jaksoi järjestää meille  
80 vuotta täyttäneille ja täyttäville 
kutsujumalanpalveluksen, messun, 
kirkkokahveineen ja tyylikkäine 
ohjelmineen lokakuun lopussa 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Valoisa, puhuttelevan harras 
kappeli täyttyi ääriään myöten 
hiljaisesta, rauhallisesti liikehti-
västä kirkkokansasta. Kappelin 
pehmustetuilla istuimilla tunsi 
levähtävänsä, voi keskittyä Sanan 
kuuloon ja virsien veisuuseen.

Kirkossa saarnasi nuori, äsken 
seurakuntaan tullut pastori. 

Kuunnellessani välähti mielessäni 
se tuokio, kun Jeesus ruokki ne 
5 000, mutta ennen sitä ilmes-
tyi väkijoukosta poikanen, jolla 
oli kaksi kalaa ja viisi leipää ja 
antamisen mieli. Sama mieli ja 
Jeesuksen siunaus oli koettavissa 
nytkin ja meillekin.

Messun päätyttyä Pasi-pappi 
ja diakonimme ohjasivat mei-
dät kahvipöytiin. Hyvältä tun-
tui istuutua valmiiksi katetun 
pöydän äärelle. Istuimme hiljai-
sina, vähitellen viritellen lähellä 
istuvien kanssa juttua. Olimme 
sitä ikäpolvea, joka oli käynyt 
läpi rankat sotavuodet ja elänyt 
lujaa työtä tehden vuosikym-
menten halki. Nyt meille pidet-
tiin puheita, kuulimme hienoa 
musiikkia. Pasi-pappi oli nähnyt 
vaivaa juhlapuheessaan, ottanut 
selville, mitä tapahtui valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti syn-

tymävuotenamme 1925. Niinpä 
useat meistä ovat eläneet kaikkien 
Suomen presidenttien aikaan.

Meillä juhlinnan kohteilla oli 
hyvä mieli ja kiitollisuus. Elämän 
uupumusko lie painanut kätemme 
niin, ettemme ehtineet aplodee-
raamaan vai oliko se kuuluisaa 
oululaista perinnettä? - Päätösvirsi 
Herraa hyvää kiittäkää kajahti 
voimakkaana ja täydestä sydä-
mestä, ja sen mukana - toivon - 
meni syvät kiitoksemme juhlan 
järjestäjille. Lähtiessä saimme 
lahjaksi kirjan ja tummanpu-
naisen ruusun.

Mutta jälkiajatuksena tulvahti 
mieleeni, että kutsujumalanpalve-
lukset eri kohderyhmille voisivat 
olla kehittelyn ja toteuttamisen 
arvoista seurakuntatyötä.

KYLLIKKI KLEMETTI

Kävijämäärä 
tuplaantui 

En ollut uskoa silmiäni perjan-
taina 9.12., kun lähes 40 ”Cros-
si”-iltaan osallistunutta lähti 
kaksi tuntia kestäneille kahvi-
lajatkoille. Rukouksiini oli lo-
pultakin vastattu monien viral-
lisluontoisten seurakuntailtojen 
jälkeen. Kristillistä kahvilakult-
tuuria taitaa sittenkin olla Ou-
lun leveyspiirillä.

Täytetään Oulun ainoa iltakah-
vila jälleen seuraavalla kerralla 
tammikuussa!

JUKKA-PEKKA LAIHANEN

Viikon 
kysymys

Oletko 
onnistunut 
pitämään 

uuden vuoden 
lupauksesi 

ensimmäisen 
viikon 
ajan?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Siikalatva panostaa 
palveluhenkisyyteen

kaisia virkasuhteita tai saa virkoja 
täytetyiksi.

Seurakuntaliitoksissa talous siis 
määrää tahdin.

-Kyllä ja ei. Kirkon olemus ja teh-
tävä on hengellinen, mutta työpaik-
kana se toimii kuten mikä tahansa 
työpaikka, Erkki Piri toteaa.

Hän kuvaa kirkkohallituksen linjaa 
seurakuntien yhdistymiskuvioissa 
armolliseksi. Siikalatvassakin on 
yhdistymisavustuksen eli ”pork-
kanarahan” turvin taattu viideksi 
vuodeksi palkat työntekijöille.

-Tämä on sielunhoidollista työ-
voimapolitiikkaa. Näin meille työn-
tekijöille ja luottamushenkilöille 
annetaan riittävästi aikaa pohtia, 
miten tulevat virat täytetään.

Ravistelua tarvitaan
koko kirkossa

Siikalatvassa yhteiseksi visioksi on 
kiteytetty asiakaslähtöisyys ja palvelun 
ajatus. Erkki Piri on vakuuttunut 
siitä, että kirkon muillakin tasoilla 
tarvitaan luutaa lakaisemaan, jotta 
toiminta saadaan vastaamaan ajan 
tarpeita. Hän ennustaa, että niin 
kirkkohallitus osastoineen, kapitu-
lit kuin isot kattojärjestötkin ovat 
ennen pitkää perkausten edessä.

-Seurakunta tekee perustyötä, 
mutta joskus meitä hyppyytetään 
liian kanssa. Ei kaikkia organisaa-
tioita voi lakkauttaa, niitä tarvitaan 
perustehtävän toteuttamisessa, 
mutta isojen systeemien paisumi-
nen on ollut kirkossakin huono 
asia. Palvelevatko ne enää kaikilta 
osin perustehtävää?

Pirin mukaan kuntien yhdistä-
miskeskustelu panee väkisin vauhtia 
myös seurakuntiin.

-Joudumme tosissamme kysy-
mään, missä junassa istumme ja 
mihin olemme menossa. Myös 
meidän työntekijöiden tulee kysyä, 
miksi ja mitä varten olemme työn-
tekijöinä kirkossa.

LEA LAPPALAINEN

Vuoden alussa 
neljästä pienestä 
seurakunnasta syntynyt 
Siikalatva viittoo 
hiippakunnassaan 
tietä seurakuntien 
yhdistymisille.

-O len optimistinen tulevai-
suuden suhteen. Hallin-
to kevenee ja seurakun-

nan perustehtävää päästään hoi-
tamaan entistä paremmin, Siika-
latvan seurakunnan kirkkoherra 
Erkki Piri sanoo.

Piippola, Pulkkila, Kestilä ja 
Pyhäntä ovat historiaa, sillä vuoden 
alusta niistä tuli Siikalatvan seura-
kunta. Vastasyntyneessä seurakun-
nassa on noin 6 500 jäsentä, liki 30 
työntekijää ja yksi kirkkoherranvi-
rasto, joka sijaitsee Piippolassa sekä 
kolme seurakuntatoimistoa.

Ikääntyminen leimaa uutta seu-
rakuntaa, ja rollaattorit ovat tuttu 
näky taajamien keskustoissa. Van-
heneva, erityisesti diakonian ja 
sielunhoidon palveluja tarvitseva 
väestö on samalla kirkon uskolli-
sinta jäsenistöä.

-Meillä on myös joukko vete-
raaneja, joiden palveleminen suu-
rella konkreettisella rakkaudella 
on yksi seurakunnan ydintehtäviä, 
kirkkoherra Piri sanoo.

Herätysliikkeistä Rauhanyhdis-
tyksellä on toimintaa ympäri laajan 
seurakunnan. Herättäjä-Yhdistys 
on aktiivinen, ja toimintaa on 
myös Evankeliumiyhdistyksellä 
sekä Uusheräyksellä.

Parhaillaan Siikalatvassa valmis-
taudutaan ennenaikaisiin seurakun-
tavaaleihin. Tammikuun 22.-23. 
päivinä seurakunta valitsee itselleen 
uuden 19-jäsenisen kirkkovaltuus-
ton, joka puolestaan valitsee aika-
naan kirkkoneuvoston.

Erkki Piri toimi viime vuoden loppuun Piippolan kirkkoherrana. Nyt hän on paljon haltija, lääninrovasti ja 
Siikalatvan kirkkoherra.
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Oulun seurakuntaviikko5.-11.1.2006

JUMALANPALVELUKSET 
Oulujoen kirkossa pe 6.1. 
loppiaisena klo 10 messu, 
toimittaa Paavo Moilanen, 
saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 8.1. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Hintan seurakuntatalossa 
pe 6.1. loppiaisena klo 18 
viikkomessu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma. Nimikkolähetti 
Kaija Martinin matkaan siu-
naaminen, toimittaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Lähtöjuhla.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 8.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

MUU TOIMINTA
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 8.1. klo 12.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.

Hintan seurakuntatalo

Hintantie 89
Pyhäkoulu su 8.1. klo 12. 
Messu su 8.1. klo 16, toimit-
taa Vesa Pöyhtäri. Pyhäkoulu 
ja kirkkokahvit. Järjestäjänä 
Timoteus-yhteisö.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.
Gospelmessuharjoitukset to 
12.1. klo 18.

Huonesuon seurakuntakoti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 8.1. klo 12.
Kuntopiiri ma 9.1. klo 19.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.

Hönttämäen seurakuntakoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 12.1. klo 9.30.

madekoski

Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan seurakuntatalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 8.1. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
9.1. klo 18.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.
Lapsikuoroharjoitukset to 
12.1. klo 16.45-18.30.

saarelan seurakuntakoti

Poolakuja 1
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.

sanginsuun seurakuntakoti

Sanginsuuntie 59
Rauhanyhdistyksen seurat su 
8.1. klo 17.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.

JUMALANPALVELUKSET
Tuomiokirkossa: Loppiaisena 
pe 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Raimo Paaso. Kolehti Etiopian 
Mekane Yesus -kirkon työnte-
kijöiden ja vapaaehtoisten vas-
tuunkantajien koulutukseen 
(SLS). Radio Dei.
Su 8.1. klo 10 messu, toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avustaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Raimo Paaso. Kolehti lähe-
tystyöhön suomensukuisten 
kansojen parissa Venäjällä 
(Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
ry.). Kirkkokahvit Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa.
Heinätorin seurakuntata-
lossa loppiaisena pe 6.1. klo 
12 messu, toimittaa Martti 
Pennanen.

MUU TOIMINTA
tuomiokirkko 
Loppiaiskonsertti pe 6.1. klo 
18 Nurmijärven musiikinystä-
vät ry, Amadeus kuoro, johtaa 
Keimo Joensuu ja Aiolos-kuo-
ro, johtavat Seppo Härkönen ja 
Elina Könönen, ohjelma 5 e.
Rauhanyhdistyksen kirkkoil-
ta ti 10.1. klo 10 Pentti Koppe-
roinen ja Pertti Sinervo.
Opettajien raamattupiiri ti 
10.1. klo 18 kryptassa.
Keskiviikkoseurat ke 11.1. klo 
18 kryptassa, Markku Niku.

keskustan seurakuntatalo

Isokatu 17
Eläkepapit ja puolisot to 12.1. 
klo 14 kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 12.1. klo 10-
15.30 alasalissa, klo 13 vieraana 
Eero Virsunen.
Tuomiokirkkokuoro to 12.1. 
klo 17 juhlasalissa.
Ompeluseurat to 12.1. klo 
18.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 12.1. klo 14, 
Anna-Mari Heikkinen.
Nuorten aikuisten raamat-
tupiiri to 12.1. klo 18.30 
alasalissa.

intiön seurakuntakoti

Intiönpolku 2 
Perhekerho to 12.1. klo 10.

Heinätorin seurakuntatalo

Aleksanterinkatu 7
Keramiikkakerho ti 10.1. klo 
16 varhaisnuorille.
Virsi-ilta ti 10.1. klo 18. Uu-
denvuoden ja loppiaisen virret, 
Esko Laukkanen.
Miesten piiri ke 11.1. klo 18 
kerhohuoneessa.

myllytulli

Makasiininkatu 6 B
Varhaisnuorten kerho ma 9.1. 
klo 18 ja ti 10.1. klo 17.

JUMALANPALVELUKSET
Tuiran kirkossa: Loppiaisena 
pe 6.1. klo 10 messu, liturgia ja 
matkaan siunaaminen Hannu 
Ojalehto, saarna Kirsi Hiltu-
nen, avustavat Anneli Kauppi, 
Leena Haaga ja Tuija-Riitta 
Heiskanen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Amani-kuoro. 
Kolehti nimikkolähetti Kirsi 
Hiltusen työlle Suomen Lä-
hetysseuran kautta. Nimikko-
lähetti Kirsi Hiltusen matkaan 
siunaaminen ja lähtöjuhla.
La 7.1. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Helena Paalanne. 
Kolehti nimikkolähetti Leena 
Pasasen työlle Ilembulan las-
tensairaalassa Tansaniassa.
Su 8.1. klo 10 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Juha Huhtala, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti koulujen 
rakentamiseen Etelä-Sudaniin 
palaavien pakolaisperheiden 
lapsille Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Klo 18 iltamessu, 
toimittaa Päivi Jussila,  kant-
torina Tommi Hekkala. Ko-
lehti katastrofiapuun Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Ke 11.1. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Lauri Kujala, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti nimikkolähettikohtee-
seen Turkin radiolähetystyössä 
Sanansaattajien kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
loppiaisena pe 6.1. klo 12 
messu, toimittaa Juha Huhtala, 

avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Raakel Kaltakari. 
Kolehti Etiopian Mekane Yesus 
-kirkon työntekijöiden ja vas-
tuunkantajien koulutukseen 
Suomen Lähetysseuralle.
Su 8.1. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Raakel 
Kaltakari. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
loppiaisena pe 6.1. klo 10 
messu, toimittaa Stiven Naa-
tus, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Su 8.1. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira klo 
10. Klo 15 English Service. Ko-
lehti kansainväliselle työlle.
Pateniemen k irkossa  su 
8.1. klo 12 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttori-
na Juha Pöykkö. Kolehti  ks. 
Tuira klo 10.

MUU TOIMINTA
tuiran kirkko

Myllytie 5
Vapaaehtoisten lauluryhmän 
kokoontuminen ti klo 13, 
katso menot.
Miestenpiiri ti klo 18.
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.

PyHän tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Pyhäkoulu su klo 12.
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 10-13 ja klo 16-20.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
040 5832 368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su klo 15.
Aamukahvit ti klo 10.
Diakoniapiiri ti klo 14.
Aamurukous ke klo 7.45.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30. Hannu Kippo aiheesta 
Katso Kristukseen.

rajakylän seurakuntakoti

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

Pateniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
10.1. klo 18.

koskelan seurakuntakoti

Koskelantie 86
Kauneimmat joululaulut pe 
6.1. klo 15 ja klo 18. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Pyhäkoulu su klo 12.

kuivasjärven seurakuntakoti

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.

niittyaron kerHoHuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.

JUMALANPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa: 
Loppiaisena pe 6.1. klo 10 mes-
su, toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Satu Saarinen, kanttori-
na Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Lähetyspyhä.
Su 8.1. klo 10 messu, toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Juha 
Soranta. Radiointi Radio Dei.
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Klo 18 gospelmessu, toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa Jukka 
Kärkkäinen, musiikista vastaa 
Esa Rättyä yhdessä Seetri-mu-
siikkiryhmän kanssa. Teejatkot 
seurakuntasalissa.
Kastellin kirkossa: Loppiaisena 
pe 6.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Taina Voutilainen.
Su 8.1. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Pyhän Andreaan kirkossa: 
Loppiaisena pe 6.1. klo 12 sa-
najumalanpalvelus, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Uuden 
nimikkolähetin Maija-Liisa 
Maunun matkaansiunaaminen 
ja lähtöjuhla. 
Su 8.1. klo 12 kastejumalanpal-
velus, toimittaa Juhani Lavanko, 
avustaa Petri Satomaa, kantto-
rina Taina Voutilainen. 
Kaukovainion seurakuntata-
lossa su 8.1. klo 18 arabiankie-
linen jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa su 
8.1. klo 12 messu, toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Järviö. 

MUU TOIMINTA
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Oulun seudun virsikuoro  ma 
9.1. klo 18.30.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 
11.1. klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 11.1. klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke 11.1. 
klo 18.30. Mukana kappalainen 
Satu Saarinen.

kastellin kirkko

Töllintie 38
Juttutupa pappilan kamarissa 
ma 9.1. klo 12.30.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 9.1. klo 18.30.
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.

PyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Virsilauluilta su 8.1. klo 18. 
Ks. Menot.
Perhekerho ke 11.1. klo 10.

Uuden kuoron harjoitus ke 
11.1. klo 18.30
Kaakkurin lapsikuoron har-
joitus to 12.1. klo 16.

kaukovainion seurakuntatalo

Hiirihaukantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Diakoniapiiri ma 9.1. klo 17.
Lähetyspiiri ti 10.1. klo 18. 
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.
Kirkkotekstiilipiiri ke 11.1. klo 
18-20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 11.1. klo 18.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 12.1. klo 
18.30.
Mieskuoro TervasCanto har-
joitukset to 12.1. klo 18.

maikkulan seurakuntatalo

Kangaskontiontie 9
Perhekerho ke 11.1. klo 9.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
12.1. klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to 12.1. 
klo 17.30.
Raamattupiiri to 12.1. klo 18.

lämsänjärven 
kauPunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

meri-toPPilan 
moniPalvelukeskus

Paalikatu 19
Pyhäkoulu su klo 12.

Pyhäkoulut: Hartaantie 12, 
su klo 12.
Puuhakerho Intiössä, hau-
tausmaan huoltorakennus, 
kasvihuoneen kellari, ma ja 
ke klo 9.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kiia Olivia Hautala.
Karjasilta: Katariina Liisa Ma-
ria Kokko, Julius Tapio Kouva, 
Elli Kerttu Katariina Sepponen, 
Alma Aurora Anastasia Kippola, 
Pirta Eveliina Partanen, Vilho 
Verneri Luokkanen, Sampo 
Jeremias Antero Isteri, Aurora 
Leinonen, Aada Maria Saarikos-
ki, Aimo Elias Sakari Soini.
Tuira: Matilda Rauha Dag-
mar Nuojua, Harriet Henna-
Henriikka Heikkinen, Saana 
Eveliina Ollikainen, Enni Julia 
Immonen, Venla Irene Planting, 
Tero Daniel Pudas, Lauri-San-
teri Mellanen, Elina Katriina 
Kiiskilä, Vanessa Emilia Van-
hamäki, Matias Väinö Valtteri 
Viertola, Otso Henrik Severi 
Kauppi, Peppi Lotta Sikuriina 
Hietanen, Sehi Esteri Ollila, 
Elmina Maria Mustonen, Paavo 
Eemeli Kemppainen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Olli Juhani Varkki ja Essi Kaisa 
Johanna Lakari, Antti Olavi 
Leppänen ja Marika Annaleena 
Sipola, Jyrki Johannes Laurila ja 
Reeta-Liisa Tölli.
Karjasilta: Markus Samuli 
Kämäräinen ja Sara Annina 
Käräjäoja,  Markus Antero 
Kotilainen ja Maarit Maija-
Liisa Hiekkanen, Tero Mikael 
Minkkinen ja Sanna-Maaria 
Hänninen, Lars Robert Johnson 
ja Saana Anna Magdalena Ös-
terberg, Mikko Samuli Herukka 
ja Satu Marjaana Kenttälä.
Tuira:Juhani Tapio Nummi ja 
Päivi Inkeri Laine, Tapio Uolevi 
Ronkainen ja Maria Elisabet 
Pihlajaniemi, Vesa Samuli Sip-
pala ja Anne Katariina Hirvas-
niemi, Ari Matias Makkonen ja 
Nina Kristina Rancken.
Oulujoki: Heikki Olavi Latva-
koski ja Eija Sinikka Savolainen, 
Trevor Lee Hauck ja Päivi Maria 
Väyrynen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Julius Allan Vehaskari 93 v.
Karjasilta: Lyyli Helinä Sep-
pänen s. Karppinen 62 v, Kirsti 
Rakel Heikkinen s. Heikkinen 
78 v, Kaisa Valpuri Karjalainen 
s. Niiranen 89 v, Kaarlo Kalervo 
Rasila 84 v, Jouni Sakari Vaara 
44 v, Hanna Maria Suvanto s. 
Laitila 66 v, Anja Eine Santa-
holma s. Kaisla 90 v.
Tuira: Vieno Annikki Huk-
kanen s. Ritokangas 82 v, 
Pauli Manninen 73 v, Julia 
Katariina Tammi s. Myllymäki 
56 v, Jaakko Olavi Ollakka 81 
v, Enni Gustava Finnström s. 
Impola 87 v.
Oulujoki: Timo Sivert Säkki-
nen 40 v.



5

menotTalvi
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Hartausohjelmat:
Pe 6.1. klo 10 loppiaisen messu 
Oulun tuomiokirkosta, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa Pekka 
Rehumäki, kanttorina Raimo 

Paaso. Virret: 47, 50:6, 45:1-4, 43:1- , 28, 27:3-4.
Su 8.1. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa Juha Vähäkangas, kant-
torina Juha Soranta. Virret: 233:1-3, 447:4, 442, 
215, 452, 512, 216:4.
Su 8.1. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lähetys-
sihteeri Raija Korhonen.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 11.1. klo 16.15 keskiviikon kolumnistina on Ari 
Savuoja.
To 12.1. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kes-
kustellaan kasteesta.

Su 8.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lun pitää lähetyssihteeri Raija 
Korhonen.
Su 8.1. klo 10 jumalanpalvelus 

Oulun tuomiokirkosta, toimittaa Ari-Pekka Metso, 
avustaa Pekka Rehumäki, kanttorina Raimo Paaso. 
Virret: 233, 334:5-8, 214, 215, 232, 223 ja 442:3-5.

Oulujoki: Anni Katariina Sora-
kangas, Joonas Pekka Olavi 
Nauska, Viivi Maria Adele 
Olkkonen, Venla Aamu Aurora 
Röyttä, Emilia Helmi Anne-
li Heinikoski, Leevi Tapani 
Kuusikko, Mari Johanna Veik-
kolainen, Oskari Elias Antero 
Hattula, Alexandra Elisabet 
Pitkänen, Annika Kreetta Wiik, 
Kalle Oskari Faarinen.

O letko lukenut Dan Brownin kiistel-
lyn kirjan, Da Vinci-koodin? Entä 
nähnyt viimeisimmän Harry Pot-

ter-elokuvan? Mitä mieltä olet niistä? 
Näistä asioista keskustellaan torstaina 

19.1. klo 19 alkaen nuorten aikuisten 
illassa Heinätorin seurakuntatalolla, 
Aleksanterinkatu 71. Ota mielipiteesi mu-
kaan ja osallistu keskusteluun. Aiheeseen 
johdattaa pastori Ilkka Mäkinen.

Nuorten aikuisten iltojen kevään aiheet 
ja kokoontumisajat ovat seuraavat:

19.1. klo 19 Miten pappi lukee Da 
Vinci-koodia ja katselee Harry Pot-

Da Vinci ja Potter 
aloittavat nuorten aikuisten 

keskustelut

ter -elokuvaa? Vieraana pastori Ilkka 
Mäkinen. 

23.2. klo 19 Varoitus! Sydämellisiä 
ihmisiä! Vieraana nuorisotyönohjaaja 
Maire “Mono” Kuoppala.

16.3. klo 19 Mooseksen jalanjäljissä 
Egyptissä. Vieraana nuorisotyönohjaaja 
Johannes Takaeilola.

20.4. klo 19 Mikä on keskeisintä kristin-
uskossa? Mistä en tingi enkä luovu?

25.5. klo 19 Ehtoollishartaus ja kah-
vittelu

Ilta aloitetaan hartaushetkellä kirkko-
salissa ja sen jälkeen mennään alasaliin 
kahvittelemaan ja keskustelemaan.

MUISTOVIIKONLOPPU

Itsemurhan kautta omaisen-
sa menettäneille 3.-5. helmi-
kuuta Juumassa. Kutsumme 
erityisesti sururyhmissä mu-
kana olleita. Lisätietoja sekä 
ilmoittautumiset: sairaalapas-
torit Juha Kyllönen, p. 040 
579 7807 ja Annamaija Mat-
tila, p. 040 579 7803.

KESKUSTELUA SYöVäSTä

Syöpään sairastuneiden uusi 
keskusteluryhmä alkaa 24.1. 
klo 18  Heinätorin seurakun-
takodissa, Aleksanterink.71. 
Sairaalapastoreilta Maire 
Heikkinen, p. 040 579 7804 
tai Hannele Lusikka, p. 040 
579 7806 saatte tarkempia 
tietoja ryhmästä.

KUULUMISIA 
BOTSwANASTA

Tuomiokirkkoseurakunnan 
nimikkolähetti Eero Virsu-
nen kertoo Suomen Lähetys-
seuran Botswanan työalueen 
kuulumisia su 8.1. klo 10 al-
kavan tuomiokirkon messun 
jälkeen Keskustan seurakun-
tatalon alasalissa, Isokatu 17, 
kirkkokahvit.

LAULURYHMäN 
KEVäT

Vapaaehtoisten lauluryhmä 
kokoontuu Tuiran kirkon 
luentosaliin ti 10.1. klo 13 
suunnittelemaan kevään 
toimintaa. Lisätietoja Tuu-
lia Kivisaarelta, p. 040 723 
5880.

IHMISTä 
ISOMPI TEHTäVä

Nuorten aikuisten ja opis-
kelijoiden lähetysleiri Lapi-
osalmen Eräleirikeskuksessa 
3.-5.2. Maailmanvalloitusta 
vai syvää kohtalonyhteyttä? 
Periksi antamatonta oikeas-
sa olemista vai aitoa vuoro-
puhelua? Auttamista vai kes-
kinäistä jakamista? Lähetys-
tä vain maailman äärissä vai 
omasta nojatuolistakin? 

Etsimme yhdessä vastauksia 
muun muassa näihin kysy-
myksiin nuorten aikuisten ja 
opiskelijoiden lähetysleirillä 
Lapiosalmen Eräleirikeskuk-
sessa helmikuussa. Mukana 
etsinnässä ovat Rovaniemen 
seurakunnan lähetyssihteeri 
Liisa Alanne, Suomen Lähe-
tysseuran lähetyskasvatus-
sihteeri Marja Kopperoinen, 
Oulun tuomiorovastikunnan 
lähetyssihteeri Emmi Korpi 
ja Suomen Lähetysseuran 
lähetti, ravitsemusterapeutti 
Ulla Mäkinen. 

Leirin hinta työssä käyville 
77 e, opiskelijoille 67 e. Alle 
4-vuotiaat lapset ilmaiseksi, 
alle 8-vuotiaat 42 e, alle 15-
vuotiaat 52 e. Hinta sisältää 
täysihoidon omin liinavaattein 

ja kaikki ohjelmat. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset pe 20.1. 
mennessä Oulun hiippakun-
nan lähetystoimistoon, p. 535 
5821, oulu.sls@mission.fi, 
Emmi Korvelle, p. 040 506 
5511, emmi.korpi@evl.fi tai 
Liisa Alanteelle, p. 040 503 
4057, liisa.alanne@evl.fi.

TRILLISSä TILAA

Tuiran seurakunnan Mus-
kari Trillissä muutamia va-
paita paikkoja. Uutena ryh-
mänä 3-6 -vuotiaiden ilta-
ryhmä. Tiedustelut Anna 
Haanpää-Vesenterä, p. 040 
5832 368.

LOPPIAISEN 
LäHETYSJUHLAT

Tuiran seurakunnan nimik-
kolähetti pastori Kirsi Hil-
tunen siunataan matkaan 
loppiaisen messussa Tuiran 
kirkossa klo 10. Kirsi tulee 
toimimaan sairaalateologi-
na Taiwanilla. Messun jäl-
keen on lähetysjuhla, jossa 
on mukana myös Taiwanil-
la lähettinä ollut Tuija-Riit-
ta Heiskanen. Tule lähettä-
mään Kirsiä matkaan.

Karjasillan seurakunnan ja 
erityisesti Kaakkurin alueen 
uusi nimikkolähetti Mai-

ja-Liisa Maunu siunataan 
lähetystyöhön loppiaisena 
6.1. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Messun jälkeen on 
lähtöjuhla. Maija-Liisa lähtee 
Namibiaan erityisesti kum-
milapsityöhön.

PARISUHDETTA 
PARANTAMAAN? 

Oulun ev.-lut. seurakunnat 
järjestää parisuhteen rikastut-
tamisviikonlopun Rokualla 
27.-29.1. Viikonlopussa kes-
kitytään parisuhteen positiiv-
isten asioitten löytämiseen ja 
käyttöönottoon. Viikonlopun 
hinta on 82 e/pari. Mukaan 
voidaan ottaa vain rajoitettu 
määrä pareja, ja viikonloppu 
täytetään ilmoittautumisjärj-
estyksessä. Ohjaajina toimi-
vat Saila Kukkohovi-Jämsä 
ja Mikko Jämsä sekä Soile 
ja Raimo Salo. Ilmoittautu-
miset ja lisätietoja: Heikki 
Kaikkonen, p. 040 5025 010. 
Ilmoittautumisaika päät-
tyy 13.1.

VEISUU JATKUU

Su 8.1. klo 18 Pyhän Andre-
aan kirkossa jatketaan toise-
na adventtisunnuntaina al-
kanutta Virsikirja kannesta 
kanteen -lauluiltasarjaa. Tällä 

kertaa laulamme mm. kaik-
ki pääsiäisajan virret. Laula-
massa mukana kanttori Ju-
ha Soranta.

NAISTEN RYHMä 

Päihdeongelman kanssa kipui-
leville joka perjantai klo 13 
Öbergin talon (Kirkkokatu 
5) alakerran kokoushuo-
neessa. Seuraavan kerran pe 
20.1. klo 13. Järj. Oulun ev.-
lut. seurakuntien päihdetyö 
ja A-kilta.

MIESTEN 
RAAMATTUPIIRI 

Käynnistyy ke 11.1. klo 18.30 
Karjasillan kirkon päiväker-
hohuoneessa. Sinne siis! Ota 
oma Raamattu mukaan!

UUSI 
SURURYHMä

Sururyhmä mahdollistaa su-
run jakamisen samassa tilan-
teessa olevien kanssa. Aloi-
tamme uuden sururyhmän 
Karjasillan kirkolla (Noke-
lantie 39) 2.2. klo 17.30. Ve-
täjinä pastori Esa Nevala ja 
diakoniatyöntekijä Nina Nie-
melä. Ilmoittautumiset 20.1. 
mennessä Nina Niemelälle, 
p. 040 575 2711.

Tämän vuoden alusta alka-
en Radio Dei tuottaa uu-
denlaisia ohjelmia.

Arkisin kello 7-17 ”Ra-
dio Dein musiikissa on 
sanomaa”. Tällöin kana-
valla kuullaan pääasiassa 
musiikkia. Lisäksi tar-
jolla on juttuja ja juon-
tajan seuraa eli lyhyitä 
puheosuuksia.

Arki-iltaisin viiden jäl-
keen sekä viikonloppui-

Mielenkiintoisia 
vieraita Deissä

sin ohjelmistossa uidaan 
”Pintaa syvemmälle”. Ka-
navalla kuullaan tällöin 
kristillisten järjestöjen ja 
seurakuntien tuottamia 
ohjelmia sekä hengellistä 
musiikkia.

Tammikuun arkiaamui-
na yhdeksän ja kymmenen 
välillä Radio Dein Aamu 
-lähetyksessä vierailevat 
mm. kaksinkertainen räpin 
suomenmestari Ruudolf, 

YHTEISIä 
SYNTYMäPäIVIä

Tänä vuonna 60, 70 ja 80 
vuotta täyttävät Karjasillan 
seurakuntalaiset. Yhteistä 
60-vuotiaiden juhlaa viete-
tään 26.3. klo 18 Kastellin 
kirkolla. Juhla päättyy har-
taushetkeen. 70-vuotiaiden 
juhlaa vietetään 24.9. ja 80-
vuotiaiden 15.10. Karjasillan 
kirkolla. Juhlat alkavat mes-
sulla klo 10. Lähetämme kai-
kille tammikuun alussa hen-
kilökohtaisen kutsun. Lisäksi 
tiedotamme juhlista ja ilmoit-
tautumisista Rauhan Terveh-
dyksessä. Jos haluatte merk-
kipäivänänne seurakunnan 
työntekijän kotikäyntiä, ot-
takaa yhteyttä kirkkoherran-
virastoon, p. 5313 200. Kar-
jasillan seurakunta.

GOSPELMESSU

Kasteen lahja on aiheena 
kevään ensimmäisessä gos-

pelmessussa Karjasillan kir-
kolla 8.1. klo 18. Messun toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
puheen pitää nuorisotyön-
ohjaaja Jukka Kärkkäinen, 
musiikista huolehtii nuo-
risomuusikko Esa Rättyä 
yhdessä Seetri -musiikkiryh-
män kanssa. Teejatkot seura-
kuntasalissa. Karjasillan seu-
rakunnan ja tuomiokirkko-
seurakunnan isoistoiminnan 
kevään aloitustilaisuus.

LUETAAN 
TURKISTA

Kevään ensimmäisessä kirjal-
lisuuspiirin kokoontumises-
sa pysähdymme katselemaan 
turkkilaista sielunmaisemaa 
Orhan Pamukin Nimeni on 
Punainen -kirjan ja Yashar 
Kemalin Haukkani Memed 
-kirjan välityksellä ja avulla. 
Kokoonnumme seuraavan ker-
ran Karjasillan kirkolla seu-
rakuntasalissa 4 ke 18.1. klo 
18-20. Oletko valmis?

kirjailija Torsti Lehtinen, 
kirjailija Markku Envall, 
lauluntekijä ja muusikko 
Markku Perttilä, kenttä-
piispa Hannu Niskanen, 
poppipappi Mikko Salmi 
sekä valtion elokuvatar-
kastamon johtaja Matti 
Paloheimo. 

Radio Dein ohjelmatie-
dot löytyvät netistä www.
radiodei.fi.
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Kun seurakunnan 
Perheasiain 
neuvottelukeskus aloitti 
toimintansa Oulussa 
50 vuotta sitten, 
työntekijöitä oli yksi. 
Nyt juhlavuonna iloitaan 
siitä, että työtiimiin 
saadaan viides jäsen.

T amperelainen pastori Matti 
Joensuu kantoi huolta per-
heiden kohtalosta sodan lo-
puttua ja perusti ensimmäi-

sen perheneuvontakeskuksen vuon-
na 1944. Hän ilmoitti lehdessä: Äl-
kää erotko, ottakaa yhteyttä.

Sama kehotus on voimassa edel-
leen. Vaikka parisuhteessa monet-
kin asiat hiertävät, niitä kannattaa 
selvitellä ennen eropäätöstä.

-Alkuvaiheessa perheasiain neu-
vottelukeskusten työntekijät olivat 
ensi sijassa ihmisten ongelmien ja 
huolien kuuntelijoita. Nyt se ei 
enää riitä. Meiltä pyydetään myös 
selkeitä neuvoja, Oulun johtava 
perheneuvoja, psykologi Paula 
Juolasmaa sanoo. 

Hän ymmärtää, miksi neuvot 
ovat tarpeen. Elämä ja sen mu-
kanaan tuomat pulmat ovat niin 
moninaisia ja monimutkaisia, että 
ihminen saattaa olla niiden keskellä 
hukassa. Esimerkiksi uusperheet ja 
niissä elävät eri vanhempien lap-
set sekä elämän kuvioissa mukana 

olevat entiset puolisot muodostavat 
suhdeverkoston, jonka hyvä hoita-
minen vaatii taitoja.

Kun Paula Juolasmaa piirtää 
fläppitaululle havaintokuvan uus-
perheestä, paperi täyttyy laidasta 
laitaan. -Ennen uusperheitä syntyi 
vain, kun toinen puolisoista kuoli, 
Juolasmaa vertaa.

Itsekkyyden 
kurimus

Tämän ajan ilmiö on myös itsek-
kyys, jonka syyksi voi lukea monia 
pettymyksiä ja eroja. Perheneuvoja 
näkee työssään haluttomuutta sitou-
tua toiseen ihmiseen. Ennen eroon 
piti olla syy. Nyt sellaiseksi riittää, 
ettei enää huvita, tai että on monia 
valinnan mahdollisuuksia. 

-Mutta monien virikkeiden ja 
mahdollisuuksien keskellä elämä 
muuttuu epävarmaksi, Juolasmaa 
huomauttaa.

Pitkätkin parisuhteet päättyvät 
eroon ehkä helpommin kuin aiem-
min. Taustalla voi olla niin kipeä 
loukkaantumisen tunne, ettei se 
ole neuvonnalla korjattavissa. Tai 
toinen huomaa eläneensä puoli-
sonsa ehdoilla ja haluaa lopulta 
oman elämän.

Mikä olisi hyvän parisuhteen 
perusta? Juolasmaan mukaan ha-
lu tehdä toiselle hyvää, huolehtia 
kumppanista. Onnellista olisi hänen 
mielestään, jos nuorena avioituneet 
pystyisivät kehittymään tahoillaan 
ja samalla muuttumaan ja vanhe-
nemaan yhdessä.

Väsymys 
uusi ilmiö

Perheneuvonnan uusi ulottuvuus 
alkuaikoihin verrattuna on ihmis-
ten väsyminen työssään. Psykologin 
analyysi on, että työssä väsymiseen 
vaikuttavat yksityiselämän ongel-
mat. Jos kotona tai parisuhteessa 
asiat ovat hyvin, ihminen jaksaa 
paremmin kantaa työn paineet.

Paula Juolasmaa aloitti perhe-
neuvojana 30 vuotta sitten. Sil-
loin uupumisesta ei puhuttu. Nyt 
ihmisen saattaa olla vaikea valita 
työtahtiaan. Jotkut kokevat työnsä 
liian vaativaksi ja omat kyvyt ylit-
täväksi tai uuteen työnkuvaan on 
työlästä tottua.

Seurakunnan työntekijältä, joka 
saa työnohjausta perheneuvon-
nassa, Juolasmaa saattaa kysyä: 
osaatko rajata työtäsi? Vaikka esi-
merkiksi diakoniatyöntekijällä ei 
ole määriteltyä työaikaa, hänellä 
pitäisi olla oikeus vapaa-aikaan ja 
lepoon. Juolasmaa pudistelee pää-
tään ajatukselle, että seurakunnan 
työntekijälle saa soittaa ihan mil-
loin tahansa.

Tähtäimenä 
sovinto

Kirkon perheneuvonta on pääasi-
assa korjaavaa työtä. Kun henkilö 
tulee asiakkaaksi, hänet otetaan 
vastaan viihtyisissä, mieltä rau-
hoittavissa tiloissa. Hän saa istah-
taa mukavaan tuoliin ja keskittyä 

PERHENEUVONTA

henkilökohtaisten ongelmiensa ja 
elämänsä solmujen purkamiseen.

Perheneuvoja ei pane asiakkaan 
asioita kuntoon vaan auttaa häntä 
etsimään keinoja sovintoon itsen-
sä, lähimmäistensä ja Jumalankin 
kanssa.

-Teemme kirkon työtä, sielun-
hoitoa, jota terapiakeskustelutkin 
tavallaan ovat. Ihminen saa puhua 
jumalasuhteestaan, jos niin haluaa. 
Voimme myös muistuttaa asiakkaal-
le, että rukous saattaisi helpottaa 
hänen pahaa oloaan, Juolasmaa 
selventää.

Osa perheneuvojista on pappe-
ja. Kaikki ovat saaneet työhönsä 

erikoistumiskoulutuksen, myös 
vastaanottosihteeri, jonka kanssa 
neuvontaan pyrkivä on ensim-
mäiseksi kosketuksissa aikaa va-
ratessaan.

Johtavan perheneuvojan mukaan 
työtiimi kokoontuu kerran viikos-
sa käsittelemään ajanvaraukset ja 
päättämään esimerkiksi siitä, tar-
vitaanko jossakin tilanteessa kahta 
työntekijää hoitamaan asiakkaita. 
Oulussa on hyvä tilanne. Kaikki 
pyrkijät voidaan ottaa vastaan, 
vaikka odotusaika voikin kestää 
muutaman viikon.

PIRKKO PAAKKI

auttaa löytämään ratkaisuja yksilön ja perheen vaikeuksiin

Perheneuvojat käyttävät työssään tuttuja kuvia ilmaisemaan, miten eri 
tavoin asioista voidaan ajatella. Talo saattaa olla koti tai vankila, ruusu 
kaunis tai pistävä kukka. 

Perheneuvojat ovat yhdessä työskentelevä tiimi. Vasemmalta vastaanottosihteeri Ritva Rautio, johtava perheneuvoja Paula Juolasmaa sekä perheneuvojat Marja Siivola, 
Kalervo Nissilä ja Saara Tuhkanen.
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Kirkon työmarkkinalaitos aloittaa 
toimintansa kirkon työnantajaor-
ganisaationa tämän vuoden alusta. 
Samalla sen edeltäjä, vuonna 1975 
perustettu Kirkon sopimusvaltuus-
kunta päättää toimintansa.

Kirkon työmarkkinalaitos toimii 
Suomen luterilaisen kirkon, seu-
rakuntien ja seurakuntayhtymien 
edunvalvojana työmarkkina-asi-
oissa. Työmarkkinoilla se edustaa 
kirkon noin 450:ää itsenäistä työn-
antajayksikköä, joissa työskente-

lee runsaat 21 000 viranhaltijaa ja 
työntekijää. 

Kirkon työnantajaviranomainen 
on yksi tulopoliittisen sopimuksen 
allekirjoittajaosapuolista.

-Uudistus koskee ensisijaisesti 
kirkon työnantajaorganisaation 
oman toiminnan kehittämistä ja 
nykyaikaistamista. Työnantajan 
edunvalvontaa se ei käytännössä 
muuta, Kirkon työmarkkinalaitok-
sen sopimusjohtaja, kirkkoneuvos 
Risto Voipio toteaa.

Kirkon työmarkkinalaitoksessa 
päätösvaltaa käyttää valtuuskun-
ta, jonka kirkolliskokous valitsee 
neljän vuoden toimikaudeksi. 
Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, 
joilla kullakin on henkilökohtainen 
varajäsen. Valtuuskunnassa on 
edustaja kustakin hiippakunnasta 
sekä valtion ja kunnalliselta työ-
markkinasektorilta.

N U O R E T

Isoskoulutus Tuiran kirkon seurakuntasalissa la 7.1. klo 15.
Gospelmessu Tuiran kirkossa la 7.1. klo 18.

VA R H A I S N U O R E T
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
1.-6. -luokkalaiset tytöt ja pojat ma klo 17.30-18.30.
Kastellin kirkko, Töllintie 38
1.-6. -luokkalaiset tytöt ja pojat ke klo 17.30-18.30.
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
3.-6. -luokkalaiset, kokkikerho, tytöt ja pojat ke klo 18-19.30. 
Sarasuon koulu, Sarasuontie 6
3.-6. -luokkalaiset, sählykerho tytöt ja pojat to klo 16.30-17.30.
Maikkulan seurakuntatalo, Kangaskontiontie 9
4.-6. -luokkalaiset, pienoismallikerho tytöt ja pojat ke klo 17.30-19. 
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6
1.-6. -luokkalaiset tytöt ja pojat ma klo 18-19.
Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2
1.-6. -luokkalaisille sählykerho ke klo 15.15-16.15.

HEI!
Oletko nuori ja vähintään 7. luokalla? Haluatko olla ilahduttamas-
sa ja auttamassa toisia ihmisiä? Tule mukaan uuteen nuorten ryh-
mään. Kokoonnumme: 10.1. keskiviikkona klo 18  Kastellin pap-
pilassa (Töllintie 38, Kastellin kirkon vieressä oleva valkoinen rivi-
talo). Ensimmäisellä kerralla ideoimme tulevaa ja tutustumme toi-
siimme. Lisätietoja ryhmän ohjaajilta: Katja Ylitalo, p. 040 831 5932 
tai Terttu Rahko, p. 040 575 2712.

Pyhäkoulut 
alkavat 8.1. seuraavasti
SUNNUNTAISIN KLO 12
Hartaantie 12
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6
Koskelan seurakuntatalo, Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus, Hiihtomajantie 2
Maikkulan seurakuntatalo, Kangaskontiontie 9 (15.1. alkaen)
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 
Myllytulli, Makasiinikatu 6
Niittyaro, Purjehtijantie 4
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1 (alkamisaika ilmoitetaan myöhemmin)
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8.

Klo 15 Pyhän Luukkaan kappeli, Kansainvälinen pyhäkoulu.

Klo 16.30 Rauhan sanan pyhäkoulu, Koulukatu 10.

PARITTOMIEN VIIKKOJEN PERJANTAINA KLO 18. 30
Välivainion rukoushuone, Siirtolantie 28.

Tiedustelut: Aila Valtavaara, p. 040 57 47109, Eveliina Korkea-aho, p. 040 588 1543, 
Outi Metsikkö, p. 050 521 3380.

Y H T E I N E N  D I A K O N I A

KUULOVAMMAISTYö
Kuurojen lähetyspiiri ma 9.1. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 11.1. klo 12 diakoniakeskuksessa, 
Kirkkokatu 5.
NäKöVAMMAISTYö
Näkövammaisten kerho ke 18.1. klo 13-14.30 Isokatu 17, alasalissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 19.1. klo 13-14.30, Kirkkokatu 5, alakerrassa. 
Kirkkoretki su 29.1. Tyrnävän kirkkoon. Lähtö klo 9 tuomiokirkon edestä. 
Ruokailu Hannuksen piilopirtillä Tyrnävällä. Ilmoittaudu 19.1. mennessä 
p. 3161 322.
PäIHDETYö
Raamattupiiri seuraavan kerran ti 10.1. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.
Tavoiteryhmä seuraavan kerran ma 16.1. klo 14.30 Kirkkokatu 5, ala-
kerrassa.
Naistenryhmä seuraavan kerran pe 20.1. klo 13 Kirkkokatu 5, alaker-
rassa.
DIAKONIAKESKUS AVOINNA
ma, ti, to ja pe klo 9-16 ja ke klo 12-16.
Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä.
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.
ERITYISDIAKONIATYö, KIRKKOKATU 5, P. 3161 321.
Christa Moilanen (kehitysvammaistyö), 
p. 3161 324 ja 040 5156 935 ti ja to 9-11.
Eija Mukka (kuulovammaistyö), p. 3161 323, 
tekstip. 373 200 ja 040 5912 657 ti 9-12 ja to 13-15.
Kerttu Wallin (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 040 5912 654 ti ja to 9-11.30.
Paula Mustonen (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 050 4305 178  ti ja to 9-11.30.
Tellervo Kianto (päihdetyö), p. 3161 329 ja 040 7564 022 to  9-11.
Sami Keisanen (päihdetyö), p. 3161 326 ja 040 5157 315 ti klo 9-11.
Heikki Kaikkonen (vapaaehtoistyö), 
p. 3161 325 ja 040 5025 010 to 12-14.
Johanna Kerola (projektityö), p. 3161 342 ja 050 5402 558

T H E  I N T E R N AT I O N A L  w O R K  I N  O U L U
K A N S A I N V ä L I N E N  T Y ö

Holy Communion on Sunday at 3pm at the Chapel of St Luke, Yli-
opistokatu 7. For more information, please contact Patrick Dick-
son, tel. 040 524 2778.
Sudanilaisten arabiankielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 18 
Kaukovainion seurakuntatalossa, Hiirihaukantie 6. Kuukauden kol-
mantena sunnuntaina klo 12 suomenkielinen ehtoollisjumalanpalve-
lus, joka tulkataan arabiaksi. Raamattuopetusta ja pyhäkoulu tiistai-
sin klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa.

Kirkon työmarkkinalaitos 
aloittaa toimintansa

Suomen kristillinen rauhanliike - 
Finlands kristliga fredsrörelse r.y. 
on myöntänyt vuoden 2006 rau-
hanpalkintonsa akateemikko, pro-
fessori Jorma K. Miettiselle.

Akateemikko Miettinen on radio-
kemisti, Pugwash-liikkeen aktivisti 
ja aseidenriisunnan puolestapuhuja, 
joka yhteistyössä kansainvälisten 
tiedemiesten kanssa on pannut 
itsensä likoon joukkotuhoaseiden 
käytön rajoittamiseksi ja vaalinut 

Kristillinen 
rauhanpalkinto Miettiselle

Hiroshiman ja Nagasakin atomi-
pommitusten uhrien muistoa. 
Vuonna 2005 näistä pommituksista 
tuli kuluneeksi 60 vuotta.

Miettinen on pyrkinyt etsimään 
vastalääkettä maailman kasvavaan 
aseistautumisvimmaan perehdytty-
ään Yhdysvaltain avaruuden aseis-
tamissuunnitelmiin. ”Avaruuden 
rauhanomaisen valloituksen ylevä 
tavoite on saatava koko ihmiskun-
nan yhteiseksi pyrkimykseksi.”

Jorma K. Miettinen on antanut 
asiantuntemuksensa myös suoma-
laisen rauhanliikkeen käyttöön. Hän 
on toiminut muun muassa Loviisan 
rauhanfoorumin neuvottelukunnan 
jäsenenä ja asiantuntijana.

Suomen kristillinen rauhanliike 
jakaa palkintonsa vuosittain uuden-
vuodenpäivänä, jota vietetään myös 
kirkkojen rauhanpäivänä. Palkinto 
on jaettu vuodesta 1982. 

Yhteisvastuukeräyksen alkuun on 
kuukausi aikaa. Tänä vuonna kir-
kon suurin keräys auttaa turvat-
tomissa oloissa eläviä vanhuksia 
Suomessa, Angolassa, Sambiassa 
ja Ugandassa. Yv-keräyksen tee-
mana on ihmisarvoinen vanhuus. 
Keräyksen aikana suomalaisia ha-
lutaan havahduttaa siihen, ettei 
yhteinen vastuu synny tai toteu-
du itsestään.

Siksi esimerkiksi Oulussa halutaan 
luoda mahdollisuuksia nuorten ja 
vanhusten kanssakäymiselle. 25.2. 
Oulun seurakuntien nuorisovä-
ki järjestää oman tempauksensa 
Rotuaarilla ja seuraavana päivänä 
tuomiokirkossa on kaikenikäisten 

Hulluimmatkin ideat kelpaavat 
Yhteisvastuukeryksessä

kansanlaulumessu.
Oulun seurakuntien yv-väki, 

työntekijät ja keräysjohtajat toi-
vovat seurakuntalaisten lähtevän 
keräykseen mukaan ennakkoluu-
lottomasti. Yv-pottia voi kartuttaa 
perinteisesti lista- tai lipaskerääjä-
nä, mutta rahaa voi saada kokoon 
myös monella muulla tavoin, mm. 
keskeneräisillä käsitöillä. Eteläsuo-
malaisessa pienessä seurakunnassa 
järjestettiin kesken jääneille käsi-
töille oma näyttely. Kunkin työn 
kohdalle kirjoitettiin historiikki eli 
mitä käsityöstä oli tarkoitus tulla ja 
miksi se jäi kesken. Maksamalla 20 
markkaa sai käsityönsä esille.

Yhteisvastuukassaa voi kasvattaa 

myös karaokella. Karaokelaitteiden 
omistajat voivat laittaa pystyyn lau-
lukisan, johon saa osallistua joko 
itse laulamalla tai äänestämällä 
parasta karaoke-esitystä.

Eri puolilla Suomea on jo levin-
nyt yv-kahvitteluidea. Kuka tahan-
sa voi pitää kotonaan kavereilleen 
kahvikutsut tai pizzakekkerit, jois-
sa herkkupalan saa ostaa itselleen 
pienellä summalla. 

-Tärkeintä on, että yv-keräys tuot-
taa ei vain autettaville vaan myös 
auttajille itselleen iloa, sanovat ou-
lulaiset keräyksen järjestäjät.

RIITTA HIRVONEN
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-Toivomme, että kokisimme 
Papua-Uuden-Guinean meidän 
paikaksemme ja lähetystyön 
elämäntehtäväksemme. 
Että työ olisi sitä, mitä 
haluamme tehdä. Emme lähde 
”kokemusten” perään, pohtivat 
arkkitehti Kimmo Kautto, 33, 
ja lääkäri Tanja Kautto, 32.

O ululais-viitasaarelainen paris-
kunta lähtee helmikuussa kol-
men lapsensa - Iidan, 5, Eemi-
lin, 3, ja puolivuotiaan Aatoksen 
- kanssa Papua-Uuteen-Guine-

aan lähetystyöhön neljäksi vuodeksi. Vaik-
ka lähtö päätettiin jo puolitoista vuotta sit-
ten, muutos tietysti jännittää.

-Olemme toki miettineet, uskallammeko 

”Toivottavasti se on meidän paikkamme”
lähteä. Papua-Uusi-Guinea on trooppinen 
maa toisella puolen maapalloa. Siinä on oma 
sopeutumisensa, Tanja Kautto myöntää.

Tanjalle lähetyskutsu on aina ollut lähellä 
sydäntä, Kimmo on kasvanut asiaan pikku 
hiljaa. Pariskunnan kiinnostus lähetystyö-
hön vahvistui heidän laulaessaan Oulussa 
Suomen Lähetysseuran Amani-kuorossa 
sekä osallistuessaan lähetystyön esikoulu-
tuskurssille 1998-99.

Ei ehdotonta
kohdemaata

Mutta miksi juuri Papua-Uusi-Guinea?
-Emme ole rajanneet kohdemaata tarkkaan 

mm. siksi, että minulle ei tahdo löytyä tar-
kalleen ammattia vastaavaa työtä. Yleisesti 
ottaen työtä on paljon, muttei koulutetulle 
arkkitehdille spesialisoituja suunnitteluteh-
täviä, Kimmo selvittää.

Täällä kotipuolessa Kimmo on työskennel-
lyt maankäyttöön ja rakennussuunnitteluun 

Iida ja Eemil Kautto saivat Karjasillan seurakunnalta termospullot ja otsalamput mukaan 
viidakon keskelle.

PA P U A - U U S I - G U I N E A  K U T S U U  K A U T T O J A

Tanja ja Kimmo Kautto lähtevät Aatos-vauvan, Iidan ja 
Eemilin kanssa lähetystyöhön Papua-Uuteen-Guineaan 
helmikuussa. Työkausi kestää 44 kuukautta. 

ILMOITA RAUHAN 
TERVEHDYKSESSä!

Valtakunnallinen ilmoitusmyynti
Kotimaa Mediat/

Sirkka-Liisa Hänninen
P. (09) 4155 2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso P. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net
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P apua-Uusi-Guinea on useimmil-
le suomalaisille melko tuntema-
ton maa. Se sijaitsee 150 kilomet-

riä Australiasta pohjoiseen, aivan päivän-
tasaajan eteläpuolella. Se on Grön-
lannin jäl-
keen maailman 
toiseksi suu-
rin saari ja val-
taosaltaan sa-
demetsien pei-
tossa.

Papua-Uusi-
Guinea sijaitsee 
myös manner-
laattojen yhtymä-
kohdassa. Tuli-
vuorenpurkaukset 
ja maanjäristykset 
aiheuttavat vyöry-
miä ja hyökyaal-
toja.

Saaren nimi tulee 
siitä, kun 1500-lu-
vulla saapuneet por-
tugalilaiset kutsuivat 
Papua-Uutta-Guine-
aa ”pörrötukkaisten 
saariksi”, ”ilhas dos 

Pörrötukkaisten saari

”Toivottavasti se on meidän paikkamme”
LI

IS
A 

Jä
RV

IN
EN

liittyvissä projekteissa Pohjois-Suomessa. 
Ukarumpan kylässä sijaitsevalla lähetysase-
malla Kimmo tulee työskentelemään raken-
nus- ja kehitysyhteistyöprojekteissa. 

Kautot lähtevät lähetystyöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta ja toimivat Wycliffe-
raamatunkääntäjien työyhteydessä. Raama-
tunkääntäjät tekevät Papua-Uudessa-Guine-
assa raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä 
noin 150 paikalliselle kielelle.

Kuluneen syksyn Kautot valmistautuivat 
lähtöön opiskelemalla englantia Birmingha-
missa Brittein saarilla. Omasta ja perheen 
asumismuodosta uudessa maassa ei arkki-
tehti vielä tarkemmin tiedä.

-Todennäköisesti tulemme asumaan ns. 
normaalissa pientalossa, Kimmo arvelee.

Trooppisia
tauteja

Tanja tulee työskentelemään Ukarum-
pan lääkäriasemalla, jossa on 2-4 lääkäriä 
eri maista. Klinikka palvelee lähetysaseman 
henkilökuntaa sekä lähikylien asukkaita. 
Ukarumpan lähetysasemalla toimii toista 
tuhatta lähettiä; se onkin maailman suurin 
lähetysasema.

-Paikalliset puhuvat Melanesian pidginiä, 
joka on sekoitus englantia ja paikallista kieltä. 
Sillä olisi tarkoitus pärjätä hoitotilanteissa, 
Tanja kertoo. 

Suomessa Tanja on työskennellyt yleislää-
kärinä mm. Rovaniemellä ja Oulussa.

-Jos lähdemme toiselle kaudelle neljän 

vuoden päästä, olen ajatellut käyväni jat-
kokoulutukseksi trooppisten tautien kurs-
sin, joita järjestetään mm. Liverpoolissa 
Englannissa. Menneenä vuonna suoritin 
kehitysmaalääketieteen kurssin Helsingin 
yliopistossa, Tanja kertoo.

Nytkö lähdettiin
Ukarumpaan?

Vaikka lapset Iida ja Eemil ovatkin innois-
saan lähdössä matkaan, he eivät silti täysin 
ymmärrä asian suuruutta.

-Eemil saattaa kauppaan lähdettäessä 
kysyä, että nytkö me lähdettiin sinne Uka-
rumpaan. Iida tosin on sanonut, että tulee 
ikävä isovanhempia ja serkkuja. Toisaalta 
hän odottaa kansainvälisen koulun alka-
mista, Tanja kertoo.

-Tietysti toivomme, että tämä olisi lapsille 
hyvä, elämää rikastuttava kokemus. Emme 
halua, että he tulisivat juurettomiksi. Kielitaito 
varmastikin kohenee, Tanja miettii.

Onneksi Tanjan oululaiset vanhemmat 
ovat suunnitelleet tulevansa kylään Uka-
rumpaan.

TEKSTI JA KUVAT: MINNA PELTOLA

Kauttojen työtä tukevat Suomessa 
omat nimikkoseurakunnat. Oulusta 
heidän nimikkoseurakuntiansa ovat 
Tanja Kauton kotiseurakunta Karjasil-
ta sekä Oulujoki ja tuomiokirkkoseu-
rakunta. Muualta päin Suomea Kaut-
tojen työhön osallistuvat Viitasaaren 
ja Rovaniemen seurakunnat.

Kansallinen kielenkääntäjä Saror Aduna kääntää Raamattua mauwa-
ken kielelle. Papua-Uudessa-Guineassa puhutaan yli 700:ää kieltä.

papuas”. Myöhemmin vierailleiden espan-
jalaisten mielestä asukkaat muistuttivat 
Afrikassa asuvia guinealaisia.

Maassa on 5,5 miljoonaa asukasta, ja se 
on luonnonvaroiltaan rikas. Yli 80 pro-
senttia väestöstä asuu yhä luontaistalou-
dessa kyläyhteisöissä ja saa tuloja puutar-
hanviljelystä. Sukuun ja heimoon perus-
tava yhteiskunta kuitenkin modernisoi-
tuu; yhä useampi nuori opiskelee ja pyrkii 
palkkatyöhön taajamiin.

Kaksi kolmannesta asukkaista on kris-
tittyjä, mutta saarella harjoitetaan yleisesti 
myös animismia, henkien palvontaa. Esi-
isät sekä erikoiset puut ja kivet ovat pyhiä.

Koko maassa puhutaan yli 700:a kieltä. 
Maa itsenäistyi 1975. 

(Lähde: Suomen Lähetysseura)

Miehet lukevat uutta raamatunkäännöstä. 
Lähes neljä viidesosaa papuauusiguinealai-
sista osaa lukea. 

Perinteisiin 
kaislahameisiin pukeutunut kuoro 

laulaa Isä meidän -rukouksen mauwaken kielellä. 
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Hailuoto

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

Liminka

Lumijoki

seurakuntaviikko5.-12.1.2006

Messu 6.1. loppiaisena 
klo 10, Matti Keskinen, 
Marja Rantasuomela, 
Eeva-Maija Sorvari.
Sanajumalanpalvelus 
su 8.1. klo 10, Veikko 
Kärnä, Eeva-Maija Sorvari.
Teppolan hartaus to 5.1. klo 11.30, 
Matti Keskinen.
Päiväpiiri ti 10.1. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 10.1. klo 
18.30 srk-salissa.
Aamukahvila to 12.1. klo 9.
Lähetyksen hyväksi arvotun Hai-
luodon kirkkotaulun voitti Kauko 
Mirtti.
Kirkkoherranvirasto palvelee maa-
nantaisin (pappi) ja perjantaisin 
(diakonissa) klo 9.30 – 12. Virka-
todistukset myös muun aikana, p. 
316 1303.
Työntekijöihin suorat yhteydet: kirk-
koherra, p. 040 743 0371, kanttori, p. 
040 743 0381, diakonissa, p. 040 743 
0382, suntio, p. 040 585 8010.

Messu kirkossa lop-
piaisena 6.1. klo 10, 
liturgia Nevala, saarna 
Tervonen, kanttorina 
Niemelä.
Loppiaisen lähetys-
juhla srk-keskukses-
sa 6.1. jumalanpalveluksen jälkeen 
yhdessä Kiimingin ystävien kanssa, 
Kaltakari, Tervonen, Ylimaula, Kaija-
Liisa Parkkonen laulu, Kirsti Hanhela 
runonlausuntaa, kanttorina Niemelä 
sekä arpajaiset. Ennen juhlaa kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 8.1. 
klo 10, liturgia Vähäkangas, saarna 
Kaltakari, kanttorina Niemelä.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 11.1. klo 18.30 (Hepr. 
4.).
Perhekerhot alkavat viikolla 2: tiis-
taisin klo 9.30-11 kirkonkylällä Kap-
pelitie 8 ja Martinniemen srk-kodissa 
Repolantie 2; torstaisin klo 10-11.30 
Jokelan vanhalla koululla ja torstaisin  
klo 9.30 -11 sekä 12-13.30 Kellon 
srk-kodissa.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
kevätkausi alkaa srk-keskuksessa to 
12.1. klo 18.30.  Kuorosta kiinnos-
tunut, ota yhteyttä kanttori Hannu 
Niemelään, p. 040 547 1660 tai e-mail: 
hannu.niemela@evl.fi.
Perhekerhoissa valokuvaus seuraa-
vasti: Kappelitien toimitilassa ti 17.1., 
Kellon srk-kodissa to 19.1., Martin-
niemen srk-kodissa ti 24.1. ja Jokelan 
koululla to 26.1. kerhoaikana.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n äitipii-
ri srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa 
ma 9.1. klo 18.
Naistenpäivä Isonniemen leirikeskuk-
sessa la 21.1. klo 10-16. Aamupäivällä 
rakkausprofessori Kaarina Määttä 
puhuu aiheesta Rakkaus voimavarana 
ihmisen elämänkaaressa ja iltapäivällä 
Asta Leinosen ja Laila Rantakokon 
johdattelemana aiheesta Jumalan 
rakkaus ihmisen elämänkaaressa. 

Osallistumismaksu 5 euroa/henkilö. 
Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset ti 
17.1. mennessä Laila Rantakokolle, p. 
040 866 8319. Järjestää Kiimingin ja 
Haukiputaan seurakunta.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
ottoajat muuttuvat. Avustusasioissa 
ajanvaraus diakoniatoimistosta per-
jantaisin klo 9-11, puh. 547 2636 tai 
käymällä paikanpäällä os. Kirkkotie 10.  
Muissa asioissa yhteys suoraan oman 
alueen työntekijään: Laila Rantakok-
ko, puh. 040 866 8319 (Kiiminkijoen 
pohjoispuoli lukuun ottamatta Nie-
meläntörmää), Heli Puuperä, puh. 
040 589 8362 (Kiiminkijoen eteläpuoli 
Säästökuopan seutuun saakka sekä 
Niemeläntörmä) tai Helena Seppänen, 
puh. 040 581 9316 (Kello, Kiviniemi, 
Takkuranta ja Kalimenkylä).
Isoskoulutus. Uudet isoset! Uusi 
isoskoulutus alkaa la 14.1. klo 15. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla ulla.
nyyssonen@evl.fi, tai pekka.rintama-
ki@evl.fi tai tekstiviestillä/soittamalla 
Ullalle, p. 0400 766 603 tai Pekalle, p. 
040 543 6960.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: lop-
piaisseurat ry:llä pe 6.1. klo 13 ja 
klo 18, Pekka Lehto, Eero Illikainen, 
seurat vuodeosastolla su 8.1. klo 14, 
Pekka Hintikka, Jokikylä: pyhäkoulu 
su 8.1. klo 12: Asemakylä eteläinen 
Hannu Koivistolla, Asemakylä poh-
joinen Tommi Myllynevalla, keskikylä 
Pekka Hintikalla, Taipaleenkylä Kari 
Vengasaholla ja Vänttilänperä Pekka 
Paanasella. Seurat ry:llä su 8.1. klo 17, 
Aukusti Nevala, Paavo Marttila, päivä-
kerho ry:llä ke 11.1. klo 17.30-19.
Kuollut: Oili Tuulikki Candy 62 v,  
Jorma Olavi  Kokkonen 55 v. 
Avioliittoon kuulutettu: Reijo Jaakko 
Kämäräinen ja Marja-Leena Siipola. 
Pekka Markus Pöyhtäri ja Hanna 
Raakel Kaltakari.
Kastettu: Joel Iisakki Kivelä, Maisa 
Josefiina Blomqvist, Jere Oiva Kris-
tian Alaluusua, Pieta Sylvia Viljamaa,  
Jaakko Matias Tyykiluoto, Siiri Sofia 
Malila, Oona Matilda Mäenpää, Eerika 
Johanna Eriksson. 

Loppiaisen messu pe 
6.1. klo 10 kirkossa. 
Toim. Silvast, avust. 
Riihimäki, kantt. Sa-
volainen. Kolehti Suo-
men Lähetysseuralle.
Messu su 8.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Juntunen, avust. Silvast, 
kantt. Savolainen. Kolehti Kirkkohal-
litukselle.
Päiväkerhot aloittavat keväkauden 
ma 9.1.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu ke 11.1.
Lapsikuoroon otetaan uusia laulajia. 
Toteutamme Hyvä ystävä –musikaalin 
keväällä. Lisätietoja kanttori Eija Savo-
laiselta, p. 040 779 0337. Torstaina 12.1. 
klo 16 voi tulla antamaan laulunäytteen 
kirkonkylän seurakuntakodille. Kuo-
rot aloittavat kevätkauden to 12.1. 
kirkonkylän seurakuntakodissa klo 
16.15-17.15 ja pe 13.1. Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa klo 15-16.
Nuortenaikuisten projektikuoro (n. 

18-40 v.) toimii seurakunnassamme 
kanttori Eija Savolaisen johdolla. Lau-
lamme kolmiäänisesti (sopraano, altto, 
basso). Uudet laulajat ovat tervetullei-
ta! Keväällä laulamme Taize-lauluja. 
Lisätiedot Eijalta.
Tulossa Diakonian vapaaehtoistyön 
infopäivä su 15.1.
Että jaksaisin ensi viikkoon –messu su 
15.1. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Mukana Jari ja Tommi Levy.
Tule ystäväksi näin kaveriksi nimit-
täin, aina hauskempaa on kaksittain! 
Uusi ystäväpalvelukurssi alkaa ti 31.1. 
kello 18 keskustan seurakuntakodilla, 
Kirkkotie 11. Kurssin järjestää Kem-
peleen seurakunta ja SPR: Kempeleen 
osasto. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
26.1. mennessä diakoniatyöntekijä 
Marja Posiolle, puh. 040 770 7431.
Varhaisnuoret: Kerhot aloittavat 
kevätkauden ti 9.1. Toimintakerho  
2.- 4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Sekakerho 
1.-5.-luokkalaisille Ketolanperän kou-
lulla ke klo 17-18.30. Monitoimikerho 
kouluikäisille Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ke klo 18-19.30. 
Tyttökerho 8-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa  to klo 16.30-18. Moni-
toimikerho kouluikäisille keskustan 
seurakuntatalolla to klo 18-19.30. 
Koirakerho 9-12-vuotiaille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa pe klo 
16-17.30. Sählykerho 4-6-luokkaisille 
pojille Ketolanperän koulun salissa to 
klo 17-18. Perjantaikutsut Vanhassa 
pappilassa klo 12-15 kaikille 5. ja 6.-
luokkalaisille. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, 
Nordea-pankin alakerrassa keskiviik-
koisin klo 10-12. Vuoden ensimmäinen 
kerta 11.1.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotol-
le ajanvaraus: kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9-10 Terttu Kokko, 
puh. 561 4540 tai 040 779 0365 ja Marja 
Posio, puh. 561 4541 tai 040 770 7431. 
Kokkokankaan diakoniatoimisto ma ja 
ke klo 9-10 Sirkku Määttä, puh. 561 
4643 tai 040 779 0368 ja Soile Pakkanen, 
puh. 561 4642 tai 040 7790367.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 8.1.06 
klo 12 pyhäkoulut alkaa ry:llä, klo 17 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 8.1.06 klo 
16 seurat ry:llä. 
Kastetut: Jade Janette Hietamäki, 
Santra Pieta Maria Peuralahti, Camilla 
Meri-Tuulia Kairamo, Silja Johanna 
Kukkola, Daniel Saku Antti Ahola, 
Kalle Oskari Karttunen, Oona Evelii-
na Muranen, Elias Henrik Vimpari, 
Heta Karoliina Lyttinen, Aapo Ee-
meli Puotiniemi, Matteus Otso Ensio 
Hintsala, Atte-Oskari Timonpoika 
Kellokangas.
Vihitty: Teppo Erkki Eemeli Kivi-
niemi ja Hanna-Mari Hukkanen. 
Kari Tapio Leinonen ja Satu Mirjami 
Nurminen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu loppiaisena 
kirkossa 6.1. klo 10, 
Raimo Salonen, Arto 
Kouri, Metsänheimo.
Loppiaisen lähetys-
juhla Haukiputaan 
srk-keskuksessa 6.1. messun jälkeen.
Messu kirkossa su 8.1. klo 10, Markku 
Palosaari, Marja Ainali.
Vauvakirkko su 8.1. klo 18 Jäälin srk-
kodilla, Raimo Salonen, Jarkko Met-
sänheimo, Saija Kivelä, Birgitta Kontio. 
Vauvakirkossa lauletaan tuttuja lasten 
virsiä, helistimet mukaan.
Omaishoitajat to 5.1. klo 14 Lähim-
mäisen tuvalla, Irmeli Roininen.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 10.1. 
klo 13 Montin salissa.
Kirkkokuoro ti 10.1. klo 18.30 srk-
keskuksessa.
Hartaus ke 11.1. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä ja klo 14 Kolamäessä vanhus-
tentalon kerhohuoneessa.
Omaishoitajien ryhmä to 12.1. klo 14 
Jäälissä, Kotirinne, kotihoitotoimisto.

Pianoilta to 12.1. klo 20 srk-keskuk-
sessa, Markus Ollila, ohjelmassa mm. 
Bachin ja Debussyn musiikkia.
Perhetyö: perhekahvila Jäälissä ke 11.1. 
klo 13 ja Kirkkopirtillä pe 13.1. klo 9.30, 
perhekerho to 12.1. Jäälissä klo 9.30 ja 
Kirkkopirtillä klo 13.
Eläkeläisten musiikkiviikko vuoden 
ensimmäinen kokoontuminen ma 
16.1. klo 12 Lähimmäisen tuvalla.
Päiväkerhot alkavat viikolla 2.
Päiväkerhoissa tilaa 4 – 5-vuotiaille. 
Ota yhteyttä lapsityönohjaaja Birgitta 
Kontioon, p. 040 743 1901.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin srk-
kodilla klo 9 – 11.30 alkaen 13.1. Tied. 
lapsityönohjaaja Birgitta Kontio, p. 
040 743 1901.
Varhaisnuorten kerhot alkavat 9.1. 
ja kokkikerhot aiemmin ilmoitettuina 
aikoina.
Nuorisotyö: Avoimet ovet jatkuvat 
tammikuun puolella.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma 10 
– 18, ti – pe klo 10 – 17. Virikekahvila 
avoinna ma – pe klo 9 – 17. 
Parisuhdeluento pe 20.1. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Aiheena Miten 
vaalia parisuhdetta – rakkaus voi-
mavaraksi, luennoitsijana professori 
Kaarina Määttä. Klo 18 alkaen pieni 
iltapalatarjoilu. Lastenhoito järjestetty 
Kirkkopirtillä, lastenhoitoon ilm. Ke 
18.1. mennessä Saijalle, p. 040 560 
9678. Luentotilaisuuteen ei tarvitse 
ilmoittautua.
Naistenpäivä la 21.1. Haukiputaan 
Isoniemellä klo 10- 16. Aamupäivällä 
professori Kaarina Määttä aiheesta 
Rakkaus voimavarana elämän kaa-
ressa. Iltapäivällä keskustelua aiheesta 
Ihminen Jumalan rakkauden kohteena 
eri elämänvaiheissa, Laila Rantakokko, 
Asta Leinonen. Osallistumismaksu 5 e. 
Ilm. 17.1. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. 816 1003 tai Asta Leinoselle, 
p. 040 579 3248.
Puuhanaiset (naisten käsityö- ja kes-
kustelupiiri) kokoontuu ensimmäisen 
kerran ti 24.1. klo 18 Kirkkopirtillä. 
Tervetuloa mukaan tekemään erilaisia 
kädentöitä!
Rauhanyhdistys: Seurat su 8.1. klo 17 
srk-keskuksessa, timo Vänttilä, Pauli 
Niemelä.
Kuollut: Anna-Liisa Koskela s. Kar-
vonen 83 v., Olavi Kerola 58 v., Edvin 
Johannes Hanhela 2 kk.
Vihitty: Matti Juhani Räisänen ja Ma-
rait Johanna Raiskio, Ari-Pekka Tukia 
ja Miia Katariina Kreus.
Kastettu: Matilda Maria Viksröm, 
Aunkaija Eveliina Haho, Matilda Maria 
Takaraunio, Iida Olivia Koivukangas, 
Henri Tapani Laitinen.

Hartaus ja ehtool-
linen to 5.1. klo 14 
Alatemmeksen van-
hainkodilla. Kirkko-
laulajat avustaa.
Loppiaisena pe 6.1. 
messu kirkossa klo 10. Saarna  ja litur-
gia Tornberg, kanttorina Kotkaranta. 
Kolehti Etiopian Mekane Yesus-kirkon 
työntekijöiden ja vapaaehtoisten vas-
tuunkantajien koulutukseen Suomen 
Lähetysseura ry:n kautta.
Messu su 8.1. klo 10 kirkossa. Saarna 
Pieskä, liturgina Tornberg, kanttorina 
Kotkaranta. Virret: 215:1-2ja6, 727, 
219, 178:3-4, 297:1-, 225, 229:5-7. 
Kolehti perheiden kasvatustehtävää ja 
vanhemmuutta tukevaan työhön Suo-
men Setlementtiliitto ry:n kautta.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 11.1. 
klo 18.30 Tarja ja Eero Juvosella, 
Jukantie.
Tulossa: To 19.1. klo 14.30 -17 on Arja 
Virtanen (Arja-täti) kouluttamassa ja 
opastamassa liikuntaryhmien vetä-
miseen Limingan seurakuntatalolla. 
Hän itse vetää Tuikut-nimistä ryh-
mää. Koulutuksen hinta on 15 euroa. 
Ilmoittautumiset 13.1. mennessä Li-
mingan seurakuntaan Aino Pieskälle, 
puh. 5621224 tai sähköpostilla aino.
pieska@evl.fi.
Diakonissan vastaanotto diakoniatoi-
mistossa ma-ke-pe, puh. 562 1226. 
Pyhäkoulutyö: Ma 9.1. klo 18 py-
häkoulunopettajien kokous Koti-

Pietilässä. Ti 10.1. alkaa pyhäkoulu 
Tupoksessa joulutauon jälkeen klo 18 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B. Su 15.1. klo 
15 jatkuu pyhäkoulu Koti-Pietilässä 
joulutauon jälkeen.
Perhekerhot alkavat ti 10.1. klo 9.30 
-11 srk-talolla. Ke 11.1. klo 9-10.30 
Tupoksen Tuiskun tiloissa.
Päiväkerhot alkavat viikolla 2.
Nuoret: Aloitamme kerhot jälleen 
9.1.2006. Nuorisotyönohjaaja Mirva 
Heikkisen saat kiinni kännykästä, puh. 
040 528 5736.
Partio: Lippukunta lomalla 8.1.06 
saakka. Ei ole partiokokouksia. Make 
on vapaalla ja lomalla 8.1.06 saakka. 
Vuoden alun toiminnan näet infosta.
Rauhanyhdistys: Su 8.1. klo 11.30 
yhteinen pyhäkoulu ja raamattuluokka 
ry:llä. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 9.1. klo 
19 sisarilta ry:llä.
Kastettu: Emma Lilja Kaarina Harju, 
Joona Eemil Karinkanta, Inka Elisabet 
Korva, Roope Jaakko Joonatan Marjeta, 
Antti-Pekka Johan Antton Tolonen ja 
Elsa Katariina Tuomala.

Pe 6.1. klo 10 lop-
piaisen messu  kir-
kossa, Tölli, ehtool-
linen jaetaan myös 
Lumilyhdyssä, kolehti 
Suomen Lähetysseu-
ralle, Etiopian Mekane Yesus-kirkon 
työntekijöiden ja vapaaehtoisten vas-
tuunkantajien koulutukseen.
Su 8.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti nimikkolähetti 
Soilin työn tukemiseen.
Ti 10.1. klo 10 -11.30  3-vuotiaiden päi-
väkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuotiai-
den päiväkerho Lukkarinkankaalla.
Ke 11.1. klo 10 5-vuotiaiden päi-
väkerho Lukkarinkankaalla. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14-16 kokkikerho (ryhmä I ) Lukka-
rinkankaalla.
To 12.1. klo 10 päiväkerholaisten 
ja perhekerholaisten valokuvaus 
seurakuntatalolla. Kuvauksen aika-
taulu: perhekerholaiset alkaen klo 10, 
3-vuotiaat päiväkerholaiset klo 10.40 
ja 4-vuotiaat päiväkerholaiset klo 
10.55 ja 5-vuotiaat päiväkerholaiset 
klo 11.15.
Perhekerhon toiminta muuttuu 
keväällä 2006. Kerhoja tulee olemaan 
kevätkauden aikana kaksi. Perheker-
hoon on ilmoittautuminen, ilmoit-
tautua voi ajalla 9.-11.1. Siljalle, puh. 
050 530 8758.
To 12.1. klo 14-15.30 luontokerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 rippikou-
luilta srk-talossa, kaikki tänä vuonna 
rippikoulunsa käyvät osallistuvat 
tähän tilaisuuteen.
Partio: Partiotoiminta alkaa jälleen 
viikolla 2. Punatulkut tiistaisin klo 
17-18.15 ja Ketut tiistaisin klo 18.30-
19.45. Meri- ja Metsähanhet keski-
viikkoisin klo 18-20 pappilan laavulla. 
Katajanmarjat maanantaisin klo 17.30 
kololla. Mesimarjat tiistaisin klo 17.30 
kololla. Sudenhuuto-partiopoikaleiri 
pe 13.1.-la 14.1., leirikirje ja lisätietoja 
Maukalta.
Rauhanyhdistys: Su 8.1. klo 12 pyhä-
koulu I ja II Nikola III Timo Vanhala 
IV K Karjula klo 18 seurat ry:llä Esko 
Vappula ja Teuvo Tanhua. Ma 9.1. klo 
19 sisarpiiri ry:llä.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, pe 
klo 9-14. Voit jättää ilmoittautumisen 
leirille tai muun viestin puhelinvastaa-
jaan, mikäli emme ole paikalla.
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
seurakunnan nettisivut http://lumijo-
ki.seurakunta.net.
Kuollut: Hilkka Anneli Bildo, 65 v.
Kastettu: Juho Tapio Vikki.
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Kestilä
Pe 6.1. klo 10 loppi-
aisen messu kirkossa, 
Leinonen, Kinnunen. 
Kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle.
Su 8.1. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Leinonen, 
Määttä. Kolehti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Ti 10.1. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa.
Ke 11.1. klo 10 – 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.
Pe 13.1. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Rauhanyhdistys: pe 6.1. klo 19 seurat 
ry:llä, Aatos Mehtälä, Alpo Pikkarai-
nen. Pe 13.1. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä.
Kuollut: Olavi Armas Mustonen 55 v, 
kirj. Pyhännällä.
Kastettu: Moona Susanna Turunen.

Piippola
Pe 6.1. loppiaisen mes-
su kirkossa klo 19 
huom.aika. Messun 
yhteydessä lauletaan 
vielä kerran kauneim-
pia joululauluja. Elävät 
kynttilät, Piri, Määttä. Kolehti Etiopian 

Siikalatvan seurakunta, kirkkoher-
ranvirasto, p. ja fax 0207 109 860, 
avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 
109 861, talouspäällikkö Tarmo 
Myllykoski 0207 109 852, toimis-
tosihteeri Eija Holappa mm. virka-
todistukset 0207 109 867, Kestilän 
seurakuntatoimisto, p. 0207109 865, 
Pulkkilan seurakuntatoimisto, p. ja 
fax 0207 109 850, Pyhännän seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 870, 
seurakuntatoimistot avoinna ma, ke 
ja pe klo 9-12.
Äänestysajat ja -äänestyspaikat 
kirkkovaltuustovaaleissa: Su 22.1. 
klo 11-15 Piippolan kirkossa, su 22.1. 
klo 16-20 Pulkkilan kirkossa, ma 
23.1. klo 9-13 Kestilän kirkossa, ma 
23.1. klo 14-18 Pyhännän kirkossa. 
Ennakkoäänestys kaikissa seurakun-
nan toimistoissa ma- pe 9-13.1. klo 
9-18. Kotiäänestysmahdollisuus. 
Liikuntaesteisille on mahdollista 
kotiäänestykseen em. ennakkoäänes-
tysviikolla. Pyynnöt, p. 0207 109 865 
tai 0207 109 867.

Muhos

Oulunsalo

Rantsila

Siikajoki

Pudasjärvi

JATKUU SIVULLA 12.

Arja-täti opettaa 
liminkalaisille 

musiikkiliikuntaa

A rja Virtanen, televisiosta tuttu Arja-tä-
ti, saapuu Liminkaan kertomaan kehit-
tämästään lasten liikuntakerhosta. Hän 

aloitti Tuikku -nimisen kerhotyön kotiseura-
kunnassaan Iitissä kolme vuotta sitten, ja ker-
hoista tuli heti suosittuja.

-Liikuntakerho on suunniteltu noin 6-14 -
vuotiaille lapsille. Koska kerho on seurakunnan 
toimintaa, hetki aloitetaan vaikkapa lukemalla 
lapsille jokin kertomus ja keskustelemalla hei-
dän kanssaan uskoon liittyvistä aisoista.

-Tarkoituksena on, että lapset oppivat tun-
temaan Jeesuksen luotettavana ystävänä, Arja 
Virtanen sanoo.

Hän kuvaa liikuntaa ylistystanssiksi. Jokai-
nen ohjaaja voi muokata tanssia ideoidensa 
mukaan esimerkiksi valitsemalla erilaista 
musiikkia taustaksi.

-Musiikki ja siihen liittyvät sanat ovat tärkeitä. 
Toivon, että lapsi kuuntelee sanoja tarkasti ja 
ilmentää niitä liikkeillään. Silloin liikunnasta 
tulee kokonaisvaltainen tapahtuma. Lapset pitä-

Arja Virtanen kutsuu itseään lastentaiteilijaksi, niin monenlaista puuhaa hän on keksinyt lasten 
kanssa. Arjan harrastuksiin kuuluu myös esimerkiksi kankaanpainanta.

vät sellaisesta, Arja-täti tietää kokemuksesta.
Hän tarjoaa ideaa myös päivä- ja iltapäivä-

kerhojen sekä pyhäkoulujen käyttöön nyt, kun 
liikunnan tärkeydestä lapselle on muistutettu 
kasvattajia.

Limingassa Arja Virtanen kouluttaa liikun-
taryhmän vetämisestä kiinnostuneita, kertoo 
musiikista, keskustelunaiheista ja tarpeellisista 
varusteista. Hän lupaa opettaa myös koreog-
rafian ainakin yhteen tanssiin.

Liminkaan Arja Virtasen on kutsunut seura-
kunnan lapsityön kanssa Naisvoimistelijat.

PIRKKO PAAKKI

Koulutustilaisuus liikuntaryhmien vetä-
jille Limingan seurakuntatalossa torstai-
na 19.1. kello 15-17. Ilmoittautuminen 
tilaisuuteen perjantaihin13.1. mennes-
sä Aino Pieskälle, p. 5621 224 tai säh-
köpostilla aino.pieska@evl.fi.
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To 5.1. klo 14 hartaus 
ja ehtoollinen pal-
velukoti Armiitassa, 
Heikkinen.
Pe 6.1. klo 10 loppi-
aisen messu kirkossa, 
lit. Pekkala, saarna Heikkinen, kanttori 
Kajava. Kolehti Etiopian Mekane Yesus 
-kirkon työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten vastuunkantajien koulutukseen.
Su 8.1. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Pekkala, kanttori 
Kajava. 
Ti 10.1. klo 17 aikuisten raamattupiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 11.1. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Lapset/perheet: Perhekerhot ja päivä-
kerhot jatkuvat viikolla 3. 
Rippikoulut: Talvirippikoulua la 7.1. 
klo 10-14 Koortilassa ja su 8.1. klo 
10 alkaen kirkossa sekä klo 12-14 
srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: Su 8.1. klo 12 ja 18 
seurat ry:llä. Ti 10.1. klo 13 lauluseu-
rakerho. 
Kuollut: Marja-Leena Korhonen 53 v, 
Anna-Liisa Kukkohovi e Åkerlund 65 v, 
Toini Kukkonen e Kärsämä 91 v.
Kastettu: Selma Josefiina Parviainen, 
Siiri Elvi Annika Ämmänpää, Tiia 
Eveliina Stenroth. 
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Ei seurakuntakerhoa 
5.1.
Hartaustilaisuus Tep-
polassa to 5.1. klo 
11.30. Lauri Kotila.
Messu kirkossa lop-
piaisena  6.1. klo 17, 
lit. Tapio Kortesluoma saarna Matti 
Laurila.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 8.1. klo 
10, Tapio Kortesluoma.
Loppiaisen lähetysjuhla 6.1. klo 15.30 
srk:talolla. Katso erill. ilmoitus.
Arki-illan hartaus kirkossa ma 9.1. 
klo 19.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
11.1. klo 13.30. Lauri Kotila.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 12.1. klo 11, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 12.1. 
klo 11.30, Lauri Kotila.
Messu kirkossa su 15.1. klo 10, Vesa 
Äärelä. 
Perhekirkko su 15.1. klo 16. Pyhä-
koulun aloitus.
Kastetut:  Elisa Maria Amanda Pelko-
nen, Iina Matleena Kolehmainen.
Salonpään rauhanyhdistys: Seurat 
Umpimähkässä 1.1. klo 17.
Oulunsalon rauhanyhdistys: loppi-
aisena 6.1. seurat kirkossa klo 18.30 
Raimo Tornberg, Jouko Haapsaari 8.1. 
klo 18 seurat kirkossa Oiva Savela, Mat-
ti Lääkkö. 10.1. klo 19, lauluseuroja 
kodeissa: Keskikylä; Jouko Haapsaari, 
Kuusikkotie 5. To 12.1. klo 18.30 mies-
ten neliö Umpimähkässä. 

Ehtoollisjumalanpal-
velus srk-kodissa lop-
piaisena 6.1. klo 10, 
Kyllönen, Kukkurainen, 
Piirainen ja Vox Marga-
rita). Lähetyksen kirp-
putorin ja leikkuupiirin kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Ehtoollisjumalanpalvelus srk-kodissa 
su 8.1. klo 10, Kukkurainen, Kyllönen, 
Piirainen.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 11.1. klo 10 – 14. Lähetystalkooilta 
Lakarin koulun käsityötalon alaker-
rassa ma 9.1. klo 18.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
9.1. klo 10 – 13 ja srk-kodissa ti 10.1. 
klo 10 – 13.
Sururyhmä: Keskusteluryhmä lähei-
sensä menettäneille alkaa ke 18.1. klo 
18 srk-kodissa. Ryhmä on tarkoitettu 
sureville, joilla menetyksestä on ku-
lunut aikaa vähintään pari kuukautta 
tai useita vuosia. Ryhmän vetäjinä 

toimivat diakonissa Leena Saarikoski 
ja seurakuntapastori Heikki Lantto. Il-
moittautuminen ja lisätietoja ryhmästä 
Leena Saarikoskelta, p. 040 539 6402.
Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat 
Jongulla Törmälässä (Viljamaa) pe 
6.1. klo 13. Seurat Kurenalan ry:llä su 
8.1. klo 17, Kalevi Haapalahti, Heikki 
Tiirola.
Haudattu: Bertta Järvenpää 81 v, ja 
Kari Henrik Tervonen 45 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma – pe 
klo 9 – 14, puh. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi.
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta

Loppiaisena 6.1. klo 10 
messu, saarna Regina 
Hantikainen, liturgi 
Juha Aronen, kant-
tori Arja Leinonen. 
Messun alussa Regina 
Hantikaisen matkaan 
siunaaminen. Messun jälkeen Reginan 
lähtöjuhla, kauneimpia joululauluja, 
lähetyskahvit ja –arpoja seurakun-
tatalolla.
Su 8.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, rovasti Hannu Lauriala ja 
Leinonen.
Ti 10.1. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 12.1. klo 18.30 virsilauluilta seu-
rakuntatalolla. Tervetuloa laulamaan 
outoja ja tuttuja virsiä! Kahvitarjoilu 
urkujen korjausrahaston hyväksi.
Rauhanyhdistys: Loppiaisena 6.1. klo 
18.30 seurat ry:llä, Jyrki Vaaramo. Pe 
13.1. klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Kastetut: Alexi Johannes Anselmi 
Miettunen ja Hermanni Aleksanteri 
Marttila.
Kuollut: Eedvard Iisakki Vähä, 92 v.
Rantsilan seurakunta toivottaa kaikille 
Siunattua Uutta Vuotta!

Loppiaisena pe 6.1. 
klo 12 sanajumalan-
palvelus srk-talolla. 
Tanjunen.
Huom! Kaikki seu-
rakunnan rippikou-
lulaiset jumalanpalvelukseen. 
Lähetyskahvit.
Su 8.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla. Tanjunen.
Ti 10.1. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 11.1. klo 14 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
Tulevaa: Su 15.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus srk-talolla. Huom! Seura-
kunnan rippikoululaiset rippikoulua 
klo 12 alkaen kanttori Yrjö Nissisen 
johdolla.
Tiedoksi seurakuntamme päiväker-
holaisille, heidän vanhemmilleen ja 
perhekerholaisille. Lastenohjaajam-
me Anne Rautio on vapaalla 1.1.-
30.6.2006. Hänen sijaisenaan toimi 
kevätkauden 2006 Jaana Riekki.
Tiedoksi seurakunnan päiväkerho-
laisille, heidän vanhemmilleen ja 
perhepiiriläisille. Päiväkerhot kokoon-
tuvat seuraavasti kevätkaudella 2006: 
Ma klo 10 -12 3-vuotiaat, klo 13-15 
5-vuotiaat, ti klo 10 -12 5-vuotiaat, 
klo 13-15 4-vuotiaat, ke klo 10-12 
4-vuotiaat, klo 13-15 5-vuotiaat, to 
klo 10-12 perhepiiri, klo 13-15 3-4-
vuotiaat. Ilmoitamme tarkemman 
kerhojen alkamisajan seuraavassa 
Rauhan Tervehdys -lehdessä.
Rauhanyhdistys: Su 8.1. klo 13 seurat 
ry:llä.  To 12.1. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä.
Seurakunnan kuvakortteja ja adres-
seja saatavana Siikajoen Osuuspan-
kista ja kirkkoherranvirastosta. Tule, 
tutustu ja ota omaksesi.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi 
Kirkkoherranvirasto suljettuna ja 
avoinna seuraavasti: Ma klo 12 -17, 
ke ja pe klo 9-12.
Seurakunnan työntekijät ja virasto: 
Kirkkoherra Tanjunen: 044 5541 
182, kanttori Nissinen: 044 5241 209, 
srk-mestari Nissinen:  044 0241 209, 
talouspäällikkö Nygård : 044 3438 148, 
virasto : 241 113. 

Mekane Yesus-kirkon työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten vastuunkantajien kou-
lutukseen, Suomen Lähetysseura. 
Su 8.1. sanajumalanpalvelus klo 
12,Piri, Määttä. Kolehti Piippolan 
sotaveteraanit ja –invalidit.
Ma 9.1. veteraanien lauluryhmä klo 
11, kirkkokuoro klo 14.30, Leskelän-
kerho klo 16.30.
Ti 10.1. poika- ja tyttökerho klo 15.
Ke 11.1. lasten päiväkerho klo 10.
To 12.1. tyttökerho klo 16.
Kirkkoherra kirkon lapsi- ja  nuori-
sotyön neuvottelupäivillä Turussa 9-
12.1. Sijaisina muut Siikalatvan papit, 
kysy tarvittaessa Eijalta.
Pe 13.1. pappien ja kanttoreiden suun-
nittelupalaveri Piippolan srk-kodilla 
klo 9. Huom. paikka.

Pulkkila 
Pe 6.1. klo 10 messu 
kirkossa.
Su 8.1. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa.
Rauhanyhdistys: Su 8.1. klo 19 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Eeva Maria Viitala e Tani 74 v. 
Lyyli Anna-Liisa Junttola e Limingoja 
81 v. Kaarlo Johannes Hyvönen 84 v.

Siikalatva
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Koortila 
remonttiin

Muhoksen seurakunnan  Koor-
tilan toimintakeskus peruskorja-
taan. Remontin hinta on 790 000 
euroa. Seurakunta joutuu otta-
maan korjaustöitä varten lainaa 
540 000 euroa.

Peruskorjauksen vuoksi seura-
kunnan rippikoululeirit pidetään 
Rokualla Oulun NMKY:n majalla 
sekä Oulun seurakuntien Vasamon 
leirikeskuksessa Ylikiimingissä.

Kirkkovaltuutetut hyväksyivät 
viime vuoden viimeisessä kokouk-
sessaan alkaneen vuoden talousar-
vion, jonka toimintatuotot ovat 93 
390 euroa ja toimintakulut 1 145 
070 euroa.

Tilikauden ylijäämä on 36 790 
euroa. 

Seurakunnan toiminnan paino-
pistealueena on edelleen perhetyön 
kehittäminen. Kasvavan kunnan ja 
seurakunnan haasteena ovat eri-
tyisesti Päivärinteen ja Laitasaaren 
alueet. Niihin suunnataan nykyistä 
enemmän voimavaroja ja kehite-
tään erilaisia toimintoja.

Myös ympäristökasvatus on 
seurakunnan yksi painopiste tänä 
vuonna.

Suuren suosion ympäri Suo-
mea saavuttanut Vauvakirkko 
järjestetään Kiimingissä Jää-
lin seurakuntakodilla loppi-
aisen jälkeisenä sunnuntaina 
8.1. klo 18.

Kiimingin seurakunnassa 
vauvakirkkoon on erityisesti 
kutsuttu kaikkia vuoden 2005 
tammi- kesäkuussa syntynei-
tä vauvoja. Vauvakirkkoon 
ovat tervetulleita myös kaik-
ki seurakuntalaiset ja vauvat 
perheidensä, kummiensa ja 

Pyhäntä
Lasten ja varhaisnuor-
ten kerhoajoista: Lap-
si- ja nuorisotyön ke-
vätkausi alkaa viikolla 
3. t. Marja.
Loppiaisena 6.1. klo 12 
messu kirkossa, Kautto ja Kinnunen. 
Klo 19 Kauneimmat joululaulut vielä 
kerran srk-talolla. Samalla luetaan 
Pertan joulukirje Senegalista. 
Su 8.1. Gideonien kirkkopyhä. Klo 12 
sanajumalanpalvelus kirkossa, Kautto 
ja Kinnunen.
Su 15.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. 
Rauhanyhdistys: La 7.1. klo 19 seurat 
ja lauluilta ry:llä. Su 8.1. klo 11 pyhä-
koulut M. Laurilalla, M. Tuulella ja R. 
Korsulaisella. Su 8.1. klo 16 seurat ry:
llä, Jorma Lampela ja Pekka Nissilä. 
Ke 11.1. klo 18.30 lauluseurat Päivi 
ja Mikko Kamulalla. Su 15.1. klo 16 
seurat ry:llä, Risto Nevala ja Veikko 
Sivula.
Kastettu: Aada Liisa Maria Pääkkölä.

Tyrnävä
To 5.1. klo 13.30 harta-
us Kotolassa.
Loppiaisena 6.1. klo 
10 messu Tyrnävän 
kirkossa, saarna hiippa-
kunnan lähetyssihteeri 
Matti Laurila. Klo 12 
messu Temmeksen 
kirkossa, Herättäjän 
kirkkopyhä. Messun 
jälkeen paikallisosas-
ton kokous ja seurat 
Temmeksen srk-talol-
la. Kolehdit Etiopian Mekane Yesus-
kirkon työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten vastuunkantajien koulutukseen, 
Suomen Lähetysseura ry.
Su 8.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa. Kolehti Inkerin ev.-
lut. kirkolle Lahden Manna-yhdistys 
ry:n kautta.
Ti 10.1. klo 12.45 srk-kerho Tyrnävän 
srk-talolla.
To 12.1. klo 11.30 Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Kirsti Lautaojalla.
Pe 13.1. työntekijöiden suunnittelu-
päivä, toimistot suljettu.
Kuorot: ke 11.1. lapsikuoro klo 17 
ja kirkkokuoro klo 19 Tyrnävän srk-
talolla.
Rauhanyhdistys: Murto: su 8.1. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastettu: Viljami Aatu Johannes 
Satomaa.
Kuollut: Anni Karolina Vavuli s. Kontio 
83 v., Urho Iisakki Alatalo 83 v., Seija 
Irene Hydara s. Pirkola 44 v.

Vauvakirkko Kiimingissä
läheistensä kanssa.

Vauvakirkko toimitetaan 
oman, Kaija Eerolan kokoaman 
kaavan mukaisesti. Se sisältää 
erityisen paljon musiikkia luo-
massa rauhallista tunnelmaa ja 
pyhän kokemista. 

Vauva kuulee läheisen äänen 
tuttua virttä laulettaessa, ja en-
simmäinen soitin, oma helistin, 
saa kaikua vauvan kädessä. Jo-
kainen vauva liikkuu musiikkia 
kuullessaan, siksi kirkossakin 
körötellään!

Temmeksen pappila 
myyntiin

Tyrnävän seurakunnan kirkkoval-
tuusto on päättänyt myydä Tem-
meksen pappilan. Myynti tapahtuu 
kiinteistövälityksen kautta.

Tyrnävän seurakunnan vuoden 
2006 talousarvion menot ovat 
yhteensä 1 031 100 euroa ja tulot 1 
080 700 euroa. Talousarvion käyt-
tötalousmenot ovat 4,2 prosent-
tia suuremmat ja kokonaismenot 
8,6 prosenttia suuremmat kuin 
vuonna 2005. Kokonaistulot ovat 
18,9 prosenttia suuremmat kuin 
vuonna 2005. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 
viimeisessä kokouksessa talousar-
vion sekä Tyrnävän seurakunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelman 
vuosille 2006-2008. 

Vuoden 2005 talousarviomuutok-
sen menojen loppusumma on 32 

400 euroa ja tulot 52 300 euroa.
Toimistosihteerin virka päätet-

tiin muuttaa kokoaikaiseksi vuo-
den alusta alkaen. Toimistosihteeri 
Pirjo Näppä on hoitanut Tyrnävän 
seurakunnan taloustoimistossa toi-
mistosihteerin virkaa vuodesta 2001. 
Hänen työaikansa on ollut 30 tuntia 
viikossa. Perusteluna mainitaan, 
että kirkon hallinnon muutokset ja 
mm. kirkon virkarakenne- ja palk-
kauudistus lisäävät huomattavasti 
toimistosihteerin työtä.

Oulun ammattikorkeakoulun 
oppilaiden projektiryhmä luovutti 
ympäristökatselmuksen loppura-
portin Tyrnävän seurakunnalle 
joulukuussa. Loppuraportin perus-
teella laaditaan ympäristöohjelma, 
ja diplomi pyritään saamaan vuo-
den 2006 lokakuussa.

Oulunsalolainen!
Mikäli haluatte saada kotiinne Rauhan Tervehdys -lehden 

myöskin vuonna 2006, ottakaa yhteyttä 
Oulunsalon kirkkoherranvirastoon, p. 514 2700.

”Jumalan silmissä 
kaunis - tytöt ja pojat” 
on kirkon kasvatuksen 
painopisteenä vuosina 
2006-2007
Painopiste on 
kirkon kasvatustyön 
viesti kristillisestä 
ihmiskäsityksestä 
esineellistävälle, 
ulkonäköä ja 
pintaa korostavalle 
yhteiskunnalle ja 
kulttuurille. 

V iesti on suunnattu myös lu-
terilaiselle kirkolle itselleen: 
ihmisen hengellisyyttä ei voi-

da tarkastella irrallaan sukupuoli-
suudesta, ruumiillisuudesta ja sek-
suaalisuudesta. Jumalan silmissä 
kaunis on voimavara-ajattelua ja 
samalla kristillisen ihmiskäsityk-
sen puolustuspuhe. 

Yhtenä tavoitteena on vahvis-
taa kirkon kasvattajien valmiutta 
kohdata lapsi ja nuori kokonaise-
na ihmisenä.

”Jumalan silmissä kaunis” haastaa 
etsimään sellaisia lapsen ja nuoren 
hengellisen elämän sisältöjä ja ta-
poja, jotka auttavat heitä tyttönä ja 
poikana elämisessä sekä naiseksi ja 
mieheksi kasvamisessa. 

KIRKKO KASVATTAA: 

Olet Jumalan 
silmissä kaunis

Paineita 
jo pienillä

Ulkonäköpaineet, syömishäiriöt 
ja itsetuhoinen käyttäytyminen 
kertovat siitä, kuinka voimakkaasti 
ja fyysisesti kasvuikäiset reagoivat 
ympäristöönsä. 

On esitetty tilastoja, joissa vain 
10 prosenttia peruskoulun kuudes-
luokkalaisista on kertonut olevansa 
tyytyväisiä ulkonäköönsä. Siksi kir-
kon tavoitteena on tukea sellaista 
lapsen ja nuoren hengellisyyttä, joka 
vahvistaa heidän itseluottamustaan, 
tunne-elämäänsä ja suhdettaan 
omaan ruumiiseensa.

Samalla kasvatetaan lapsia ja 
nuoria mediakriittisyyteen, joka 
tukee heidän elämäänsä median, 
muodin ja mainonnan vaikutus-
piirissä. KT

Kirkon kasvatustyö tavoit-
taa lapset ja nuoret laajas-
ti. Esimerkiksi 3-5 vuoti-
aista suomalaislapsista 40 
prosenttia kävi seurakun-
nan päiväkerhossa vuon-
na 2004.

 Kirkon varhaisnuorisotyö 
tavoittaa valtakunnallisesti 
yli 76 000 7-14 –vuotiasta, 
ja rippikoulun käy yhdek-
sän kymmenestä 15-vuo-
tiaasta. 
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A ntiikin filosofi Platonin hen-
kisyyttä korostaneen rak-
kauskäsityksen yhteydes-

sä tavataan puhua platonisesta 
suhteesta. Yhdessä TV:n tilanne-
komedia Seinfeldin jaksossa Jer-
ry Seinfeld leikittelee stand up -
esityksessään ajatuksella: voisim-
meko puhua esimerkiksi ”riconi-
sesta suhteesta”? Riconisessa suh-
teessa - toisin kuin platonisessa - 
mennään suoraan sänkyyn. Vitsiä 
ei olisi kerrottu Platonin pidoissa. 
Ajat ja moraali muuttuvat.

Seinfeldissa iätön filosofi ei koh-
dannut vain itseään iättömänä pi-
tävien city-sinkkujen arkipäiväisiä 
seurusteluhuolia. Sarjan tapahtumat 
sijoittuivat New Yorkiin. Kaupun-
kiin tehdyn terrori-iskun jälkeen 
tietoisuuteen nousi se, että rakkau-
temme kohde voi olla kaupunki, 
jopa kokonainen elämänmuoto. 
Niiden kohdalla rakkautta on yhtä 
vaikea luonnehtia kuin sitä, mikä 
tekee rakkaistasi rakkaita. Silti rak-
kauden läsnäolosta ei ole epäilystä. 
Sen menetys tai menetyksen uhka 
tekevät sen selväksi.

Yleisen kirjallisuustieteen profes-
sori Tarmo Kunnas käsittelee uu-
dessa kirjassaan erilaisia rakkauden 
kohteita ja käsitteitä. Rakkauden 
suurta kertomusta ei voi tiivistää 
kattavasti pieneen kirjaan. Kirjoit-
taja tyytyy erittelemään rakkauden 
päälajit, siten kuin ne on tunnettu 
eurooppalaisessa perinteessä. Hän 
pohtii myös niiden mahdollisuuk-
sia nykyajassa.

Kohteina ovat agape, kristin-
uskon tuntema Jumalasta alas 

kaikkiin ihmisiin kurkottava va-
likoimaton rakkaus, ja ihmiselle 
usein lankeava eros, joka synnyt-
tää eroottisen rakkauden tarpeen. 
Lisäksi tarkastellaan filiaa, joka 
liittyy likeisesti rakkauteen, jonka 
löydämme erityisesti perhesuhteis-
ta. Hädän hetkellä filia synnyttää 
sankarillista uhrautumista, kuten 
kirjailija huomauttaa luvussa, jossa 
tarkastellaan vanhempien rakkaut-
ta ja lapsia.

Teoksessa on lisäksi erotiikan his-
toriaa koskettelevia lukuja. Yhdessä 
niistä hän tarkastelee kristinuskon 
pitkälle vietyjä pidättyvyyden muo-
toja. Kirkkoisä Origines kuohitsi it-
sensä. Sen jälkeen hän näki Laulujen 
laulun erotiikan vertauskuvina ja 
teki itsestään esimerkin seuraajil-
leen. Ainakin tulkitsijana.

Moderni eurooppalainen ei voi 
palata takaisin historiaan, kuten 
Kunnas sanoo, mutta seksuaalises-
ti vapautunut nykyihminen voisi 
hänestä oppia jotain rakkauden 
historiasta, vaikka keskiajan tru-
baduurien ihannoivasta kauko-
rakkaudesta. (Mietin, että voisihan 
”salarakkaan” käsittää näinkin.) 
Kirjan analyysi pornografiasta pitää 
kutinsa: aikamme kaupallistunut 
ja eroottinen vapaus korostaa vain 
yhtä rakkauden lajia ja voi pitkässä 
juoksussa typistää kulttuuria.

Kirjailija tarkastelee lisäksi rak-
kauden rappiota ja poikkeavaa 
rakkautta. Jälkimmäisen aihe on 
kirkolle yhä kiperä homoseksu-
aalisuus. Kirjan pisin luku kielii 
myös siitä, mistä humanistit meillä 
ja maailmalla puhuvat pisimpään, 

kun he puhuvat rakkau-
desta.

Nyt, kun rakkaudesta 
on tullut jokaisen sylei-
lyynsä sulkeva ilmiö, 
voi homokammo olla 
linnake, jota taantumus 
puolustaa loppuun asti. 
Homouden nousu kir-
kon agendalle osoit-
taa kuitenkin kuinka 
kauas on kirkossakin 
tultu keskiajan lihan 
vihasta. Rakkaus on 
ikuinen, sen muo-
dot ja rintamat vain 
vaihtuvat.

Uskonnon oh-
jesäännöt voi-
vat suitsia eros-
ta ja synnyttää 
jumalallista lä-
himmäisenrak-
kautta, agapea, 
muistuttavaa käytöstä. Samalla 
on hyvä muistaa, että rakkaus on 
pohjimmiltaan spontaania ja että 
sitä löytyy lähes jokaisesta. Vieläpä 
ilman eri käskyä. Jos oivallat jotain 
rakkauden olemuksesta, näyttävät 
hengelliset kuppikunnat erimuo-
toisine riipuksineen ahtailta. Pa-
rempi, ettei aivosi ajattele, mitä 
sydämesi tekee.

Oppinut humanisti pitää silti va-
ransa. Jumalan ja tuonpuoleiseen 
viittaavien sanojen ympärille sataa 
kirjassa lainausmerkkejä. Rakkaus 
on tärkeämpi kuin usko siihen, mistä 
se on peräisin. Jumalan rakastami-
nen ei enää tule ensimmäisenä, eikä 
edes viimeisenä. Uskoa Kunnas ei 

täs-
tä näkökulmasta 
juuri käsittele. Hän kirjoittaa kui-
tenkin kristinuskon mystiikan ero-
tisoidusta Jumala-kokemuksesta.

Vaikka kirjailija suhtautuu ai-
heeseen (sanojensa mukaan) vailla 
illuusioita, kuulen kirjasta eletyn 
elämän ja ajattelun vakuuttavuut-
ta. Aikana, jona ihminen nähdään 
mieluiten vajavaisena olentona, on 
kirja, joka puhuu punastumatta 
elämää ylläpitävistä voimista ja 
vieteistä, hyvä uutinen.

JUHO-ANTTI TUHKANEN

Suurin ja tärkein
Tarmo Kunnas: raKKaus. 

kirjaPaja.

K irkkomusiikki on viime vuo-
sina virittänyt ammattilai-
set avaamaan omia aarre-

aittojaan suurelle yleisölle myös 
tietopuolisesti. Pari vuotta sitten 
ilmestyi Kirkkomusiikin käsikir-
ja, viime vuonna se sai rinnalleen 
Editan ja WSOY:n kustantamat 
teokset. Nämä viimeksi mainitut 
on tarkoitettu selvästi eri käyttö-
tarkoituksiin. Editan kustantama, 
usean kirjoittajan opus on perus-
teos, joka kulunee lähinnä kirkko-
musiikin opiskelijoiden käsissä. Se 

antaakin hyvän perusinformaati-
on kirkkomusiikista ja sen lukui-
sista osa-alueista. Luterilaisen re-
formaation esittelyyn olisin kai-
vannut nimenomaan tässä teok-
sessa virsilaulun radikaalin mer-
kityksen korostamista. Myös litur-
gista uudistusta olisi voinut esitel-
lä laajemmin.

Pajamon ja Tuppuraisen teos on 
todellinen Goljat, kirkkomusiikin 
jättiläinen. Teos on rajattu käsitte-
lemään vain Suomea, mutta alan 
gurut ovat keränneet yksien kansi-

en väliin suunnilleen kaiken, mitä 
aiheesta voidaan sanoa. Virsikirjat 
ja sävelmistöt, hengelliset laulukir-
jat, kanttorin virka ja sen kehitys, 
kirkkomuusikkojen koulutus, tär-
keimmät kotimaiset kirkkomusiikin 
säveltäjät, urkujen rakentaminen, 
alan tutkimus ja monet monet 
muut mielenkiintoiset aihepiirit 
on käyty läpi perusteellisesti. Eku-
meenista näkökulmaa on pidetty 
hyvin esillä ja meitä pohjoissuoma-
laisia ilahduttaa erityisesti Oulun 
hiippakunnan kirkkomusiikkipäi-

vätradition esittely, samoin Oulun 
lukkarikoulua ja konservatoriota 
koskevat tiedot. Jättiläiseen olisin 
kaivannut rukoushetkiperinteen 
uudelleen elpymisen syvempää 
käsittelyä.

Molemmissa kirjoissa on erin-
omaiset hakemistot, joiden avulla 
tiedon hakeminen sujuu kätevästi. 
Kaiken kaikkiaan voi ilolla tode-
ta, että ammattilaiset ovat olleet 
asialla!

VEIJO KOIVULA 

 

Daavid ja Goljat
Juhani haapasalo & liisa lauerma & marTTi nissinen & peKKa suiKKanen (Toim.): 

KirKKomusiiKKi. edita 2004, 256s. 
reiJo paJamo & erKKi Tuppurainen: suomen musiiKin hisToria. KirKKomusiiKKi. Wsoy 2004, 729s.

Lukemista

L U K E M I S TA
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sanan aika

on loppiainen. Pyhän evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan 
kunnioitustaan juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden 
kansojen edustajia. Tämä kertoo, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille. 
Loppiainen muistuttaa kirkon lähetystehtävästä. 
Päivän psalmi on Ps. 72: 1-3, 8-12. Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan Miika 4: 
1-4 ja toisena lukukappaleena 1. Tim. 3: 16. Evankeliumi on Matt. 2: 1-12.

ensi perjantai

Minä polvistun tyhjin käsin.

Jeesus pieni, opeta minua antamaan paljon

ja tarvitsemaan enemmän.

Näin kohtaus kahden vuosituhannen takaa 

betlehemiläisestä eläinsuojasta näyttää suun-

taa, johon ihmiskunnan olisi välttämättä kul-

jettava: erilaisten ihmisten olisi sovitettava 

erilaisuutensa yhteen ja suostuttava kumar-

tamaan ihmistä suurempaa totuutta. Vihol-

lisetkin on kutsuttava koolle rajat ylittävään 

sovintoon, jossa unohdetaan omat ahtaat 

käsitykset ja aletaan etsiä kaikkien ihmisten 

yhteistä toivoa.

ARTO KöYKKä

Topeliuksen liikuttava satu (Koivu ja tähti) 

päättyy vanhan isän puheenvuoroon: ”Rak-

kaat lapset”, sanoi isä, ”ihmisen elämä maa-

ilmassa on vaellusta iäistä päämäärää kohti. 

Vaeltakaa edelleenkin Jumala sydämessä ja 

iankaikkinen päämäärä silmienne edessä. 

Te etsitte koivua, se merkitsi isänmaatanne. 

Te etsitte tähteä, se merkitsi iäistä elämää. 

Olkoon se valonanne koko elämänne ajan.”

TAPANI ERäMAJAN LOPPIAISEN 
HARTAUSKIRJOITUKSESTA

Tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki 

heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 

Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen 

ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat ark-

kunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN

Riittää kun seuraa tähteä
Vähättelenkö itseäni niin, etten näe, mitä minulla olisi antaa? Jätänkö pihistellen 

antamatta, vaikka näkisin?  Enkö ymmärrä, miten paljon minussa on kultaa, suit-

suketta, mirhaa?

Paras lahja ei tule tarpeeseen, vaan pelkästään iloksi, ja vain suojattomana voi saada 

elämän lahjoista suurimmat. Ne ovat niin hauraita ja painavia, että niitä on kannatel-

tava yhdessä, nelin käsin. Kaunein ja pyhin on aina alttiina tuholle ja kuolemalle.

Mutta entä tarinan neljäs tietäjä, se, jonka kerrotaan eksyneen hiekkamyrskyssä 

autiomaahan? Kiersikö hän kaikkien epäilijöiden valtakunnat kysymässä tietä ja tar-

tutti meihin janonsa ja ikävänsä kertomalla, mitä etsii ja mistä uneksii?

Mikä minut saisi luopumaan omastani? Ei ole helppo antautua asialle ja lähteä 

matkojen taa. Liekö minulla johtotähteäkään. Mutta toisaalta, tyhjät kädet ovat lah-

joista paras. Niihin voi laittaa.

Eivätkä paimenet kedollaan tiedä tähdestä mitään. 

Ei tarvitse tietää. Riittää, kun seuraa sitä.

Usko ja rukous
 KAISA RAITTILA, 

KALLISARVOINEN HELMI. 

Otsikko on toimituksen.

RI
IT

TA
 H

IR
VO

N
EN
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Seurakuntia nyt 548
Suomen luterilaisten seura-
kuntien lukumäärä vähenee. 
Tuoreimmat muutokset tu-
livat voimaan vuoden 2006 
alussa. Seurakuntia on tam-
mikuusta alkaen 548. Vuon-

na 2005 seurakuntia on ol-
lut 562.

Seurakuntaliitoksia tapahtui 
Oulun hiippakunnan lisäksi 
Porvoon, Mikkelin ja Lapuan 
hiippakunnissa.

Y H D I S T Y K S E T

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

M U U T  S E U R A K U N N AT

S E U R A K U N N AT

Viikonlopun aiheena 
hätä ja armo

Keskustan seurakuntata-
lossa (Isokatu 17) ja tuo-
miokirkossa vietetään 14.-
15.1. Ihmisen hätä ja Juma-
lan armo –viikonlopputa-
pahtumaa. Tapahtumassa 
luennoivat mm. Timo 
Junkkaala, Pentti Waris, 
Martti Pennanen ja Tapio 
Pokka. Musiikista vastaa-
vat mm. Tommi Kalenius 
ja Päivi ja Samuli Pulk-
kinen.

Luennoilla käsitellään 
ihmisen hätää, syntiä, Raa-
matun haastajia ja miten 
Jumalan armo voi kasvattaa 
ja parantaa ihmistä. Luen-
not ovat seurakuntatalon 
juhlasalissa la klo 13, klo 15 
ja klo 19 ja su klo 13 ja klo 
15. Sunnuntaina on myös 
ehtoollisjumalanpalvelus 
tuomiokirkossa klo 10 

teemalla Vangit vapaaksi 
ja sokeille näkö. 

Lapsille on järjestetty 
tapahtuman ajaksi oma 
toimintakanava. Se sisäl-
tää lapsille raamattuhet-
kiä, askartelua ja leikkiä. 
Toimintakanava on la 13-
16.30 ja su 13-16.

Nuorten omat tilaisuudet 
ovat la klo 15-20.30.

Jokaisen tilaisuuden 
jälkeen on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja esirukouk-
seen. Kristillisten kirjojen 
ja kasettien myymälä on 
auki tauoilla. 

Talvipäivät järjestävät 
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta, Suomen Raa-
mattuopisto ja Kristillinen 
opintokeskus. Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.

JAKELUHäIRIöT/
JAKELUKIELLOT

SUOMEN KIRKKO-MEDIAT OY 
ASIAKASPALVELU

PUH. (09) 4155 2294

Kahden kuoron 
joulukonsertti

Kaksi tunnettua kamarikuo-
roa, Aiolos Kempeleestä ja 
Amadeus Nurmijärveltä, 
antaa yhteisen joulukonser-
tin loppiaisena 6.1. Oulun 
tuomiokirkossa. Konsertti 
alkaa kello 18.

Molemmat kuorot ovat 
levyttäneet joululevyt, joi-
den lauluja kuullaan myös 

konsertissa.
Konsertin ohjelmassa on 

joulumusiikkia eri vuosi-
sadoilta sekä uutuuksia tai 
meillä harvoin kuultuja lau-
luja. Kuoroja johtavat Keimo 
Joensuu, Seppo Härkönen 
ja Elina Könönen. Urkurina 
on Raimo Paaso.

K irkkovuoden jouluaika 
päättyy loppiaiseen, 
jota vietetään perjan-

taina 6. tammikuuta. Loppi-
aisen aiheena ovat itämaan 
tietäjät, jotka tulivat osoitta-
maan kunnioitusta vastasyn-
tyneelle Jeesus-lapselle.

Loppiainen on omistettu 
myös kirkon lähetystehtävälle. 
Joulun sanoma on tarkoitettu 
kaikille. Tietäjät olivat vierai-
den maiden edustajia, jotka 
osoittivat Kristuksen olevan 
valo kaikille kansoille.

Loppiaista vietettiin jo 200-
luvulla Jeesuksen syntymän 
tai kasteen kunniaksi. Juhlan 
vanha nimi epifania tarkoit-
taa ilmestymistä, jolla viita-
taan Herran ilmestymiseen. 
Edelleen loppiaista saatetaan 
kutsua vanhaksi jouluksi.

Loppiaista vietettiin 20 vuo-
den ajan lauantaisin, mutta se 
palautettiin 1992 alkuperäi-
selle paikalleen tammikuun 
kuudenteen päivään.

Tänä loppiaisena vihitään 
Turun arkkihiippakunnan 
piispan virkaan Kari Mäkinen 
Turun tuomiokirkossa.

Kolehti Etiopiaan

Loppiaisena kerätään viral-

Loppiainen päättää 
joulun

linen kolehti Etiopian evan-
kelisen Mekane Yesus -kirkon 
työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten koulutukseen Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Mekane Yesus -kirkon 
seurakuntia on 5 500, mutta 
pappeja niissä on vain 1 300. 
Lisäksi kirkossa toimii 1 700 
evankelistaa, mutta sekään ei 
vielä takaa omaa työntekijää 
jokaiselle seurakunnalle. 
Mekane Yesus -kirkon seu-
rakunnat toimivat paljolti 
vapaaehtoisten voimin. Kirkko 
on Afrikan suurin luterilainen 
kirkko, ja siinä on jäseniä yli 
4 miljoonaa.

Kolehtiraha 
kännykällä

Loppiaiskolehdin voi mak-
saa myös kännykällä. Teks-
tiviestiin kirjoitetaan joko 
KOLEHTI5 tai KOLEHTI10 
sen mukaan, minkä summan 
haluaa lahjoittaa. Viesti lähe-
tetään numeroon 16579. 

Palvelu toimii Soneran, 
Elisan, DNA:n, Saunalahden 
ja TeleFinlandin liittymissä. 
Viestin voi lähettää loppiais-
viikolla mihin vuorokauden 
aikaan tahansa. KT 

Radion lauantai-illan iltahar-
tauden lähetysaika on muut-
tunut. Lauantaisin kuullaan 
YLE Radio 1:llä kello 18-18.10 
Ehtookellot ja iltahartaus. En-
simmäinen uuden aikatau-
lun mukainen lähetys kuul-
laan lauantaina 7.1.

Maanantaista perjantaihin 
iltahartaus lähetetään edel-
leen kello 18.50.

Ehtookellot ovat raja arjen 
ja pyhän välillä. On aika hil-
jentyä ja aloittaa sunnuntai-
hin, pyhäpäivään valmistau-
tuminen. Ennen ehtookellot 
olivat lisäksi konkreettinen 
merkki lopettaa työt.

Ehtookellot ovat 
pyhän avaussoitto

-Nykyisinkin voi hiljentyä 
ehtookelloihin vaikkapa sytyt-
tämällä kynttilän tai etsimäl-
lä internetistä päivän sanan. 
Perhe voisi myös yhteisesti 
hiljentyä hetkeksi, vaikka 
lauantai-ilta jatkuisikin siitä 
eteenpäin esimerkiksi ystäviä 
tavaten, Jumalanpalvelus- ja 
musiikkiyksikön johtaja Kai 
Vahtola Kirkkohallitukses-
ta pohtii.

Vahtolan mukaan kristilli-
sessä perinteessä lauantai-ilta 
saa merkityksensä sunnun-
taista. Sunnuntai merkitsee 
kristillisessä kirkossa ylös-
nousemuksen päivää.

NETTIPAPPI
Keskustelukumppanisi, kun haluat 
kysyä tai pohtia jotain elämääsi 
liittyvää asiaa. Voit myös kysyä 
käytännön seurakuntaelämään
kohdistuvia kysymyksiä.

Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net
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Öbergin talo, Kirkkokatu 5: 
Ti 10.1. klo 18 opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten talvitiistai, 
keskustelua elämästä ja uskosta. 
Karjasillan kirkko, Nokelantie 
39: Su 8.1. klo 18 gospelmessu. 
Tuiran kirkko, Myllytie 5: La 
7.1. klo 18 gospelmessu.


