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Professori emeritus Juha Seppo arvioi 
valtion ja kirkon välisiä suhteita Etsijäs-
sä 3/06.

– Suomalaiselle mallille on ollut omi-
naista se, että luterilainen kirkko on itse 
vailla ulkoista painostusta selkiinnyttänyt 
valtiosuhdettaan. Kun jotkut dramatiikkaa 
kaipaavat kirkonmiehet tai julkisutta ha-
kevat linssi- ja pinssipoliitikot haikailevat 
valtion ja kirkon eroa, tällaisille aatoksille 
ei ainakaan juuri nyt näytä olevan sen pa-
remmin poliittis-ideologista kuin muuta-
kaan myötätuulta.

On kuitenkin ehkä tarpeellista muistaa, 
ette kirkon ja valtion välinen suhde ole 
riippuvainen ensi sijassa poliittisista eikä 
taloudellisista suhdanteista, ei piispojen 
lobbaustaidosta eikä edes kirkon näkyväs-
tä kannatuksesta mediassa. Huomattavasti 
tärkeämpää suhteen vakaudelle on se, kyke-
neekö luterilainen kirkko edelleenkin säi-
lymään Suomen kansan valtaenemmistön 
uskontokuntana.

Onnellisuusprofessoriksi tituleerattu 
Markku Ojanen Tampereen yliopistosta 
uskoo Jyty -lehdessä 12/2006, että ihmisillä 
on halua panostaa perhe-elämän laatuun. 

Työn vaativuus ja median merkityksen 
kasvu ovat kuitenkin suuri haaste perhe-
elämälle.

– Toivottavasti meidän ei käy niin kuin 
Yhdysvalloissa, jossa ihmiset seuraavat me-
diaa 43 tuntia vuorokaudessa! Hurja luku 
selittyy sillä, että samaan aikaan voi olla 
päällä tv tai kaksi, radio, Internet ja jokin 
musiikkia tuottava väline. Perhe-elämästä 
ei voi puhua, jos jokainen tekee omassa 
huoneessaan omia juttuja omien aikatau-
lujen mukaan.

 
Päätoimittaja Jussi Miettinen toivottaa 
Nuotassa 1/07 kaikille onnea, siunausta, 
menestystä, tsemppiä.

–Ei ole jumalatonta toivottaa lähimmäi-
selle menestystä. Silti pitää miettiä, mitä 
menestys on.

Menestynyttä kristittyä ei tunnista sii-
tä, ettei hän kompuroi, pode flunssaa, 
masennusta tai reumaa. Menestys ei tar-
koita, että missio nimeltä elämä näyttäisi 
helpolta. Silti Jumala on luvannut kulkea 
kanssamme. Jeesuksen veri peittää syntien 
paljoudet. Taivas on auki. Siellä me räpi-
köivät rääpäleet saamme venyttää suuren 
menestyjän hymyn.

S elkeä ja perusteltu suhtautumis-
tapa kristinuskoon vaatii yksit-
täiseltä ihmiseltä kohtuullisia 

ponnisteluita. Kovin yksinkertaista 
sen luominen ei ole myöskään poliit-
tisen järjestelmän sisällä.

Vihreiden osalta tämä tuli varsin 
selkeästi esiin viime vuoden touko-
kuussa Hämeenlinnassa pidetyssä 
puoluekokouksessa, joka huipentui 
huolella laaditun periaateohjelman 
hyväksyntään. Periaateohjelmassa 
korostetaan muun muassa ihmisen 
positiivista vapautta maailmankatso-
muksensa muodostamiseen.

Ohjelmaosuuteen kaikessa hiljaisuu-
dessa viime hetkellä jätetyn muutosesi-
tyksen mukaan ”valtion erityissuhde 
kahteen uskonnolliseen yhdyskun-
taan on lopetettava” eli käytännössä 
ehdotus peräänkuuluttaa evankelis-
luterilaisen ja ortodoksisen kirkon 
välisen erityissuhteen lopettamista. 
Muutosesitys hyväksyttiinkin tiukan 
äänestyksen jälkeen.

Julkisen keskustelun syvyys ei nyky-
ään tunnetusti päätä huimaa. Yleinen 
mielipide lähtikin medioiden myö-
täavustuksella tulkitsemaan puolue-
kokouksen lisäämää lauselmaa heti 
ainoastaan negatiivisen uskonnon 
vapauden näkökulmasta eli edellä 
mainittujen kirkkokuntien ja valtion 
toisistaan erottamisen suunnasta.

Kukaan ei jäänyt miettimään mi-

tä positiivisen uskonnon vapauden 
mukainen tulkinta lauselmasta olisi 
voinut tarkoittaa.

Valtion tulee pyrkiä toiminnassaan 
oikeudenmukaisuuteen eli kohtelemaan 
eri subjekteja siten, että erilaiset edut 
ja rasitukset jakaantuvat oikeudentun-
non hyväksymällä tavalla subjektien 
kesken. Positiivisen uskonnon vapau-
den näkökulmasta voidaankin kysyä, 
kuinka valtio voisi tulevaisuudessa 
entistä oikeudenmukaisemmin tukea 
ihmisiä oman uskontonsa harjoittami-
sessa? Nykyajassa elävä ihminen kun 
kaipaa elämälleen kipeästi syvempää 
merkityshorisonttia ohi egoistisen 
elämänmuodon, mutta on samanai-
kaisesti kadottamassa kykyään tulkita 
hengen kielioppia.

Kirkon ja valtion välistä suhdetta ar-
vioitaessa ei ole enää paluuta Konstan-
tinuksen ja Kustaa Vaasan aikakausien 
mukaisiin ajattelutapoihin. Tulevina 
vuosikymmeninä Suomi joutuu entistä 
syvemmin tuottamaan hyvinvointinsa 
globaalien prosessien kautta.

Monikulttuurisen dialogin merkitys 
eri yksilöiden ja kansakuntien välillä 
tulee vain korostumaan. Ilman selkeää 
sitoutumista omaan maailmankatso-
mukseen ja omakohtaiseen kulttuu-
riperintöön ei monikulttuuriseen 
dialogisuhteeseen asettautuminen 
yksinkertaisesti onnistu.

Euroopan ja Suomen sisällä ei aina 
vain jakseta muistaa, kuinka tärkeässä 
asemassa eri maailmanuskonnot ovat 
ihmisten arkipäivässä globaalissa mit-
takaavassa. 

Valtion tulee myös tulevaisuudessa 
selkeästi turvata eri uskontojen – myös 
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkkokuntien – ainutkertainen mer-
kitys eräinä monikulttuurisen dialogin 
arvoperustan rakentajina. 

uskonnot moni-
kulttuurisuuden ytimessä

jukka keski-Filppula (vihr.)

Puolueet
puhuvat kirkosta
Eduskuntavaalit lähestyvät. Puolueet, ehdokkaat ja tiedotusväli-
neet nostavat keskusteluun vaalien kannalta tärkeinä pitämiään 
aiheita.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvät kysymykset ja mielipi-
teet tuskin kohoavat keskusteluissa kovin merkittävään asemaan. 
Huomion vievät todennäköisemmin pääministeriys, puolustusky-
symykset, EU-asiat ja lisäksi lukuisat epäolennaiset pikkuseikat.

Eduskuntavaalit eivät kuitenkaan ole kovin vähäpätöinen tapa-
us kirkon kannalta.

Kansanedustajat säätävät lait, joilla määritellään kirkon paikka 
yhteiskunnassa.

Jotta erilaiset näkemykset evankelis-luterilaisen kirkon asemas-
ta ja tulevaisuudesta saisivat edes hieman valoa, kirjoittavat edus-
kuntapuolueiden nimeämät kolumnistit tammi-helmikuun aikana 
Rauhan Tervehdykseen heille tarjotuista teemoista. Kirkko on kir-
joitusten yhteinen nimittäjä.

Posti on
entisensä
Rauhan Tervehdystä on jaettu osoitteettomana ilmaisjakeluna kaikkiin talouksiin. 
Postin ja alan järjestöjen tekemän päätöksen mukaan kaikessa jakelussa noudate-
taan 1.1.2007 alkaen yhteistä käytäntöä, jossa kuluttajat voivat kieltää osoitteet-
toman jakelun merkitsemällä luukkuun ”ei ilmaisjakelua” tai ”ei mainoksia”.

Lehteä ei voi vaatia jaettavaksi talouteen, jossa on edellä mainitut kieltomer-
kinnät. Mainoskieltotalous saa lehden vain tilaamalla sen osoitteellisena.

Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut paljon suuttumusta ja pahaa mieltä. 
Etenkin vanhuksille Postin päätös on harmillinen. Useat heistä haluaisivat seura-
kuntalehden, mutta eivät jaksa kantaa paksuja mainoskasoja roskiin.

Postin päätöksen taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lind-
stedtin kanta, jonka mukaan uskonnollisen jäsenlehden osoitteeton jakaminen 
on perustuslain vastaista.

Rauhan Tervehdys ei ole uskonnollinen jäsenlehti, koska jakelua ei ole rajattu 
seurakuntien jäseniin. Tästä huolimatta Posti katsoo Lindstedtin tulkinnan kos-
kevan kaikkia seurakuntalehtiä. Tämän hupaisan näytelmän seuraava näytös kir-
joitetaan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute,
puh. 0200 71000

julkaisija rauhan Tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 Perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-Mediat oy
Levikki n. 108 000, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja  janne kankaala (08) 5626 410
Toimittajat  Pirkko Paakki   (08) 5626 411  
  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
Toimisto  Saila juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 8,38 e, Yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

Postiosoite PL 102, 90101 oulu
käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
Toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Painopaikka oulu 2007 - kaleva 
ulkoasu aija Tihinen
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Rauhan Tervehdys 
viettää tänä vuonna 
juhlavuotta. Lehden 
näytenumero ilmestyi 
joulukuussa 1907.

r auhan Tervehdyksen (RT) 
juhlavuoden satavuotis-
historiaan on perehtynyt 
Suomen ja Skandinavian 

historian opiskelija Liisa Saarela. 
Hän on tutkinut Oulun maakun-
ta-arkistossa lehden ensimmäisiä, 
fraktuuralla painettuja näytenu-
meroita joulukuulta 1907. 

Saarela kertoo RT:n syntyhistori-
asta 1900-luvun alussa. Ensimmäi-
sen sortokauden jälkeen Suomessa 
elettiin kirkonvastaista aikaa. Sivis-
tyneistö vaati uskonnonvapauslain 
toteutumista, joka tuli voimaan 
vasta vuonna 1923. 

Oulussa oli 1900-luvun alussa 
paljon kristillistä herätystä. Myös 
uusi maailmankatsomus tuli Suo-
meen. Charles Darwinin kiistanalai-
nen teos Lajien synty oli ilmestynyt 
1859. Se oli haaste kirkolle.

Poliittisten lehtien rinnalle kai-
vattiin 1900-luvun alkupuolella 
kristillisiä julkaisuja. Omalla leh-
dellä haluttiin nostaa kristittyjen 
yhteishenkeä.

Ennakkosensuuri poistui 1905.
Rauhan Tervehdystä ryhtyi 1907 

julkaisemaan Oulun Veljeyspiiri. 
Sen näkyvin perustajahahmo oli 
Uno Wegelius (1867 - 1935).

vain hartaudet
kelpasivat lehteen

Uno Wegelius kannusti ihmisiä 
useaan otteeseen lehdessä kärsiväl-
lisyyteen ja lähimmäisenrakkauteen 
toisin ajattelevia kohtaan. Kristitty-
jen keskinäinen yhteys oli hänelle 
ja Veljeyspiirille tärkeä asia.

Ensimmäiset Rauhan Tervehdyk-
set sisälsivät pääasiassa hartausai-
neistoa. Lehdessä julkaistiin myös 
runoja, mietelauseita ja lyhyitä 
tarinoita. 

Julkaisut olivat yksipalstaisia ja 
nelisivuisia.

RT oli voimakkaasti evankelioiva. 
Se otti omien sanojensa mukaan 
tehtäväkseen Raamatun ”ijäisyys-
kysymysten tutkiskelun”. 

Hartausteksteissä otettiin kantaa 
muun muassa lasten kasvattami-
seen. Rauhan Tervehdys kannusti 
vanhempia pitämään lapsista hy-
vää huolta, tarjoamaan raittiin ko-
din, mutta toisaalta myös käyttä-
mään ruumiillista kuritusta lasten 
kasvattamisessa. RT:n kasvatus-
neuvot heijastelivat aikansa kas-
vatuskäsityksiä.

Lehdessä välteltiin sekaantumista 
uskon opillisiin riitakysymyksiin. 

Sotakirjoituksia
sensuroitiin

Vuonna 1917 lehti muuttui seura-
kuntalehdeksi. Sen levikki oli en-
simmäisinä vuosikymmeninä noin 
2 000 kappaletta, mutta tarkkoja 
lukumääriä ei ole tiedossa.

Uudistuksen jälkeen kirjoituksis-
sa ryhdyttiin käsittelemään myös 
kirkon ja valtion suhdetta.

Ensimmäinen ja toinen maailman-
sota näkyivät lehdessä. Sotasensuuri 
iski eräisiin RT:n artikkeleihin.

Maailmansotien aikana Rau-
han Tervehdys oli kommunismin 
vastainen.

– Toisen maailmansodan aikana 
RT:ssä pidettiin tietoisesti yllä isän-
maallista henkeä ja kannustettiin 
ottamaan evankeliumin sanoma 
tosissaan.

Vuonna 1932 lehden kirjoituk-
sissa vastustettiin kieltolain ku-
moamista. RT rohkaisi kansalaisia 
raittiuteen. Keskustelu päihteistä ei 
rajoittunut pelkästään alkoholiin: 
myös tupakoinnista kirjoitettiin 
jonkin verran. 

Rauhan Tervehdyksen etusivulla 
todettiin tupakan olevan ”kristittyjen 
ja pakanain yhteinen epäjumala”. 
”Nikotiinin jumalatar” kehotettiin 
hylkäämään ja samalla myös luopu-
maan tupakan tuoksustakin.

riiTTa HirvoNeN

Liisa Saarelan tutkimus Rauhan 
Tervehdyksen satavuotishistorias-
ta valmistuu kuluvan vuoden ai-
kana. Tähän mennessä Saarela on 
tutkinut Rauhan Tervehdyksen en-
simmäisiä vuosikymmeniä 50-lu-
vulle saakka.

RT:n satavuotisjuhlaa vietetään 
ensi syksynä.

edessä sadas vuosikerta

Liisa Saarela tietää, että 1950-luvulla rauhan Tervehdys näytti jo aivan toisenlaiselta kuin varhaisimmat numerot. 

Y likiimingin seurakunta liit-
tyi vuoden vaihtuessa osaksi 
Oulujoen seurakuntaa. Yh-

distymismessu pidettiin kirkossa 
ja juhla Rauhanyhdistyksen uusi-
tuissa tiloissa.

Vt. kirkkoherran tehtäviä hoitanut 
Olavi Isokoski näkee yhdistymisessä 
paljon hyvää. Entiset palvelut säily-
vät ja uuttakin on tiedossa.

– Myönteistä on paljon. Seura-
kunnan tilojen käyttö tulee ilmai-
seksi samalla tavalla kuin muissa 
Oulun seurakunnissa. Myös rip-
pikoulut tulevat meille edullisem-
miksi ja niitä on jatkossa helpompi 
järjestää.

Isokosken mukaan ylikiiminki-
läiset pääsevät hyötymään Oulun 
erikoistyöaloista. Niihin kuuluvat 
muun muassa erityisnuorisotyö, 

parisuhdetyö sekä avioliitto- ja 
perheneuvonta.

– Meillä ei ole ollut työntekijöitä 
näihin tehtäviin. Nyt tarjonta mo-
nipuolistuu. Kirkolliset toimitukset 
jatkuvat entiseen tapaan ja työnte-
kijätkin pysyvät.

Muutoksiakin ylikiiminkiläisille on 
tiedossa jonkin verran. Virkatodis-
tuksen joutuu jatkossa hankkimaan 
eri tavalla kuin aiemmin.

– Todistus pitää tilata Oulusta, 
mutta Ylikiiminkiin jää entisen kirk-
koherranviraston tiloihin toimipiste, 
josta sitä voi tulla kysymään. Me 
neuvomme ja tilaamme todistuk-
sen tarvittaessa. Samassa paikassa 
hoidetaan tilojen varaukset.

– Sukututkijat joudumme kään-
nyttämään Ouluun. Mikrokortit 
meiltä jo vietiin, Isokoski kertoo.

Viraston toimipisteen aukioloajois-
ta ei vielä ole päätöksiä. Toistaisek-
si ne ovat ennallaan ja diakonissan, 
päivystävän papin sekä suntion saa 
kiinni kuten ennenkin.

Isokoski sanoo, että ylikiimin-
kiläisiä haudataan pääsääntöisesti 
Ylikiiminkiin, mutta Oulujoelle 
hautaamista ei ole estetty.

– Hautausmaksut joudutaan 
varmaan jossakin vaiheessa yhte-
näistämään.

jaNNe kaNkaaLa

Ylikiimingin palvelut säilyvät

Seurakuntaliitoksen myötä pappien uskotaan pystyvän jalkautumaan 
paremmin seurakuntalaisten keskuuteen. Yhdistymisen juhlamessu 
vietettiin Ylikiimingin kirkossa uudenvuodenaaton iltana.
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jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

Toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

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

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

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa: La 6.1. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Ari-Pekka Metso, 
avustaa Jukka Kärkkäinen, 
urkurina Maija Tynkkynen. 
Kolehti yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuksen kehittä-
miseen Afrikassa (SLS).
Su 7.1. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina Han-
na Savela. Kolehti Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry:lle.
Heinätorin seurakuntatalossa 
la 6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Maija Tynkkynen.

Kastellin kirkossa: La 6.1. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuksen ja oma-
ehtoisen hallinnon kehittämi-
seen Afrikan alueilla Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Su 7.1. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Vähäkangas, saarnaa Eero 
Junkkaala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti nimikko-
lähetti Pirjo Lehtiniemen työlle 
Etiopiassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Su 7.1. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Mari Jääskeläinen, 
Esa Rättyä, Karjasillan gospel-
ryhmä. Teejatkot seurakun-
tasalissa.

Tuiran kirkossa la 6.1. klo 
10 messu, toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti yhteistyökirk-
kojen työntekijäkoulutuksen ja 
omaehtoisen hallinnon kehittä-
miseen Afrikan alueilla Suomen 
Lähetysseuralle.
Su 7.1. klo 10 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti varhaisnuorten 
leiritoiminnan kehittämiseen, 
Partaharju Säätiön kautta.
Su 7.1. klo 18 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Ke 10.1. klo 20 viikkomessu, 
liturgia Lauri Kujala, puhe teol. 
yo Erja Järvi, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Oulujoen kirkossa: La 6.1. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Paavo Moilanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
laulu Jorma Kärnä.
Su 7.1. klo 10 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarna Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala, laulu Anu Kunnari. 
Radio Dei.

Pyhän Andreaan kirkossa: La 
6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti ks. Kastelli.
Su 7.1. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Mirjami Dutton, avustaa 
Hanna Partanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti ks. 
Kastelli.
Kaukovainion kappelissa: Su 
7.1. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Tiina 
Tuomikoski. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Kastelli.
Su 7.1. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 7.1. 
klo 12 messu, toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Satu Saarinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Kolehti 
ks. Kastelli.

Pyhän Tuomaan kirkossa la 
6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira.
Su 7.1. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
La 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti ks. Tuira.
Su 7.1. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Ville 
Typpö, avustaa Tapio Pokka, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Typön perheen 
nimikkolähettityölle Turkissa. 
Typön nimikkolähettiperheen 
lähtöjuhla.
Pateniemen kirkossa su 7.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ks. Tuira.

menot oulussa 2.–10.1.2007 katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Hartauselämä
Aamurukous ke 10.1. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Viikon tekstit, hiljaisuutta, 
yhteistä rukousta ja laulua.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Virsi-ilta ti 9.1. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Uudenvuo-
den ja loppiaisen virret, Esko 
Laukkanen.
Rauhanyhdistyksen kirkkoilta 
ti 9.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Pertti Lahtinen ja Pauli 
Pasanen.
Aamurukous ke 10.1. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 10.1. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kuorosalissa.
Kristillinen miestenpiiri ke 
10.1. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkepapit ja puolisot to 11.1. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Raamattupiiri to 11.1. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.1. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo.

karjasillan seurakunta

Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 10.1. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Raamattupiiri to 11.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Raamattupiiri to 11.1. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.1. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 9.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Aulis Natri alustaa 
aiheesta Minä tulen pian.
Naisten raamis to 11.1. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Lue-
taan Matteuksen evankeliumia 
ja rukoillaan.

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat su 
7.1. klo 17, Sanginsuun seura-
kuntakoti.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Alaudae-kuoron konsertti pe 
5.1. klo 19, Oulun tuomiokirk-
ko. Johtaa Liisa Räisänen.

tuiran seurakunta

Kauneimmat joululaulut: 
La 6.1. klo 16, Koskelan seu-
rakuntakoti. Mukana Eero 
Junkkaala Kolehti nimikko-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
La 6.1. klo 19, Koskelan seu-
rakuntakoti. Mukana Eero 
Junkkaala. Kolehti nimikko-
työlle Suomen Lähetysseuran 

kautta.
La 6.1. klo 20, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kolehti nimikkotyölle 
Suomen Lähetysseuran kautta.

OulujOen seurakunta

Ylikiiminki 
Kauneimmat hengelliset laulut 
su 11.2. klo 13, Ylikiimingin 
kirkko. Ylikiiminkiläiset yksin-
laulajat, kirkkokuoro ja mies-
kvartetti esittävät etukäteen 
toivottuja hengellisiä lauluja. 
Myös yhteislaulua. Toivomukset 
Leo Rahkolle, p. 040 730 0408, 
leo.rahko@evl.fi tai kirjallisena 
seurakuntatalon postilaatik-
koon 1.2.2007 mennessä.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Karjasillan diakoniatyön vas-
taanotot maanantaisin klo 
9–11. Ajanvaraukset alkavat 8.1. 
Puh. 5313219.
Juttutupa ti 9.1. klo 9–11, 
Kaukovainion kappeli. Tule aa-
mukahville ja suunnittelemaan 
kevään kokoontumisia.

Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön raamattupiiri ti 
9.1. klo 13, Diakoniakeskus. 
NÄKÖVAMMAISET
Raamattu-ja keskustelupiiri to 
4.1. klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 

ryhmätilassa.
Kerho ke 10.1. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Vieraana Näkövammaisten 
keskusliiton senioripalvelujen 
Oulun alueen toiminnanoh-
jaaja Heidi Siira.

Lähetys
Aamuhämärästä päivän kirk-
kauteen la 6.1. klo 10, Ylikiimin-
gin kirkko ja seurakuntatalo. 
Vietämme yhdessä loppiaista 
Ylikiimingissä. Aloitamme 
jumalanpalveluksella, jossa 
saarnaa Eero Junkkaala Suo-
men Lähetysseurasta. Oulun 
seurakunnat tarjoaa lounaan, 
jonka jälkeen on lähetysjuhla 
Aamuhämärästä päivän kirk-
kauteen. Yhteiskuljetuksen 
pysähtymispaikat: klo 8.45 
Karjasillan kirkko, 8.50 Isokatu, 
Kuntotalon pysäkki, 8.55 Otto 
Karhin pysäkki, 9.00 Merikos-
kenkadun pikavuoropysäkki 
ja 9.10 Myllyojan seurakunta-
talo. Edestakainen matka 10 
e. Ilmoittautuminen 2.1.2007 
mennessä rovastikunnan lähe-
tyssihteerille Ulla Mäkiselle, p. 
040 506 5511.
Lähetyssoppi to 11.1. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

karjasillan seurakunta

Kansakoulupäivä 1940-luvun 
tapaan la 6.1. klo 14–16, Kau-

kovainion kappeli. Alattako te 
meitä nuoret ja harmaahapset, 
lapset sekä lastenlapset. Me 
ootetaan teitä kurkkaamaan 
1940-luvun kansakoulupäi-
vään, kuinka silloin pidettiin 
mm. uskonnon, historian, 
musiikki- ja liikuntatunteja ja 
tietysti myös ruokavälituntia. 
Koulupäivänä kerätään kolehti 
Sambian orpotyölle. Järj. vapaa-
ehtoiset lähetysystävät.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
9.1. klo 18–19, Kaukovainion 
kappeli. Viikkomessu klo 18 ja 
kevätkauden aloitus.

tuiran seurakunta

Nimikkolähettien lähtöjuhla 
su 7.1. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Hanna-Maria ja Ville 
Typpö perheineen lähtevät 
lähetystyöhön Lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus.
Typpöjen lähtöjuhla su 7.1. 
klo 10, P.Luukaan kappeli. 
Jumalanpalvelus ja kahvitilai-
suus. Mukana Kirsti Fiskaali ja 
Tapio Pokka.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerhot:
Ke 10.1. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo.

To 11.1. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulu: 
Su 7.1. klo 12 Kaukovainion 
kappeli, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus ja Maikkulan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 8.1. klo 10, Kaakkurin toi-
mintakeskus. 
Ke 10.1. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Ke 10.1. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 10.1. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 10.1. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut: 
Su 7.1. klo 12, Pateniemen kirk-
ko, Kuivasjärven seurakuntako-
ti, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Niittyaro Purjehtijantie 4. 
Su 7.1. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu. 
Perhekerhot alkavat viikolla 3.

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 10.1. klo 9.30, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti, Saarelan seu-
rakuntakoti ja Hintan väliai-
kaistilat. 
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Tuomiokirkkoseurakunta:  
Tuure Elias Lahtinen ja Anna-
Maria Lahti, Matti Olavi Talo-
nen ja Kaisa Karoliina Peltola.
Karjasilta: Tommi Mikael Rå-
man ja Anna Maaria Jokitalo, 
Kari Allan Parkkila ja Satu 
Marika Alatalo, Pasi Mikael 
Koivukangas ja Sari Kristiina 
Lapinoja, Sami Kasperi Mä-
entausta ja Johanna Maria 
Koskinen.
Tuira: Otto Henrikki Kallioran-
ta ja Mirjam-Inkeri Luukkonen, 
Lauri Johannes Vikki ja Saara 
Annikki Mäkelä, Ismo Juhani 
Takamäki ja Tiina Katariina 
Viitala.
Oulujoki: Toni Sakari Heik-
kinen ja Salla-Maaria Olsbo, 
Markus Sakari Niemelä ja Mirka 
Tiina Rautio.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Vilja Liina Mannila, Hannu 
Mikael Kvist.
Karjasilta: Aleksi Miro Matias 
Tuikka, Akseli Samuel Alavesa, 
Hilma Adalmiina Tokola, Joona 
Juhani Vattula, Miia Johanna 
Rinta-aho, Oliver Eemil Heik-
kala, Lauri Elian Nieminen, 
Kasper Oskari Jeremia Hildén.
Tuira: Niclas Juhani Ronkai-
nen, Elisa Anneli Lehtisaari, 
Iina Amanda Kangas, Anton 
Kristian Willberg, Ossi Ju-
hani Heikkala, Viljam Akseli 
Leppänen, Anni Erika Salo, 
Aaro Aleksanteri Takala, Eetu 
Aleksanteri Vihavainen, Fanny 
Saga Sofia Ylijääskö, Sini Ellen 
Kerälä, Miku Miiklas Sandberg, 
Anton William Parkkila, Sonja 
Helene Aurora Ylijukuri.
Oulujoki: Sebastian Nikolas 
Mikkonen, Felix Valdemar 
Meyer, Katariina Lilja Olivia 
Koskinen, Heini Emilia Ailiina 
Autiola, Emilia Nea Kristiina 
Väisänen, Sofia Anna Lumia 
Hotti, Arttu Juho Kasperi 
Kortetjärvi, Lauri Urho Eliel 
Klemetti.

Tuomiokirkko: Aarne Tapio 
Henrikki Heikkinen 62 v, 
Maria Annikki Hämeenaho s. 
Palmu 75.
Karjasilta: Tatu Wilhelm Rajala 
6 v, Pirkko Onerva Orvokki 
Valppu s. Karttunen 71 v.

varhaisnuoret
Katso erillinen ilmoitus.

Nuoret
karjasillan seurakunta

Avustajatoiminta ma 8.1. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. Haluatko olla mukana 
toteuttamassa nuorisotyön 
tapahtumia, nuorteniltoja, 
jumalanpalveluksia yms? Nyt 
sinulla on mahdollisuus lähteä 
mukaan toimintaan, jossa voit 
olla suunnittelemassa sisältöä ja 
myös toteuttamassa sitä. Infoa 
voi kysyä Riina Moilaselta p. 
050 433 4102.
Nuorten ilta ke 10.1. klo 
18–19.30, Maikkulan kappeli. 
Jutustelua ja yhdessäoloa tee-
kupposen ääressä! 
Taivasklubi pe 26.1. klo 19–
23.30, Kastellin kirkko. 

OulujOen seurakunta

Ylikiiminki 
Olo-ilta ke 10.1. klo 17–18.30, 
Ylikiimingin seurakuntakeskus. 
Tarjolla isosille koulutusta, Sa-
naa ja pientä purtavaa.
Rippikoulutapaaminen ke 
10.1. klo 15.15–17, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 10.1. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Minna Me-
lanen: Luterilaisuuden löytöjä.
Bibliodraamaryhmä ti 16.1. 
klo 18, Öbergin talo. Biblio-
draama on Raamatun tutki-
mista ryhmässä draamallisin 
menetelmin. Siinä vastakkain 
on Raamatun sanoma ja oma/
ryhmän elämä. Käsittelemme 
Joh. 15:1-17. Ryhmään kuulu-
minen edellyttää sitoutumista. 
Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2. 
ja 20.2. klo 18–21. Ohjaana ja 
ilmoittautumiset Ulla Säilä p. 
040 5747129.

Seniorit
karjasillan seurakunta

Vanhuslinja ke 10.1. klo 9–11. 
p. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Ystäväpiiri ti 9.1. klo 13–14.30, 
Höyhtyän palvelutalo. 
Tänä vuonna 60, 70 ja 80 vuotta 
täyttävien Karjasillan seura-
kuntalaisten juhlat:
60 v. täyttävien juhla 15.4.
70 v. täyttävien juhla 23.9.
80 v. täyttävien juhla 28.10. 
Kaikki juhlat ovat Karjasillan 
kirkolla ja alkavat klo 10 mes-
sulla. Tammikuun alussa kaikki 
saavat henkilökohtaisen kutsun. 
Lisäksi tiedotamme juhlista 
ja ilmoittautumisista Rauhan 
Tervehdyksessä. 

Leirit ja retket
Nuorten leiri Lortti 3.3.–6.3, 
Rovaniemi. Tule mukaan ja 
vedä kaverisikin hurrrjaan seik-
kailuun kohti tuntematonta! 
Tähän kaikkeen vaaditaan vain 
15 vuoden ikä ja 80 e rahaa 
(leirin hinta sisältää matkat 
ja majoituksen, vakuutuksen, 
ruoat ja ohjelma). Ilmoittaudu 
9.2.2007 mennessä numeroon 
08 3161340. Lisätietoa leiristä 
antavat nuorisotyönohjaajat 
Riina Moilanen 050 433 4102, 
Tuulikki Ståhlberg 040 574 7082 
ja Anssi Putila 050 340 8982.

kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Oulun seudun virsikuoro ma 
8.1. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 11.1. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko.

Muut menot
Tuomasmessun suunnittelu 
to 4.1. klo 17, Öbergin talo. 
Tuomasmessu on tekijöidensä 
näköinen. Voit antaa lahjasi 
käyttöön. Tarvitsemme laulajia, 
soittajia, lukijoita, kolehdin 
kerääjiä, pullan leipojia yms. 
Jokaiselle löytyy tekemistä.
Hyvässä seurassa -ilta pe 5.1. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Seuraa tähteä, 
pastori, raamattukouluttaja 
Eero Junkkaala vie katselemaan 
loppiaisen ja lähetyksen näkö-
aloja. Illan järjestävät tuomio-
kirkkoseurakunnan lähetystyö 
ja Suomen Lähetysseura.
Puuhakerho ma 8.1. ja ke 
10.1. klo 9, Intiö, hautausmaan 
huoltorakennus. Tehdään puu-
töitä.
Kirkkotekstiilipiiri ke 10.1. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
Olemme edenneet kirjonta-
vaiheeseen. Tervetuloa uudet 
ja vanhat.
Vapaaehtoisten koulutus su 
28.1. Keskustan seurakunta-
talo. Osallistumme messuun 
tuomiokirkossa klo 10, jonka 
jälkeen ruokailu seurakunta-
talossa. Oulun kriisikeskuksen 
johtaja Sirkka Viitalan luento 
aiheesta Sairastuminen elämän 
kriisinä. Ilm. viim. 22.1. ruokai-
lua varten p. 3161 340. Kaikki 
vapaaehtoistoimijat mukaan!
PARISUHDE
Iltapäivä parisuhteelle. Ai-
heena vanhemmuus su 21.1. 
klo 16–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Jaetaan kokemuksia, 
etsitään voimavaroja riittävän 
hyvään vanhemmuuteen. Il-
moittautuminen lastenhoidon 
ja tarjoilun järjestämisen vuoksi 
16.1. mennessä p. 3161 340 tai 
johanna.kerola@evl.fi.

kansainvälisyys
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 7.1. klo 18. 
Kaukovainion kappeli.

Edessäsi kokonaisena

Tule aloittamaan kanssamme uu-
denlaista toimintaa naisten ehdoista 
ja lähtökohdista. Kokoonnutaan 
yhdessä kerran kuussa meitä kosket-
tavien asioiden äärelle. Mikä liikut-
taa, mikä pelottaa, mikä puhuttaa, 
mikä riemastuttaa? Tule mukaan 
keskustelemaan syvältä ja pinnalta 
- kokoNaista olemustamme, hen-
gellisyyttä ja ruumiillisuuttamme 
kunnioittaen.

Aloitus on 11.1. klo 18.30 Kastellin 
kirkolla, Pappilan kamarissa, Töllitie 
38. Tarjolla pientä purtavaa. Mukana 
Satu Saarinen ja Päivi Minkkinen.

Uusi sururyhmä

Sururyhmä mahdollistaa surun jakamisen samas-
sa tilanteessa olevien kanssa. Aloitamme uuden 
sururyhmän Kaukovainion kappelilla to 25.1. klo 
17. Se on tarkoitettu noin vuoden sisällä läheisensä 
menettäneille. 
Vetäjinä toimivat pastori Esa Nevala ja diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppainen. Ilmoittautumiset 19.1. 
mennessä Sirpa Kemppaiselle, p. 040 574 7163.

Varhaisnuorten kerhot alkavat

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Puuhakerho 1.–3. -luokkalaisille tytöille ja pojille ma 8.1. klo 18–19, Maka-
siininkatu kerhohuone. Kerhonohjaajat Satu ja Leena askartelevat, leikkivät 
sekä kertovat tarinoita yhdessä vanhojen ja uusien kerholaisten kanssa. Ker-
ho on ilmainen.
Keramiikkakerho 3.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille ti 9.1. klo 16–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Kerhossa tehdän, Manjan opastuksella, itse käsin 
punasavesta koriste- ja käyttöesineitä. Kerho on ilmainen. 

Karjasillan seurakunta

Kokkikerho 3.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille ma 8.1. klo 18–19.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Puuhakerho 1.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille ma 8.1. klo 18–19, Maik-
kulan kappeli. Puuhakerho kokoontuu päiväkerhotilassa. Lisätietoja vs. nuo-
risotyönohjaaja p. 040 730 4118.
Kokkikerho 1.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille ke 10.1. klo 17.30–19, 
Kastellin kirkko. Kerho kokoontuu Kastellin kirkon alakerrassa, sisäänkäynti 
kirkon takaa. Lisätietoja kerhosta antaa nuorisotyönohjaaja Katja Ylitalo 
puh. 040 831 5932.
Sählykerho 1.–6. -luokkalaisille to 11.1. klo 16.30–17.30, Sarasuon koulu, 
Sarasuontie 6. 

Tuiran seurakunta

Tyttö- ja poikakerho ti 9.1. klo 18–19, Koskelan seurakuntakoti. 
Tyttö- ja poikakerho ti 9.1. klo 18–19.30, Niittyaron seurakuntakoti. 
Pienoisjunaratakerho tytöille ti 9.1. klo 18–19.15, Pateniemen kirkko.  
Pienoisjunaratakerho pojille ke 10.1. klo 16–17, Pateniemen kirkko. 
Tyttö- ja poikakerho ke 10.1. klo 17–18, Pateniemen kirkko. 
Tyttö- ja poikakerho ke 10.1. klo 17–18, Tuiran koulun yläkerrassa. 
Puuhakerho ke 10.1. klo 17.30–18.30, Koskelan seurakuntakoti. 
Puuhakerho to 11.1. klo 17–18, Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Tyttö- ja poikakerho to 11.1. klo 17–18, Rajakylän seurakuntakoti.
Tyttö- ja poikakerho to 11.1. klo 18–19, Pyhän Tuomaan kirkko.

Kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Lisätietoja saat myös seurakuntien nuorisotyönohjaajilta. 

Tuiran seurakuntaneuvos-
to on valinnut Tuiran seu-
rakunnan 6. kappalaisen vir-
kaan Juha Valpun ja Oulun 
seurakuntayhtymän diakoni-
an virkaan, sijoituspaikka-
na Tuiran seurakunta, Sai-
la Luukkosen.

Valppu on toiminut viimeksi 
tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntapastorina.
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Loppiainen 6.1. klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Toimittaa Harri Fagerholm, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä.
Su 7.1. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarna Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala, laulu Anu Kunnari.
Su 7.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa lap-

sityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu kasteesta.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17
Ke 10.1. klo 15.45 Naisen allakka. Oululaisen opettajan Saila Kukko-
hovi-Jämsän ajatuksia.
To 11.1. klo 15.45 Kasvun paikka. Millaista kielenkäyttöä sallimme 
nuoriltamme? Oulun NNKY:n toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemeä 
haastattelee Marja Blomster.

Loppiainen 6.1. klo 10 messu Raahen kirkos-
ta.
Su 7.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara puhuu kasteesta.
Su 7.1. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.

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

r a D i o - o H j e L M aT

Nuoremmat sukupolvet ovat näh-
neet vain mustavalkoisia valokuvia 
entisajan kansakoulusta. Kauko-
vainion kappelissa voi loppiaise-
na kokeilla, miltä 1940-luvun us-
konnon-, historian-, musiikin- ja 
liikunnantunnit tuntuvat. Karja-
sillan seurakunta järjestää kansa-
koulupäivän, jossa pidetään ihan 
oikeita tunteja.

– Kansakoulupäivä on tiettävästi 
ainakin Oulussa uniikki tapahtuma, 
tätä ei ole ennen järjestetty. Kaikki 
perinteestä kiinnostuneet oululaiset 
lapsineen ovat tervetulleita, kertoo 
Karjasillan seurakunnan kappalai-
nen Vesa Pöyhtäri.

Päivän idea on tuoda eri suku-
polvet yhteen, siirtää perinnettä ja 
lisätä historian tuntemusta. Alku-
peräinen ajatus tuli aktiivisilta seu-
rakuntalaisilta Kaukovainiolta.

– Päivän aikana järjestetään nel-
jä ”oppituntia” sekä myös ruoka-
välitunti. Tunteihin osallistutaan 
yhdessä sekä myös kierrellään eri 
luokkia. Muun muassa sotaveteraa-
ni-opettaja kertoo meille Suomen 
historian ratkaisuvaiheista. Tiedossa 
on myös vartin pituinen käsityö-
tunti, Pöyhtäri valaisee.

kouluun 60 vuoden taakse
Hauskuutta ja 
selvää asiaa

Vanhemmille ihmisille päivä tarjo-
aa Vesa Pöyhtärin mukaan muis-
telua, nuorille katselmusta siihen, 
miten ennen on eletty.

– Nuoret näkevät, miten entinen 
sukupolvi sai koulutuksen alun ja 
miten hyvin asiat ovat lähteneet 
liikkeelle. Tulossa on hauska ta-
pahtuma, jossa on tarjolla selvää 
asiaa, Pöyhtäri selvittää.

Päivästä on tullut jo etukäteen 
paljon hyvää palautetta ja siihen 
odotetaan mukavasti ihmisten 
mielenkiintoa.

Loppiaisena järjestettävä tapah-
tuma ei ole suoranaisesti lähetys-
tilaisuus, mutta Sambian lähetit 
Jaakko ja Elvi Lounela kertovat 
päivän päätteeksi Sambiassa tehtä-
västä lähetystyöstä. Tilaisuudessa 
kerätään myös kolehti Sambian 
orpotyölle.

Lauantaina 6. tammikuuta pidet-
tävä kansakoulupäivä kestää kello 
14–16. Tapahtuman taustalla ovat 
Karjasillan seurakunnan vapaaeh-
toiset lähetysystävät.

MiNNa PeLToLa

alfakurssit alkavat
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa, Sulkakuja 8, järjestetään 
Alfa-ohjaajakoulutus 12.-14.1. 

Ohjaajakoulutus on tarkoitettu niille kristillisten seurakun-
tien jäsenille ja työntekijöille, jotka ovat valmiita ottamaan 
vastuuta itse Alfakurssista.

Perjantai-illan ohjaajakoulutuksessa kello 18-21 on Alfakurssin 
malli-ilta. Silloin voi tutustua käytännössä yhteen Alfa-iltaan. 
Varsinainen koulutuspäivä on la 13.1. kello 10.30-19. 

Sunnuntaina on kaksi rinnakkaista workshopia kello 8.30-
11.30, joista voi valita joko käytännön kysymyksiä Alfakurssien 
järjestämisessä tai Opiskelija- ja nuoriso-Alfan erityispiirteitä. 
Koulutuksen jälkeen voi osallistua Pyhän Andreaan kirkon 
messuun kello 12.

Ohjaajakoulutus maksaa 20 euroa, opiskelijoille 10 euroa. 
Hinta sisältää kahvit, lounaan lauantaina sekä koulutusma-
teriaalin. 

Ohjaajakoulutukseen voi ilmoittautua 7.1. mennessä in-
ternetin kautta osoitteessa www.evankelioi.net/oulunseutu. 
Koulutuksen yhdyshenkilö on Ari Kauppila, p. 0400-581631. 
Tiedusteluihin vastaa myös Kimmo Kieksi, p. 050 310 5001. 
Kiiminkiläiset ja haukiputaalaiset voivat kysellä ja ilmoittau-
tua Helena Ylimaulalle, p. 040 501 4764 ja kiiminkiläiset Eeva 
Mertaniemelle, p.  040 793 248.

Alfakurssit, joita tarpeen mukaan alkaa seurakunnissa oh-
jaajakoulutuksen jälkeen, on suunnattu ensisijaisesti etsijöille, 
seurakunnista vieraantuneille ja vasta uskon löytäneille. 

Kurssin aikana saa tutustua kolmiyhteiseen Jumalaan, Jee-
sukseen ja Pyhään Henkeen sekä siihen, miten Jumala tänään 
toimii ja johdattaa.

1990-luvulta Lontoon anglikaanisen Holy Trinity Brompton 
-seurakunnan  aloittamat Alfakoulutus ja -kurssit ovat valloit-
taneet maailmaa jo 155 maassa, ja sen on käynyt kahdeksan 
miljoonaa ihmistä.  

koko päivä lähetysasiaa
Loppiaisena 6.1. vietetään lähetysjuhlaa Kiimingissä yhdessä 
haukiputaalaisten kanssa. Juhla alkaa klo 10 messulla kirkos-
sa ja jatkuu seurakuntakeskuksessa. 

Messun toimittaa Raimo Salonen, Helena Ylimaula avus-
taa ja kanttorina toimii Jarkko Metsänheimo. Juhlassa laulaa 
Heikki Saarela. Raimo Salonen käyttää puheenvuoron, ja li-
säksi on  tarjoilua ja arvontaa.

Kello 14 ohjelma jatkuu Sofia Magdalena -kuoron joulunajan 
päätöskonsertilla. Kuoroa johtaa Raimo Paaso.

Sunnuntaina 7.1. vietetään kasteen lahjan sunnuntaita. Per-
hemessuun on erikseen kutsuttu vuonna 2006 syntyneet van-
hempineen, kummeineen ja isovanhempineen.  

Kaikki ovat tervetulleita messuun iloitsemaan kasteen lah-
jasta. Messut ovat kirkossa kello 10 ja Jäälin seurakuntatalossa 
kello 13. 

Messut toimittaa Miia Seppänen. Birgitta Kontio ja Saija 
Kivelä avustavat. Kanttorina on Marja Ainali.

aikamatka 
40-luvulle

14.00 Info: Aikamatka 40-
luvulle. Kaikki vieraat ovat 
koululaisia

14.05 Aamuhartaus ja us-
kontotunti (Vesa Pöyhtäri): 
siniristilippu, risti ja sovitus 
ihmisten välillä.

14.20 välitunti

14.25 Tunnit: 4 x 18 min. + 
vaihto 3 min.
Musiikkitunti: Riitta Piippo
Suomen historian tunti: Rei-
no Helttunen
Käsityö
Ruokatunti: Pottuvoita ja soo-
sia sekä toppakahvit.

15.30 Aids ja orpotyöstä in-
fo, lähetit Jaakko ja Elvi Lou-
nela, SLEY, kolehti Sambian 
orpotyölle.

Lastenhoito järjestetty

Oulun seurakuntien 
päihdetyö jätti 
joulujuhlat väliin ja 
juhli tällä viikolla uuden 
alun mahdollisuutta.

Oulun seurakuntayhtymän päih-
detyö järjesti asiakkailleen uuden 
alun juhlan viime tiistaina. Juhlaan 
oli kutsuttu päihdetyön asiakkaita 
henkilökohtaisesti. 

Oulun ev. -lut seurakuntayhtymän 
päihdetyö haluaa diakoniatyöntekijä 
Tellervo Kiannon mukaan muis-
tuttaa juhlan avulla asiakkailleen, 
että uusi alku on mahdollinen.

Juhlan järjestäjät toivoivat yh-
teisen juhlan olevan asiakkailleen 
rohkaisu päihteettömämpään 
tulevaisuuteen. Entistä voi ja saa  
jättää taakseen.

– Juhlaväki on myös vertaistukea 

toisilleen, Kianto ja päihdetyön 
toinen diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkola totesivat. 

Juhlassa puhunut oppilaitostyön 
pastori Katariina Pitkänen tervehti 
kuulijoitaan toteamalla, että Jumalan 
kanssa jokainen voi luottaa elävänsä 
sovinnossa. Hänen puoleltaan uusi 
alku on mahdollinen.

– Jumala on jo tarjonnut meille 
sovinnon kättä, Pitkänen puhui.

– Vaikeinta on varmaan elää 
sovinnossa itsensä kanssa. Var-
ma on kuitenkin Raamatun sana: 
Minä annan teille tulevaisuuden 
ja toivon.

raittiuteen pyrkivillä
on tukijoita

”Saranan puolelta” eli ei henki-
lökohtaista kutsua saaneena  pai-
kalle livahtanut Vesa Asikainen 
tuli juhlaan kaverinsa houkutte-

juhla kannusti raittiuteen
lemana. 

– Mielelläni tulin.  Kaveri puhui 
minut sisälle. Olen käynyt tässä 
talossa rippikoulun, Asikainen 
muisteli ennen juhlan alkua.

Seurakuntayhtymän päihdetyön-
tekijät tukevat päihdeongelmaista 
raittiuteen kulkemalla hänen rinnal-
laan ja toimimalla puolestapuhujina 
hänen asioissaan. Henkilökohtai-
sissa tapaamisissa vastaanotoilla ja 
kotikäynneillä asiakasta pyritään 
neuvomaan ja usein myös ohjaa-
maan oikeanlaisen avun tai avus-
tusten piiriin

Seurakunnan päihdetyö tukee 
ja rohkaisee myös päihdeongel-
maisten omaisia ja läheisiä. Heille 
järjestetään tarpeen mukaan ryh-
mäkokoontumisia, joissa vaikeita 
asioita voidaan jakaa samanlaisessa 
tilanteessa olevien kanssa.

riiTTa HirvoNeN

kaisa jaakkola toivotti vesa asikaisen tervetulleeksi juhlaan. asikainen ei ole päihdetyön asiakkaita.
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Sofia Magdalena -kuoro on loppiaisena kiimingissä.
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Muslimit ja kristityt 
ovat eläneet Etiopiassa 
suhteellisen rauhassa, 
mutta nyt maassa 
pelätään ääri-islamin 
nousua.

S uomen Lähetysseuran Etiopian 
yhdyssihteeri Elisa Blomberg, 
miten Somaliassa käytävä 

sota näkyy Etiopiassa?
– Toistaiseksi ei mitenkään, jopa 

polttoaineen saanti on normaalia. 
Tavallisesti, jos on vähääkään levot-
tomuuksia, polttoainetta ryhdytään 
säännöstelemään.

– Siviilit ovat turvassa. Sota-alue 
on erittäin kaukana suurimmasta 
osasta Etiopiaa, vain itä- ja osa poh-
joisrajasta ovat kriittistä seutua.

Lehtien mukaan sodan pelätään 
laajentuvan koko Afrikan sar-
veen. Pelätäänkö Etiopiassa käy-
vän näin?

– Sodan mahdollista laajenemista 
on mahdotonta ennustaa. Paljolti 
riippuu nyt siitä, miten muslimi-
valtiot reagoivat nykytilanteeseen. 
Tällä tarkoitan, lähtevätkö ne tu-
kemaan nykyistä voimakkaammin 
Somaliaa.

Mitä sodan alkaminen merkit-
see entuudestaan jo köyhälle 
Etiopialle?

– Nykyinen Etiopian hallitus on 
paneutunut tarmokkaasti talouden 

kohottamiseen ja suosii erityisesti 
kauppaa ja teollisuutta. 

– Köyhyyden poistamisohjelma 
on yksi sen tärkeimpiä tavoitteita. 
Tästä todisteena ovat esimerkiksi 
pääkaupunkiin ilmestyneet lukuisat 
pikkukioskit. Niiden perustami-
seen on annettu pieni starttiraha, 
ja vuokra on ilmeisesti aivan ole-
maton. Samoin voimakas uudis-
rakentaminen kertoo taloudellisen 
tilan kohoamisesta.

– Sota luonnollisesti kuluttaa 
valtion budjettia. Pääministeri Me-

les Zenawi on puheissaan useaan 
otteeseen maininnut, että Etiopia 
toivoo sodan loppumista mahdol-
lisimman pian.

Sodassa on kyse kristittyjen ja is-
lamistien valtataistelusta. Onko 
tilanne sinun mielestäsi toivo-
ton? Pystyvätkö nämä kaksi eri 
uskontoa elämään rinnakkain 
Afrikassa?

– Etiopiassa muslimit ja kristi-
tyt ovat eläneet pitkään rauhassa 
ja sovussa. Meillä on useita miltei 

sataprosenttisia muslimialueita, 
joilla olemme tehneet pitkään 
rauhanomaisesti laaja-alaista ke-
hitystyötä. 

– Paikalliset muslimiyhteisöt 
ovat itse pyytäneet Mekane Yesus 
-kirkkoa tulemaan heidän alueel-
leen. Edelleenkin molemminpuo-
linen luottamus on näillä seuduilla 
vahva.

– Valitettavasti ääri-islamilaiset 
ryhmät ovat tunkeutumassa Etio-
piaan ja vaarantamassa perinteistä 
uskontojen välistä tasapainoa ja toi-
nen toisensa kunnioittamista. 

– Etiopian hallituksen erityinen 
huoli on tämän maan säilyminen 
valtiona, jossa jokainen voi har-
joittaa uskontoaan vapaasti. Pääsyy 
Somalian virallisen hallituksen tuke-
miseen onkin tässä. Etiopia haluaa 
varjella itseään ääriliikkeiltä.

Voivatko suomalaiset tehdä jotain 
etiopialaisten ja somalisiviilien, 
erityisesti lasten puolesta?

– Juuri tällä hetkellä ainoa mitä 
suomalaiset voivat tehdä, on ru-
koilla rauhan puolesta.

riiTTa HirvoNeN

ainakin vielä siviilit ovat turvassa

Joulu oli sairaalapastori 
Hannele Lusikan työaikaa. 
OYS:ssä tarvittiin pappia 
keskustelukumppaniksi. 

o ulun seurakuntayhtymän sairaalapas-
torit päivystävät arkena ja pyhinä läpi 
vuorokauden. Joulun pyhät olivat työ-

aikaa sairaalapastori Hannele Lusikalle. Päi-
vystävän papin joulu sujui rauhallisesti, vaikka 
puhelinsoitot hälyttivät hänet sairaalaan sekä 
joulupäivänä että Tapaninpäivänä.

Papin kutsuvat usein paikalle osastoilla työs-
kentelevät sairaanhoitajat.

Pappia ei pyydetä kuitenkaan kenenkään 
luokse ilman asianomaisen lupaa. Kun hoitaja 
näkee potilaan pahanolon, sairaalta kysytään, 
tahtooko hän keskustella papin kanssa. Jos-
kus keskustelukumppania kaipaavat sairaan 
omaiset.

Kutsu sairaalaan voi tulla myös yöllä. Silloin-
kin on lähdettävä, ja Hannele Lusikka tietää, 
että edessä on sairastavan ihmisen kriittinen 
tilanne. Papin kanssa halutaan puhua usein 
kuoleman lähestyessä.

Sairaalapastori sanoo lähtevänsä päivys-
tyskäynnille mielellään olipa sitten joulu tai 
jokin muu pyhä.

– Ne ovat papin ominta työtä. Meille soit-
taminen ei ole meidän vaivaamistamme. Olen 
joskus kuullut, että ihmiset arkailevat soittaa 
papille. Ei niin, meille saa soittaa. Liian moni 
ihminen itkee yksin.

Sielunhoitaja 
päivysti jouluna

Jouluna Hannele Lusikan työtä sairaan vuo-
teen äärellä voi olla keskustelua, lyhyt hartaus 
tai potilaalle tärkeän jouluvirren tai -laulun 
laulamista.

Pappi ja poliisi
surunviestin viejinä

Päivystävän sairaalapapin työtä saattaa olla 
myös kuolinviestin vieminen kotiin yhdessä 
poliisin kanssa. Johtava sairaalapastori Seppo 
Viljamaa laskee tällaisia tilanteita olevan Ou-
lussa vuosittain muutamia kymmeniä. 

Viljamaa painottaa, ettei kenenkään mene-
tyksen kokeneen luokse jäädä väkisin. Pappi 
on mielellään käytettävissä, jotta kenenkään ei 
tarvitse jäädä yksin surunviestin jälkeen.

– Pappi voi olla surevan seurana kunnes lä-
hiomainen tai ystävä tulee paikalle.

Papin tarpeellisuuden kuolinviestin viemi-
sessä arvioi poliisi. Viljamaa toivoo, että vi-
ranomaiset pyytäisivät ennakkoluulottomasti 
heitä mukaansa. Omainen kertoo, haluaako 
hän keskustella papin kanssa vai ei.

- Toivommekin poliiseilta rohkeutta kysyä 
pappia työkaverikseen, Viljamaa puhuu.

riiTTa HirvoNeN 

kuva addis abebasta 
lokakuussa 2006.
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elisa Blumberg tekee työtä 
etiopiassa.

Sairaalapastorin työtä on antaa 
pyydettäessä 

ehtoollinen sairaalle.
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Pastori Nanna Helaakoski 
meikkaa aamulla töihin 
lähtiessään. 

T yöpaikoilla tai opiskeluelämässä saat-
taa törmätä monenlaisiin asenteisiin 
uskovia kohtaan. Jos joku on huoli-
teltu ja meikattu, häneen kohdistuu 

kummallisia asenteita: miten sinä voit ol-
la uskovainen? Toisaalta jos taas ei meik-
kaa ja on ulkoisesti ja sisäisesti hillitty, hy-
mistellään ympärillä: tuollaisiahan ne jus-
tiin ovat. 

Käsitys uskovista hillittyinä ja sisäänpäin 
kääntyneinä tiukkapipoina alkaa onneksi jo 
väistyä – kiitos monien nuorten uskovien, 
jotka murtavat perinteisiä stereotypioita. 
Uskova voi olla kaunis ja meikattu tai pe-
rinteisen vaatimaton – samalla tavalla kuin 
muita ihmisryhmiä ei uskoviakaan pysty 
niputtamaan samaan massaan.

Naispapin meikkaamista 
ei murehdita

Seurakuntapastori Nanna Helaakoski ei is-
tu perinteisen papin muottiin. Kaunis ja hy-
vinpukeutuva pastori kertoo, ettei ole jou-
tunut ulkonäkönsä vuoksi koskaan erityis-
asemaan – hyvässä eikä pahassa. Ennem-
min kuin ulkonäköä hämmästellään hä-
nen ikäänsä.

Nanna Helaakoski kertoo kuitenkin jou-
tuneensa vastakkain ulkonäköasian kanssa 
ennen pappisvihkimystään. 

– Eniten pelkäsin, että joudun myönty-
mään, luopumaan siitä mikä on osa mi-
nua. Minä tein paljon salapoliisin työtä 
pohtiessani papin ulkonäkökysymyksiä ja 
keskustelin kollegojeni kanssa. Itsellänikin 
oli stereotyyppisiä käsityksiä papeista, ja 
oli tarpeen miettiä ulkoasun rajoja. Pohdin 
esimerkiksi, millaisessa asussa voisin mennä 
kastejuhlaan, hän kertoo.

Sittemmin pastorin on voinut nähdä 
monenlaisissa vaatteissa aina työtilanteen 
mukaan. Hän saattaa pukeutua rippikou-
lulaisten tunnille huppariin ja farkkuihin, 
mutta sonnustautuu toki esimerkiksi hau-
tajaisiin etiketin mukaan mustaan naispa-
pin työasuun.

– Ulkonäköön liittyvät stereotypiat ovat 
syvällä suomalaisuudessakin, ehkä se vain 
korostuu siinä mitä ajatellaan uskovista ja 
papeista. Suomessa naiset saattavat varoa 
itsensä laittamista työelämässä ylipäänsä, 
jotta vaikuttaisivat päteviltä. Silti tunnen 
vähemmän naispappeja, jotka eivät meik-
kaa, hän huomauttaa.

S T e r e o T Y P i a T  H i L L i T Y i S T ä  H i S S u k o i S Ta  i S T u vaT  T i u k a S S a

Pappi saa olla räväkkä 
ja kaunis
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Meikkaamattomuudella ei 
raamatullista taustaa

Ihminen, joka ei ulkonäöllään koreile, on 
vaatimaton ja nöyrä, ajattelevat turhankin 
usein suomalaiset. Nanna Helaakoski myön-
tää, että rajansa laittamisellakin.

– Tietenkään ulkonäön korostaminen ei 
saa mennä överiksi. Lähden siitä, että Ju-
mala katsoo minun sydämeeni ja punnitsee 
sitä eikä sitä, miltä minä näytän. Jos jonkun 
mielestä ei sovi, että naispappi meikkaa, niin 
on saattanut unohtua, että pelastua voi yk-
sin armosta. Pitäisi aina arvioida sitä, mikä 
on sydämen usko.

Nanna Helaakoski kertoo yleensä vastaa-
vansa meikkausihmettelyihin vastakysymyk-
sellä: Miksi ei?

– Ihmisillä on kuva, että meikkaamisesta 
kieltäytymisellä on jokin raamatullinen taus-
ta, mutta sitten kun alan kysellä tarkemmin, 
sellaista raamatunkohtaa ei löydykään. Ky-
se on usein ollut vain uskovaan liitetystä 
stereotypiasta.

Siviilissä pastori kertoo saavansa osak-
seen hämmästelyä kerrottuaan ammat-
tinsa.

– Jos joku ei hämmästele, se johtuu 
yleensä siitä, että hänellä on esimerkiksi 
pappi suvussa.

Yleisin reaktio pappeudesta kertomisen 
jälkeen on sanojen varominen. Kiroilemi-
nen loppuu tai sitä ainakin pyydetään 
kovasti anteeksi kun ajatellaan, että 
se loukkaa jollain tavalla pappia ja 
uskovaa.

Samanaikaisesti kaunis ja hyvinpu-
keutunut pappi herättää myös myönteisiä 
mielikuvia. Huoliteltu ulkonäkö saattaa 
siis olla jopa uskomiseen uskaltautumisen 
kynnystä madaltava tekijä.

Nanna Helaakoski ei pysty suoraan 
sanomaan, onko hänen olemuksensa in-
nostanut jotakuta uskomaan itsekin, mut-
ta ainakin seurakuntapastori haluaa olla 
esimerkki siitä, ettei usko ole kenellekään 
elämää rajoittava tekijä.

– Haluaisin kaikkien muistavan, ettei 
uskominen tarkoita kieltojen viidakkoa 
vaan sitä, että saa rikastuttaa omaa elämää 
entisestään.

Pappi pyritään 
käännyttämään

Sisäisiäkin stereotypioita uskoviin liitetään. 
Nanna Helaakoski ei ole törmännyt ennak-
koluuloihin uskovaisten omahyväisyydestä 
tai hiljaisuudesta, mutta sen sijaan hän on 
huomannut ihmisten olettavan uskovien 
olevan tuomitsevia.

– Ajatellaan, että uskovat kuvittelevat itse 
olevansa täydellisiä ja että he tuomitsisivat 
muut. Samanlaisia ihmisiähän me kuiten-
kin olemme kaikki, ja erityisesti uskovan 
pitäisi tiedostaa, että tuomiovalta on vain 
Jumalalla.

Harmittavan usein nuori naispappi on 
myös törmännyt käännyttämiseen. Ei siis 
käännyttämiseen uskovaiseksi, vaan toi-
seen suuntaan. Pappi halutaan saada pe-
rustelemaan omaa uskoaan ja ajattelemaan 
asioista toisin.

– Yllättävän usein halutaan perusteita sii-
hen, miksi uskon ja yritetään antaa minulle 
jonkinlaisia kompastuskiviä. Minä kuitenkin 
seison niin varmalla kalliolla, ettei siitä voi 
minua ympäri puhua, toteaa Helaakoski.

Lea aNSaMaa

– jokainen pukeutukoon 
persoonansa mukaan. joku pappi 
saattaa olla aina yhtä valloittava 
mustassa jakkupuvussa, mutta 
minulle sopii taas tilanteiden 
mukainen pukeutuminen ja 
ehostaminen, kertoo seurakunta-
pastori Nanna Helaakoski.

Hiljaiset ja nöyrät

Rauhan Tervehdyksen katugallup 
kertoo, että uskovien ajatellaan olevan 

ulkoisesti ja sisäisesti ensisijaisesti 
hillittyjä. Heidän hyveikseen lasketaan 

tunnollisuus, mutta samalla heidän 
arvellaan olevan varsin pidättyväisiä. 

Erityisesti ulkonäköstereotypioita liitetään 
vanhollislestadiolaisiin.

”Jos uskovainen on nainen, hänellä ei ole meikkiä vaan vaatimaton 
ulkoasu ja katseessa harras ilme. Toisaalta ei kaikkien ulkoasusta 
voi uskomista päätellä ennen kuin alkaa heidän kanssaan puheisiin. 
Lestadiolaisen tunnistaa helposti isosta lapsimäärästä. Uskovaiset 
ovat suvaitsemattomia, tiukkapipoisia, itseään ja omaa uskoaan 
muita parempana pitäviä. Toisaalta he ovat tunnollisia, ahkeria ja 
vastuuntuntoisia – luotettavia ja rehellisiä työntekijöitä. Negatiiviset 
stereotypiat ovat perua jo kouluajan uskovaisista opettajista, mutta 
ehkä myös äidin ajatukset uskovaisista ja uskossa olemisesta ärsyt-
tivät teini-ikäisenä.”

NaiNeN, 64 vuoTTa

”Uskovaistenkin joukossa on erityyppisiä ihmisiä laidasta laitaan. 
Ensimmäisenä tulee mieleen hillitty ja siisti pukeutumistapa ja käytös. 
Minusta he ovat tavallisia normaaleja ihmisiä, joiden perusarvoja 
ovat luotettavuus, rehellisyys, myötätuntoisuus ja maanläheisyys. 
Helposti varmasti käy niin, että jos tuntee yhden kyseisentyyppisen 
ihmisen, niin olettaa muidenkin olevan vastaavanlaisia. Mediakin 
muokkaa heidän kuvaansa.”

MieS, 36 vuoTTa

”Uskovaiset ovat samalla tavalla kukin persoonia kuin kaikki muutkin 
ihmiset, mutta ensimmäisenä tulee silti mieleeni hillitty. Toisaalta 
mielikuvat vaihtelevat riippuen uskovaisen iästä ja uskostakin. Esi-
merkiksi lestadiolaisista tulee mieleen muotivaatteet ja meikittömyys. 
Luonteenpiirteitä on sitten yhtä monta kuin olen tavannut uskovai-
sia ihmisiä. Uskovaisuus ei ole tae siitä, että ihminen olisi jotenkin 
tietynlainen. Stereotypioita myönnän omaavani, ja ne juontavat 
juurensa omista kokemuksistani esimerkiksi rippikoulusta tai työ-
paikoista. Stereotypiat ovat yhtä monesti tosia kuin olen joutunut 
myöntämään niiden olevan vääriä.”

NaiNeN, 29 vuoTTa

”Ensimmäisenä tulee mieleeni omahyväinen ja elämäntavoiltaan 
tiukka henkilö. Sitä en osaa sanoa, onko näillä mielikuvillani mitään 
tekemistä todellisuuden kanssa. Soittaahan piispankin poika rokkia. 
Uskomiseen liittyy varmasti paljon tietämättömyyttä, josta johtuvat 
myös nämä stereotypiat.”

NaiNeN, 35 vuoTTa
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RT-lehti tulee entisillä tilaustie-
doilla 31.01.2007 saakka.
Seurakunnan jäsenille lehti 
voidaan tilata seurakunnan 
kustannuksella. Lehteä haluavia 
pyydetään ilmoittamaan kirk-
koherranvirastoon arkisin  kello 
9-13  puhelimitse 514 2700 tai fax 
521 2117 ja sähköposti marjatta.
keskimolo@evl.fi

seurakuntasalissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Päivä- ja perhekerhoissa valokuvaus 
viikoilla 4 ja 5. 
Varhaisnuoret: Kerhot alkavat vii-
kolla 3. Tarkempaa tietoa kerhoista 
kotisivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, 
puh. 040 524 6534.
Laitasaaren rukoushuone: Su 7.1. klo 
18 joulunajan lauluja ja virsiä, Heikki-
nen, Kajava. Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho torstaisin klo 
10-12 (alkaen viikolla 3). 
Rauhanyhdistys: Su 7.1. klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 9.1. klo 13 lauluseurakerho. Ke 
10.1. klo 10 perhekerho ry:llä.
Kuollut: Aino Kaarina Tomperi 68 v, 
Pentti Juhani Kesti 81 v.
Kastettu: Iida Aino Elisabet Parviai-
nen, Sylvi Lyydia Pekkarinen, Aleksi 
Iikka Johannes Tervonen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

La 6.1. klo 10 loppi-
aisen messu kirkossa, 
Tölli. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle. Eh-
toollista ei jaeta tänään 
Lumilyhdyssä. 
Su 7.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Tölli. 
Kolehti päihde- ja kriminaalityöhön 
eri järjestöille. 
Ma 8.1. klo 10 alkaen perhekerholais-
ten ja 3 v päiväkerholaisten kuvaus 
srk-talossa. 
Ti 9.1. klo 10 3 v päiväkerho ja klo 
12.30-14.30 4v päiväkerho.
Ke 10.1. klo 10-12 5 v päiväkerho 
ja toinen 3 v päiväkerhoryhmä klo 
13-14.30.  Klo 14 hartaushetki Lu-
milyhdyssä. 
To  11.1. klo 10 perhekerho (isot) 
srk-talossa. Klo 14 hartaushetki Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Partio: Partiokokoukset jatkuvat 8.1. 
alkaen. Pe 12.1. klo 18-19 Havas 07 
esittelyilta 14 v:n ikäisille Limingan 
srk-talossa.  
Rauhanyhdistys: To 4.1 klo 18.30 
seurat ry:llä Jon Bloomquist ja Jouko 
Haapsaari. Su 7.1 klo 18 seurat ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 9.1 
II ke 10.1 III to 11.1.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
diakonissa 045 638 1973, suntio 045 
630 6081. 
Avioliittoon vihitty: Ari-Pekka Mes-
kus ja Maritta Anneli Haapavaara.
Kuollut: Simo Pietari Mattila, 82 v.

lähimmäisen auttamisesta kiinnostu-
neet nuoret! Nuorten palveluryhmä 
aloittaa toimintansa ensi vuonna! Lisää 
tietoa toiminnasta saat tulemalla aloi-
tusiltaan diakoniatoimistoon tiistaina 
16.1. klo17.
Partio: Lippukunnan toiminta käyn-
nistyy viikolla 2/2007.  Ti 9.1. Alatem-
meksen partiolaiset koululla normaali 
aikaan.  To 11.1. Tupoksen partiolaiset 
Vanamossa normaalisti. Pe 12.1. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Havas 07 esittelyilta kaikille 14 v/2007 
ja sitä vanhemmille erätytöille/-pojille, 
vaeltajille, muoreille ja waareille sekä 
johtajille seurakuntatalolla klo 18-19. 
Suuhunpantavaa, jonka jälkeen 19 
eteenpäin Havaspajose partiojohtajille 
samassa paikassa. Kaikki mukaan!  Il-
moittakaa eteenpäin kaikille! Su 14.1. 
Kirkkopalvelussa Vadelmat.
Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Kuollut: Heino Henrik Suvanto 91 v 
8 kk 24 pv, Ahti Valdemar Elsilä 79 v 
1 kk 9 pv.
Vihitty: Veli Matti Hiltunen ja Kaarina 
Helena Ahola.
Kastettu: Jasper Pekka Joonatan 
Mokko, Olivia Amanda Saari, Eemeli 
Veikko Akseli Veijola ja Milja Karoliina 
Väyrynen.

Perhemessu su 7.1. klo 10 kirkossa, 
Miia Seppänen, Birgitta Kontio, Saija 
Kivelä, Marja Ainali. Kolehti päihde- 
ja kriminaalityöhön eri järjestöille. 
Perhemessuun kutsutaan vuoden 2006 
aikana kastettuja lapsia vanhempineen. 
Kirkkokahvi messun päätyttyä seura-
kuntakeskuksessa.
Perhemessu su 7.1. klo 13  Jäälin 
seurakuntakodilla, Miia Seppänen, 
Birgitta Kontio, Saija Kivelä, Marja 
Ainali. Kutsu ja kolehti kuten yllä.
Omaishoitajat ma 8.1. klo 14 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Hartaus ke 10.1. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä ja klo 14 Kolamäessä vanhus-
tentalon kerhohuoneessa.
Aamumessu to 11.1. klo 9 kirkossa, 
Markku Palosaari, avustaa Veli-Matti 
Koivuranta.
Kirkkokuoro to 11.1. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Perhetyö: Perhekerhot ja -kahvilat 
joululomalla 20.12.2006 - 15.1.2007.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Avoi-
met ovet Alakylän nuorisoseuralla ti 
9.1. klo 17-20.
Rauhanyhdistys:  Seurat su 7.1. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Markku Sep-
pänen, Pauli Niemelä.
Kastettu: Joanna Hilda-Maria Ahola, 
Iina Maria Salpa, Nea Isabella Tuikka, 
Lahja Jasmine Vannas.

Juurussuontie 629. Veikko Kärnä, Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Jouluseimikin 
on vielä nähtävillä. Tervetuloa koko 
Kempeleen alueelta laulamaan vielä 
kerran joululauluja! Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuisku, kantt. Jääs-
keläinen. Kolehti evankelioimiseen 
ja Raamatun opetukseen Suomen 
Raamattuopiston säätiön kautta.
Päiväkerhot aloittavat ma 8.1. kaikissa 
kerhopisteissä. Päiväkerhoja ei ole pe 
12.1. Päiväkerhojen toiminta jatkuu 
normaalisti viikolla 3.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Perhekerhot 
aloittavat ti 9.1. Kokkokankaalla ja 
ke 10.1. kaikissa kerhopisteissä. Pe 
12.1. ei ole perhekerhoa Kokkokan-
kaalla. Perhekerhojen toiminta jatkuu 
normaalisti viikolla 3.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 17.1. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
14.1. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Vieraina julistustyöntekijä Pentti Waris 
ja muusikko Tommi Kalenius.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot jatkavat vii-
kolla 2: Kokkokankaan seurakunta-
keskus: maanantaisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 7-10 -vuotiaille tytöille 
ja pojille, tiistaisin klo 16.30-17.30 
Sekakerho 9-12 -vuotiaille, keskiviik-
koisin klo 17.30-18.30 Toimintakerho 
8-11 -vuotiaille tytöille, torstaisin 
klo 18-19 Kansainvälisyyskerho 7-12 
-vuotiaille, perjantaisin klo 16-17.30 
Koirakerho 9-13 -vuotiaille. Vanha 
pappila: tiistaisin klo 17-18 Moni-
toimikerho 8-11 -vuotiaille pojille ja 
tytöille, keskiviikkoisin klo 16.30-18 
sekakerho 10-12 -vuotiaille. Keskustan 
seurakuntatalo: maanantaisin klo 18-
19.30 Monitoimikerho 3-6 -luokkalai-
sille tytöille ja pojille. Kerhot aloittavat 
kevätkauden vkolla 2.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 7.1. 
klo 16 seurat ry:llä. Ma 8.1. klo 17.15 
päiväkerhot alkavat ry:llä  Ke 10.1. klo 
18 rippikouluilta ry:llä.             
Murron rauhanyhdistys: Su 7.1.07 
klo 16  seurat ry:llä, Risto Lumiaho, 
Markku Veteläinen. Ke 10.1. klo 18 
Kempeleen puolen rippikoululaisten 
kodinilta Kempeleen ry:llä. Pe 12.1. klo 
19 lauluseurat Sini ja Pasi Heikkalalla 
Juurussuontie 417, Hannu Tuohimaa. 
Su 14.1. klo 18 kirkkoseurat Tyrnävän 
kirkossa.
Kastetut: Elina Amanda Autio. Riku 
Jalmari Taskila. Miika Petrus Kristian 
Haapakoski. Luka Wilhelm Juhani 
Hyvärinen.
Vihitty: Juho Frans Tölli ja Hanna 
Maarit Perälä.
Kuollut: Hemmi Jaakko Pieniniemi 
78 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

4.–11.1.2006 seurakuntaviikko

La 6.1. klo 10 loppiai-
sen sanajumalanpal-
velus, Vesa Äärelä.
La 6.1. klo 15 Kau-
neimmat joululaulut 
Ainolassa. 
Su 7.1. klo 10 messu, Tapio Kortes-
luoma.
Su 7.1. klo 12 pyhäkoulu.
Kuolleet: Aino Meeri Orvokki Par-
rila s. Pelkonen 94 v.,  Otto Johannes 
Kleemola 73 v.
Uusia ilmoittautumisia päiväker-
hoon (ke 9.30-11.30) voi jättää 12.1. 
mennessä Kaisamarjalle p. 040 743 
0381. Päiväkerho jatkuu Pappilanmä-
ellä 17.1. klo 9.30 ja diakonissa Marjo 
on toisena ohjaajana mukana. 
Kirkkoherranviraston aukioloajat 
vuonna 2007: maanantaisin 9.30 - 12 
ja keskiviikkoisin 12 - 14.30. Työnte-
kijöiden numerot: Kirkkoherra Matti 
Keskinen 040 743 0371, kanttori ja 
kasvatusvastaava Kaisamarja Stöckell 
040 743 0381, diakonissa Marjo Heik-
kinen 040 743 0382 ja Suntio Juhani 
Seinijoki 040 585 8010. 

Hailuoto

Kempele

Haukipudas
Liminka

Kiiminki

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Pudasjärvi

Messu kirkossa loppi-
aisena 6.1. klo 10, li-
turgia Nevala, Saarna 
Tervonen, kanttorina 
Niemelä.
Sanajumalanpalve-
lus kirkossa 7.1. klo 
10, liturgia Heinonen, saarna Vähä-
kangas, kanttorina Niemelä. 
Loppiaisen lähetysjuhla Kiimingissä 
6.1. Lähtö pikkuautoilla kirkon park-
kipaikalta klo 9.15. Ilmoittaudu 4.1. 
mennessä lähetyssihteerille, puh. 040 
5014 764.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 10.1. klo 18.30 
(Piet.1.).
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa to 11.1. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
to 11.1. klo 18.30.
Perhekerhot jatkuvat tammikuussa 
viikolla 2. Vakkurilassa tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, Jokelan 
vanhalla koululla torstaisin klo 10-
11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat tam-
mikuussa viikolla 2.
Kir kkovaltuuston kokous  ke 
17.1.2007 klo 18 Wirkkulassa. Ko-
kouksen asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
22.1.-22.2.2007 viraston aukioloaikoi-
na. Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ma-pe klo 10-14 ja to klo 15-17.
Rauhanyhdistys: Jokikylä: pyhäkoulu 
su 7.1. klo 12: Asemakylä etel. Antti 
Partasella, Asemakylä pohj. Markku 
Laukalla, keskikylä Jussi Rehulla, 
Taipaleenkylä Paavo Saarijärvellä ja 
Vänttilänperä Marko Lahtisella, seu-
rat ry:llä su 7.1. klo 17, Antti Savela, 
Annti Rautakoski, seuraisäntien ja 
apuisäntien koulutusilta ry:llä ti 9.1. 
klo 19, päiväkerho ry:llä ke 10.1. ja to 
11.1. klo 17.30-19.
Kastettu: Mianna Jade Adeliina Ukko-
la, Josefiina Lumi Aurora Komulainen, 
Einari Matias Lahtinen, Julia Ellinoora 
Vehkaperä.

Messu loppiaisena 
6.1. klo 10 kirkossa, 
Raimo Salonen, He-
lena Ylimaula, Jarkko 
Metsänheimo. Koleh-
ti  yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuk-
sen ja omaehtoisen hallinnon kehit-
tämiseen Afrikan alueilla, Suomen 
Lähetysseura ry.
Loppiaisen lähetysjuhla Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa la 6.1. mes-
sun jälkeen. Haukiputaalta vieraita 
mukana.
Sofia Magdalena kuoron konsertti 
loppiaisena 6.1. klo 14 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Raimo 
Paaso. Ohjelma 5 euroa.

Hartaus ja ehtool-
linen pe 5.1. klo 14 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Messu loppiaisena 
6.1. klo 10 kirkossa. 
Saarnaa Ville Typpö, liturgina Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika Kotkaranta, 
Kaisa Maalo huilu avustaa. Virret: 
43:1-2; 27; 422; 426:5-6; 45:1-; 35:1 ja 
4. Kolehti lähetysyhdistys Kylväjälle 
nimikkolähettiperheemme Typpöjen 
työn tukemiseen. Messun yhteydessä 
nimikkolähettiperheen Ville ja Hanna-
Maria Typön matkaan siunaaminen, 
avustajina Tuiran srk:n lähetyssihteeri 
Tarja Oja-Viirret ja Limingan srk:n 
lähetyssihteeri Inkeri Kujala. Messun 
jälkeen yhteinen ateria ja lähtöjuhla 
seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 15 
Vanamossa. Saarna ja liturgia Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Virret: LV 71:1-2, 809; 219; 806:1, 
806:3; 503; 490:2-3. Kolehti lapsityölle 
omassa seurakunnassa. Jumalanpal-
velus suunnattu lapsiperheille, joissa 
on pieniä lapsia, oman helistimen voi 
ottaa mukaan.
Ylitysiltojen rukous-ja suunnitteluti-
laisuus su 7.1. klo 18 srk-talolla. Tar-
vitsemme mukaan uusia vapaaehtoisia. 
Tule tutustumaan!
Raamattu-ja rukouspiiri ti 9.1. klo 
18.30 srk-talolla.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 10.1. klo 18 lähetysvintillä.
Seurakuntakerho alkaa ke 17.1. srk-
talolla.
Päiväkerhotyö: Kerhot alkavat viikolla 
2 eli 8.1.2007. Vapaita kerhopaikkoja 
voi tiedustella lastenohjaajilta. Perhe-
kerhot alkavat  viikolla 3.
Äitiverkkoryhmä alkaa Tupoksessa 
8.2. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa 10 kk ajan. Kyseessä on ver-
taistukiryhmä pienten lasten äideille. 
Ryhmän sisältö muovautuu jäsenten 
tarpeiden mukaan. Ryhmän ohjaajina 
tk. psykologi Laila Vainio ja diakonissa 
Maisa Hautamäki. Tied. ja ilm. Maisa 
Hautamäki ma ja to  klo 9-10, p. 044 
7521 227 tai marja-liisahautama-
ki@evl.fi tai laila.vainio@liminka.fi 
(1.2.2007 mennessä).
Nuoret: Kaikki varhaisnuorten kerhot 
alkavat taas ensi vuonna viikolla 2. 
Nuorisotyönohjaaja päivystää seuraa-
van kerran ensi vuoden puolella 9.1. 
entiseen aikaan 15–16.30. Nuorten 
lähetysvintti samaisena tiistaina (siis 
9.1.) klo16.30–18 ja siitä eteenpäin 
aina parillisilla viikoilla samaan aikaan 
samassa paikassa. Korjaus edellisiin: 
Uusien isosten toiminta käynnistyy 
viikolla 2 entisessä paikassa entiseen 
aikaan. Isostoiminta jatkoisosilla puo-
lestaan alkaa viikolla 3. Huomio kaikki 

La 6.1. klo 10 loppi-
aisen messu kirkossa, 
lit Heikkinen, saarna 
Kyllönen, kanttori 
Kajava. Kolehti Suo-
men lähetysseuralle, 
yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuksen ja omaehtoi-
sen hallinnon kehittämiseen Afrikan 
alueilla.
Su 7.1. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit ja saarna Pekkala, kanttori 
Kajava. Kolehti oman srk:n lapsityölle. 
Klo 18 joulunajan lauluja ja virsiä 
Laitasaaren rukoushuoneella, Heik-
kinen, Kajava.
Ti 9.1. klo 13 hartaus palveluasun-
noilla ja klo 14 Sinisiivessä, Kyllönen. 
Klo 17.30 aikuisten raamattupiirin 
kevätkauden aloitus srk-talon kappe-
lihuoneessa, Pekkala.
Lapset/perheet: Kerhot alkavat viikolla 
3. Perhekerhot tiistaisin klo 9.30-11.30 
seurakuntatalolla ja Päivärinteen 

Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 4.1. klo 
11.30, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa  6.1. 
klo 10, lit. Minna 
Salmi, saarna Minna 
Sorvala. 
Lähetyslounas seurakuntatalolla 
la  6.11. klo 11, jumalanpalveluksen 
jälkeen.
Messu kirkossa su 7.1. klo 10, lit. Minna 
Salmi, saarna Vesa Äärelä. 
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
10.1. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa su 14.1. klo 10, Minna 
Salmi.
Meidän messu su 14.1. klo 17, lit. Tapio 
Kortesluoma, saarna Minna Salmi.
Kastettu: Matias Petteri Kanniainen, 
Atte Oliver Manninen, Anni Susanna 
Etelämäki.
Salonpään ry: Ma 1.1. 07  seurat ry:
llä klo 17, Aarno Haho, Erkki Vähä-
söyrinki.
Oulunsalon kk:n ry:  Su 31.12. klo 
17 seurat, ry, Jyrki Pitkälä, Markku 
Seppänen. Ma 1.1. klo 17 seurat, ry, 
Kari Kainua, Timo Määttä. 
Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.

Ehtoollisjumalanpal-
velus  seurakuntako-
dissa loppiaisena 6.1. 
klo 10, Holmström, 
Kukkurainen, Piirai-
nen, Vox Margarita. 
Jumalanpalveluksen jälkeen lähetyksen 
Kenia -tilaisuus, Oskari ja Anna-
Riitta Holmström kertovat työstään 
Keniassa.
Ehtoollisjumalanpalvelus seura-
kuntakodissa su 7.1. klo 10, Kyllönen, 
Holmström, Jurmu.
Lähetystalkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 8.1. klo 
18. Kirpputori talkootuvassa ke 17.1. 
klo 10-13.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 9.1. klo 10-12.
Kuorot: Vox Margarita ke 10.1. klo 
18.30, lapsikuoro to 11.1. klo 17, Sara-
kylän kuoro to 11.1. klo 18.40.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 9.1. 
klo 10-13 ja to 11.1. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
9.1. klo 16.30.
Päiväkerho alkavat 8.1. alkavalla 
viikolla.
Nuorisotyö: Rönö perjantaina 12.1.  

Jumalan siunaamaa 
Uutta Vuotta kaikkiin 
koteihin!
Loppiaisen messu la 
6.1. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Liikanen, 
avust. Tuisku, kantt. 
Savolainen. Kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle.
Kauneimmat joululaulut loppiaisena 
6.1. klo 18 Lahja ja Matti Lahtisella, 
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Ti 9.1. klo 14 ehtoollishartaus Vaarin-
talolla ja klo 14.30 Ainolassa.

Pulkkila 
La 6.1 klo 10 loppi-
aisen messu kirkos-
sa, Arkkila. Kolehti 
yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuk-
sen ja omaehtoisen 
hallinnon kehittämiseen Afrikan 
alueilla, Suomen Lähetysseura. Klo 15 
Kauneimmat joululaulut vielä kerran 
Matti ja Mirja Farinilla.
Su 7.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, arkkila. Kolehti nimikko-
lähetti Taina Taskilan Etiopian työn 
tukemiseen.
To 11.1. Annikki Juujärvi vierailee 
Pulkkilan ja Laakkolan ala-asteilla.
Rauhanyhdistys:  Su 7.1. klo 19 seurat 
ry:llä.

Pyhäntä
La 6.1. klo 12 loppi-
aisen messu, Kautto, 
Kinnunen. Kolehti 
yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuk-
sen ja omaehtoisen 
hallinnon kehittämiseen Afrikan 
alueilla, Suomen Lähetysseura. Klo 
19 Kauneimmat joululaulut vielä 
kerran seurakuntakodissa, mukana 
kirkkokuoro.
Su 7.1. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Kautto, Kinnunen. Kolehti päihde- 
ja kriminaalityöhön  eri järjestöille 
kirkkohallituksen kautta.
Ti 9.1. klo 18 Pyhännän lähetystiimi 

seen. Lähetyskahvit. Laulamme vielä 
kerran kauneimpia joululauluja.
Su 7.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Reino Tanjunen.
Ti 9.1. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 lapsikuoro Rapulassa.
To 11.1. klo 16.15-17.55 seurakunnan 
rippikoulu seurakuntatalolla.
Tulevaa: Su 14.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus seurakuntatalolla. Reino 
Tanjunen.
Rauhanyhdistys: Pe 5.1. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. Su 7.1.klo 13 seurat 
ry:llä. Ti 9.1. klo 19 pyhäkoulunopet-
tajien kokous Reino Alakorvalla. Ke 
10.1.klo 18.30 ompeluseurat ry:llä.
Kastettu: Eelis Onni Samuli Toppila.
Avioliittoon vihitty: Martti Samuli 
Patokoski ja Anna-Maija Rahja.
Siikajoen palvelupiste avoinna: 
2.1.2007 lähtien torstaisin ja perjantai-
sin klo 10-14. Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan. Siikajoen palvelupiste, 
Pappilankuja 12, p. 08-241 113, Reino 
Tanjunen 044 5541 182, Anne Nygård 
044 3438 148, Yrjö Nissinen 044 5241 
209 ja Riitta Nissinen 044 0241 209.

khra Erkki Piri, p. 0207 109 861 ja 
nuorisotyönohjaaja Marja Remes, p. 
0207 109 877.

kestilä
La 6.1. klo 10 messu 
kirkossa, Tuominen 
ja Kinnunen. Koleh-
ti yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuksen 
ja omaehtoisen hallin-
non kehittämiseen Afrikan alueilla, 
Suomen Lähetysseura.
Su 7.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen ja Määttä. Kolehti 
nimikkolähetti Taina Taskilan Etiopian 
työn tukemiseen.
Ti 9.1. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: La 6.1. klo 12 seu-
rat ry:llä, Markku Leinonen, Martti 
Nuorala. 

Piippola 
La 6.1. klo 19 loppi-
aisen messu ja Kau-
neimmat joululaulut 
vielä kerran, Piri ja 
Määttä. Kolehti yhteis-
työkirkkojen työnteki-
jäkoulutuksen ja omaehtoisen hallin-
non kehittämiseen Afrikan alueilla, 
Suomen Lähetysseura.
Su 7.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Määttä. Kolehti 
nimikkolähetti Venla Kurjen työn 
tukemiseen.
Ma 8.1. klo 11 veteraanikuoro ja klo 
14.30 kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntatalolla.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma ja pe 
klo 9 - 12 ja ke klo 11-17, kirkkoherra 
Erkki Piri p. 0207 109 861, talouspääl-
likkö Tarmo Myllykoski p. 0207 109 
852, toimistosihteeri Eija Holappa p. 
0207 109 867, kanslisti Toini Anttila 
p. 0207109 878, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9 - 12, Kestilän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207109 
865 , Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 850 , Pyhännän seurakun-
tatoimisto p. ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p 
0207 109 860.
Siikalatvan seurakunnan työnteki-
jäkokous pe 12.1. klo 12.45 Kestilän 
seurakuntakodissa.
Hygieniapassikoulutus seurakunnan 
työntekijöille sekä lähetyksen ja diako-
nian vapaaehtoistoimijoille Piippolan 
seurakuntakodilla la 13.1.2007, lisätie-
toja Anneli Laukkanen arkipäivisin, p. 
040 5387 238.
Nuorisotyönohjaajan äitiysloman 
sijaisuus haettavana ajalle 15.1. 
- 13.12.2007, kysymyksiin vastaavat 

Siikajoki
Loppiaisena la 6.1. klo 
12 sanajumalanpal-
velus seurakuntata-
lolla. Reino Tanjunen. 
Huom! Kaikki seura-
kunnan rippikoululai-
set jumalanpalveluk-

klo 18-22.
Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat 
Jongulla Törmälässä (Viljamaa) la 
6.1. klo 13.  Seurat Kurenalan ry:llä 
su 7.1. klo 17.
Haudattu: Anna Säkkinen 91 v, Tapani 
Kenttälä 61 v, Paavo Henrikki Siuru-
ainen 70 v.
Kastettu: Venla Maria Leino.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

Rantsila
To 4.1. klo 19 herät-
täjäseurat Kirsti ja 
Hannu Ojantakasella, 
Jouni Riipinen ja Han-
nu Lauriala.
Loppiaisena 6.1. klo 10 
jumalanpalvelus kir-
kossa, Hannu Lauriala ja Katri Kallio. 
Kolehti päihde- ja kriminaalityöhön 
eri järjestöille, Kirkkohallitus. Juma-
lanpalveluksen jälkeen lähetyskahvit 
ja -arpoja sekä laulamme kauneimpia 
joululauluja. 
Su 7.1. klo 10 jumalanpalvelus, 
Hannu Lauriala ja Katri Kallio. Ko-
lehti Suomen Gideonit  -yhdistykselle. 
Jumalanpalveluksen alussa gideonit 
esittelevät työtään.
Ti 9.1. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Avioliittoon kuulutettu: Visa Petri 
Junno ja Martta Kyllikki Pelkonen.
Rauhanyhdistys: La 6.1. klo 18.30 
seurat ry:llä. Pe 12.1. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä.
Rantsilan seurakunta toivottaa jokai-
seen kotiin Rauhallista ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Siikalatva

Tyrnävä

Lisää yksiöitä 
Kiimingin 
vuokramarkkinoille, 
diakoniatyöntekijät 
toivovat.

K iimingin seurakunnan 
diakoniajohtokunta on 
huolissaan kohtuuhin-

taisten vuokra-asuntojen saa-
tavuudesta kunnassa. Diako-
niaväki on lähettänyt asiasta kir-
jeen kuntaan. 

Diakoniatyöntekijät ovat 
huomanneet, että vähävaraisilla 
kuntalaisilla on suuria vaikeuksia 
selviytyä kaksioiden vuokrista, 
jotka ovat noin 450 e - 550 e. 
Siksi on tärkeää, että vuokralle 
tarjotaan myös yksiöitä.

Johtokunta pyytää kirjeessään 
myös, että esimerkiksi kaavoi-
tuksen avulla pidetään huolta eri 
sosiaaliryhmien tasaisesta sijoit-
tumisesta kunnan alueelle.

Diakonissa Eeva Mertaniemi 
kertoo diakoniatyöntekijöiden 
havahtuneen pienten asuntojen 
vähäisyyteen, kun heidän asi-
akkaissaan alkoi olla useampia 
henkilöitä, joiden rahat eivät 
riittäneet vuokraan.

– Pienituloiset ihmiset tarvitsi-
sivat tulojaan vastaavan asunnon. 
Sellaisia ei ole riittävästi tarjolla, 
Mertaniemi sanoo.

– Myöskään asumistuen määrä 
ei ole kohdallaan, jos ihminen 
joutuu asumaan tuloihinsa näh-
den liian suuressa asunnossa. 
Sähkölasku on luonnollises-
ti sitä suurempi mitä isompi 
asunto on.

Mertaniemi tietää, että vuok-
rayksiöitä on olemassa, mutta 
käytännössä niitä ei ole juuri-
kaan tarjolla, koska asukkaat 
eivät vaihdu usein.

kirje päätyy
kunta-asunnot oy:lle

Kiimingin kunnan hallinto-
johtaja Harri Kantola sanoo 
saaneensa diakoniatyönjohto-
kunnan kirjeen ja lähettäneen-
sä sen eteenpäin Kunta-asunnot 
Oy:lle. Kunta on myynyt kaik-
ki 200 vuokra-asuntoa Kunta-
asunnot Oy:lle. 

Kantola uskoo Kunta-asun-
tojen huomioivan seurakunnan 
esittämän toiveen.

– Jos yksiöillä on menekkiä, 
niitä varmaan myös rakenne-
taan.

Toimitusjohtaja Veijo Lehto 

Pula pienistä kodeista

ri
iT

Ta
 H

ir
vo

N
eN

 

Kunta-asunnot Oy:stä ei ollut 
vielä joulun alla saanut seura-
kunnan kirjettä, mutta lupasi, 
että viesti otetaan vakavasti.

– Toisaalta meille on esitet-
ty Kiimingistä myös toiveita 
isoista asunnoista monilapsisille 
perheille.

Lehto aikoo kirjeen satuaan 
olla ensin yhteydessä kuntaan 
ja sen jälkeen seurakuntien dia-
koniatyöhön.

Lehto muistuttaa, että asu-
kasvalinnat tekee Kiimingin 
kunta, vaikka he omistavatkin 
vuokra-asunnot.

riiTTa HirvoNeN 

Pe 5.1. klo 13.30 har-
taus Kotolassa.
Loppiainen 6.1. klo 10 
sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Klo 12 messu 
Temmeksen kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Suo-
men Lähetysseura ry:
lle. Messun jälkeen 
Siioninvirsiseurat ja 
vuosikokous Temmek-
sen srk-talolla.
Su 7.1. klo 10 messu Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Koti Katulapselle ry:n 
työlle Kolumbiassa.
Ti 9.1. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
To 11.1. klo 11.30 Murto-Ojakylä-
Juurussuon diakoniapiiri Eeva ja 
Alpo Nisulalla.
Rauhanyhdistys: Murto: Su 7.1. klo 16 
seurat ry:llä, Risto Lumiaho, Markku 
Veteläinen.
Kastettu: Matias Valtteri Karppinen.

seurakuntatalossa.
Rauhanyhdistys: La 6.1. klo 19 seurat 
ja lauluilta ry:llä. Su 7.1. klo 16 seurat 
ry:llä, Juhani Haverinen ja Seppo 
Konttila. Ke 10.1. klo 18.30 lauluseu-
rat ry:llä.
Kuulutettu: Jukka Markus Koivisto 
Kajaanista ja Liisa Mirjami Kamula 
Pyhännältä.

kiimingissä tarvitaan pieniä yksiöitä.
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Useimmat vanhenevat 
muuten kuin 
muuttumalla täysiksi 
tomppeleiksi tai 
syvällisen viisaiksi 
ihmisiksi. 

v anheneminen ja vanhuus 
ovat muuttuneet ihmiselä-
män tuntemattomimmak-
si vaiheeksi, väittää van-

huspsykiatri Pirjo Juhela. 
Näin siitä huolimatta, ettei maa-

ilmassa ole koskaan aikaisemmin 
ollut elossa niin monia yli 65-
vuotiaita kuin nykyään. Lisäksi 
jopa kaksi kolmasosaa maapallolla 
koskaan eläneistä yli 65-vuotiaista 
elää yhä.

– Kuinka monta vanhusta tun-
net omien vanhempiesi tai isovan-
hempiesi lisäksi? psykiatri kyselee 
ja kertoo omasta lapsuudestaan 
1950-luvun Harjavallassa.

– Vaikka meillä ei ollut omia iso-
vanhempia, tunsimme hyvin viisi 
vanhusta, jotka asuivat naapuri-
taloissa ja joiden luona kävimme 
vähän väliä. Lisäksi tiesimme ja 
tunsimme muitakin vanhuksia.

Tavallinen 
vanhuus

Psykiatrin kokemuksen mukaan 
useimmat keski-ikäiset ihmiset 
tuntevat nykyään henkilökohtai-
sesti vain omat vanhempansa ja 
ehkä muutaman muun ikäänty-
neen sukulaisen. 

– Televisiossa, ja kulttuurissa 
muutenkin, vanhukset esitetään ka-
rikatyyreinä, täysinä tomppeleina tai 
syvällisen viisaina ihmisinä. Missään 
ei kerrota tavallisista vanhuksista 
ja tavallisesta vanhuudesta.

Niinpä ei olekaan kumma, että 
monet aikuiset lapset ovat häm-
mentyneitä ja eksyksissä, kun omat 
vanhemmat alkavat toden teolla 
vanheta. 

Tutustuttaakseen aikuisia lapsia 
vanheneviin vanhempiinsa Juhe-
la on kirjoittanut kirjan Missä on 
isäsi, kuinka voi äitisi? Sukupolvet 
ikääntymisen muutoksissa (Kirjapaja 
2006). Kirjoitustyön taustana on 
parikymmentä vuotta vanhuspsy-
kiatrin työtä, vuodesta 1993 lähtien 
Vantaalla. 

ensimmäinen 
katastrofi 

Vanheneminen ei tapahdu yht-
äkkiä.

– Itsekseen selvinneet vanhem-
mat eivät juuri koskaan muutu 
yhdessä yössä täysin kykenemät-
tömiksi huolehtimaan itsestään. 
Yksi katastrofi ei vielä tarkoita, ettei 
vanhempi enää selviä omassa ko-
dissaan, Pirjo Juhela sanoo.

Liukuma tai harmaa vaihe koh-
ti vanhuutta on useimmiten pit-
kä. Siitä, missä parhaillaan ollaan 
menossa, vanhuspsykiatri neuvoo 
tekemään havaintoja esimerkiksi 
seuraamalla työn satoa.

– Kävely hidastuu, ja kaikenlai-
seen tekemiseen alkaa kulua entistä 
enemmän aikaa. Äiti, joka ”aina 
ennen” piti kunnia-asianaan pes-
tä ikkunat kerran kuukaudessa, ei 
enää teekään sitä. Tai ruoanlaitto 
ei enää näytä sujuvan.

– Jos välit ovat läheiset, voi van-

ihmiselämän tuntemattomin vaihe 

hemman kanssa myös jutella siitä, 
millaiseksi hän tuntee olonsa ja mitkä 
asiat hänen mieltään painavat.

elämisen 
riskit

Vanhenemisen edetessäkin Juhe-
la neuvoo pistämään jäitä hattuun, 
ennen kuin tehdään päätöksiä suu-
rista elämänmuutoksista. Mones-
ti tilannetta voidaan helpottaa ke-
vyemmin keinoin: ruokapalve-
lun, kotihoidon tai kotisairaan-
hoidon avulla.

– Vanhempiaan ei pidä koskaan 
ryhtyä holhoamaan yli sen mitä he 
välttämättä tarvitsevat. Liiallisella 
huolehtimisella vain tukahdutetaan 
se, mihin he itse kykenevät. 

Psykiatrin mielestä jonkinlaiset 
riskit kuuluvat elämään. Niitä ei 
voi eikä pidä yrittää kokonaan la-
kaista pois myöskään vanhusten 
elämästä esimerkiksi järjestämällä 
heidät turhan varhain vanhusten-
hoitolaitokseen. 

roolien 
vaihtuminen

Pirjo Juhela kuvailee vanhenemis-
ta päinvastaisena tapahtumana lap-
sen kasvuun verrattuna.

– Lapsen turvallisuudentunteen 
kasvaessa vanhemman pitää sopivasti 
osata löysätä liekaa. Aikuisen lap-
sen pitäisi puolestaan osata kiristää 
liekaa sitä mukaa kuin vanhenevan 
vanhemman turvattomuudentun-
ne lisääntyy.

Huolehtijan ja huolehdittavan 
roolien vaihtaminen ja sopivan 
tehtäväjaon löytäminen eivät aina 
suju ongelmitta. Helppoa se ei ole 
senkään takia, että aikuiset lapset 
voivat asua satojen kilometrien 
päässä vanhemmistaan.

– Ja seuraavan vanhussukupolven 
lapset asuvat eri maissa. Paluuta 
jonkinlaiseen suurperheeseen tai 
siihen, että eri sukupolvet asuisivat 
lähekkäin, ei ole. Siksi vanhusten 
hoitamiseen tarvitaan monenlaisia 
ratkaisuja, joista kaikkia ei ole var-
maankaan vielä keksitty.

Puhelinsoittoja ja 
tapaamisia

Puhelinta Juhela pitää hyvin käyt-
tökelpoisena välineenä – myös ul-
komaille, kunhan puhelut ovat niin 
pitkiä, että niissä syntyy jopa ”juo-
ruilun maku”. Pirjo Juhela soit-
ti ikääntyneelle tädilleen Amerik-
kaan etukäteen sovittuun aikaan 
kerran kuukaudessa.

– Tuontapainen yhteydenpito ei 
rajoita kenenkään elämää ja vapaut-
ta kohtuuttomasti, mutta voi silti 
aivan ratkaisevasti lievittää toisen 
yksinäisyydentunnetta. 

Pirjo Juhela kävi aikanaan tapai-
lemassa isäänsä Harjavallan terveys-
keskuksen vuodeosastolla. 

– Minusta tuntui pahalta, kun isä 
niin alistuneen näköisenä lusikoi 
ruokaansa ruokalappu kaulassaan. 
Sitten ymmärsin, että kyse oli mi-
nun ahdistuksestani: minun oli 
vaikeata nähdä isäni niin heikkona 
ja hauraana. Isä itse oli aivan tyy-
tyväinen: toiset huolehtivat siitä, 
mistä hän ei enää jaksanut.

uLLa-Maija viLMi

Menetyksiä ja 
luopumisia

Vanhuspsykiatri Pirjo Juhelan mukaan vanhe-
neminen ei ole helppo elämänvaihe: siihen kuu-
luu monenlaisia menetyksiä ja luopumisia se-
kä niihin liittyvää tuskaa, pahaa oloa, koettele-
musta ja surua. 

– Useimmat selviävät omista vanhenemisen 
prosesseistaan ja kriiseistään kuitenkin oikein 
hyvin. He löytävät aktiivisia tapoja sopeutua 
muutoksiin, uusia tapoja selvitä ja pärjätä, vaikka 
oma toimintakyky pikkuhiljaa heikentyy. 

– Vanhuus ei tarkoita samaa kuin masennus. 
Suurin osa vanhuksista ei koskaan kärsi ma-
sennuksesta. 

Dementoituminenkaan ei ole niin yleistä kuin 
usein pelätään. Tavallinen vanheneminen ei ole 
samaa kuin dementia 
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Pirkko juhela on vanhuspsykiatri.
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Entinen 
huippujalkapalloilija 
Atik Ismail tuntee 
miehen pärjäämisen 
paineet. Kovan miehisen 
kuoren alla on usein 
paljon epätoivoa 
ja turhautumista. 
Vaatii rohkeutta 
heittää roolimallit 
pois ja hyväksyä se, 
ettei muitakaan voi 
muotteihin pakottaa. 

“vasta nyt 
kuulen lintujen laulun”

a tik Ismail muistetaan 70- 
ja 80-lukujen legendaari-
sena jalkapalloilijana. Suo-
messa syntynyt, venäläi-

seen tataarisukuun kuuluva Ismail 
pääsi kokemaan voittamisen huu-
maa ammattilaisareenoilla ympä-
ri maailman. 

Suurimpana voittonaan Ismail 
pitää kuitenkin raitistumista. Me-
nestyksen kulissien takana hänestä 
oli tullut alkoholin orja. Raittiuden 
myötä Ismail opiskeli lähihoitajak-
si ja toteutti haaveensa kirjailijaksi 
ryhtymisestä. 

Hän asuu nykyään Kuopiossa 
ja tekee työtä päihde- ja mielen-
terveyskuntoutujien, vankien ja 
maahanmuuttajien parissa.

– Elämänfilosofiani on se, että 
päivä kerrallaan. Aina on olemassa 
toivo, että joku selviytyy, Atik Is-
mail tokaisee koruttomasti.

Kuopiolaisen huoltoaseman pöy-
dässä istuva jämerä mies näyttää 
siltä, että jaksaisi juosta jalkapallon 
perässä yhä. Mutta yhtä kiehto-
vaa hänestä on painia ajatustensa 
kanssa ja etsiä uusia näkökulmia 
asioihin. 

Ismail on julkaissut viisi kirjaa, 
joukossa runoja ja lastenkirjoja. 

Tunteita 
hävetään

Viime vuonna ilmestynyt Klu-
bin kundit kommentoi jalkapal-
lon maailmaa. 

– Miehen roolimallit ovat omi-
tuisia. Itkin, kun Arsi Harju puk-
kasi olympiakultaa. Mutta pännii 
kun selostaja alkoi hehkuttaa, että 

siinäpä vasta suomalaisen miehen 
perikuva, jäyhä ja hiljainen. 

– Tunteita hävetään, ja sitten ne 
jäävät jumiin ihmisen sisään. Moni 
maksaa siitä kovan hinnan saira-
uksina ja päihdeongelmina.

Ismail kertoo ystävästään, joka 
puski työelämässä yli voimiensa. 
Vasta eläkkeelle jäätyään hän uskalsi 
myöntää masennuksensa. Ismailin 
mukaan olisi parempi, jos havah-
tuisi uupumiseensa ajoissa. 

– Uusi vuosi on hyvä aika tehdä 
tiliä siitä, mitä elämältään haluaa. 
Tietysti se vaatii rohkeutta katsoa 
peiliin ja kysyä, juokseeko jotakin 
pakoon. Menneisyyttä kannattaa 
kelata, jos siitä voi oppia jotain.

Atik Ismailille itselleen vuoden-
vaihde 2007 on rajapyykki senkin 
takia, että hän täyttää tammikuun 
viides päivä 50 vuotta. Entinen 
ammattiurheilija harmittelee iän 
tuomaa fyysistä rapistumista, mutta 
toteaa sitten huokaisten: 

– Elämä on luopumista.

reilu peli ei ole 
itsestäänselvyys

Atik Ismail on pelaajanuransa jäl-
keen toiminut valmentajana. Hä-
nen 18-vuotiaat kaksospoikan-
sa Pele ja Ali Koljonen ovat lah-
jakkaita jalkapalloilijoita. Ismail 
ei kuitenkaan suhtaudu kritiikit-
tä urheilun lieveilmiöihin. Hänen 
mielestään lasten valmennus saa 
hyvän nimissä aikaan myös pal-
jon vahinkoa.   

– Joiltakin vanhemmilta on 
kadonnut todellisuuden tunto. 
Lapselle asetetaan hirveitä vaati-

muksia ja huudetaan kurkku suo-
rana kentän laidalla. Valmentajien 
kyky sietää heikkolahjaisempia ja 
erilaisia lapsia on vähäinen. Lapset 
luokitellaan jo pieninä voittajiin ja 
luusereihin.

Ismailin mukaan monet rikok-
siin ajautuneet nuoret ovat juuri 
niitä, jotka kokevat epäonnistu-
neensa urheilijoina. He eivät ole 
saaneet sympatiaa osakseen, eivätkä 
pysty tuntemaan sitä muitakaan 
kohtaan.

– Ja kuitenkin mä sanon aina, 
että liikunta on paras lääke kun 
elämä on sekaisin. Siitä saa hyvän 
olon, ja fyysisen rasituksen jälkeen 
nukkuukin paremmin.

Myös pelin sosiaalinen puoli voi 
olla käänteentekevä - jos valmentaja 
on tilanteen tasalla.

– Olin Konnunsuon vankilassa 
vetämässä peliä. Kentällä oli yksi 
tosi iso kundi, kolmoissurmaaja, 
oikea kongin kingi. Tämä otti yh-
teen yhden laihan kaverin kanssa. 
Pieni kaveri lensi ilmassa viisi met-
riä ja pelkäsin, että se kongin kingi 
vielä hakkaa hänet. 

– Pelin loputtua, kun ne olivat 
pukuhuoneessa kahdestaan, iso ka-
veri pyysi anteeksi. Sitten se huusi, 
että Atikki, tuus tänne. Mä katsoin, 
kuinka sillä valui kyyneleet silmistä. 
Sitten se alkoi kertoa kuinka sitä 
ahdistaa, kun tyttöystävä jätti.

kulttuurit törmäävät 
ja avartavat

Atik Ismail on kohdannut ennak-
koluuloja etnisen taustansa takia. 
Hänen mukaansa maahanmuutta-

jan on pärjättävä urheilussa ansai-
takseen yleisen hyväksynnän. Toi-
saalta maahanmuuttajia on help-
po osoittaa sormella yhteiskunnal-
lisista ongelmista. 

– Kokemukseni on, että suoma-
laiset ryöstävät ja raiskaavat enem-
män kuin maahanmuuttajat, Ismail 
huomauttaa.

Pelatessaan ammattilaisena eri 
maissa Ismail haki pullosta lohtua 
kulttuurisiin sopeutumisvaikeuk-
siin. Pullosta eroon pääsemisessä 
auttoikin sitten kyky ammentaa 
viisautta yli kulttuurirajojen. 

Ismail kertoo lukeneensa tuolloin 
teosofi Krishnamurtin ajatuksia. 
Myös kristityt ystävät antoivat 
paljon. Nyt Ismail kuulisi mielel-

atik ismael täyttää tällä viikolla 50 vuotta. Menneisyyteen katsominen kannattaa uuden alussa, hän ajattelee.

lään enemmän buddhalaisten kei-
noista löytää mielenrauha kriisien 
keskellä.

– Kotiuskontoni oli islam. Mi-
nulla on tällainen monikulttuuri-
nen hengellinen näkemys, Ismail 
naurahtaa.

Mielen avartumista hän löytää 
silti enimmäkseen muualta kuin 
uskonnosta: elokuvista, kirjoitta-
misesta, liikunnasta ja luonnosta 
- ja tietenkin ihmissuhteista.

– Vasta viidenkympin lähetessä 
olen yhtäkkiä tajunnut, että linnut 
laulaa! Nyt vasta olen pysähtynyt 
kuuntelemaan.

riikka vuorijärvi

Tällaisena suurin osa suomalaisista muistaa atik ismaelin (oik.).
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Mahtavien miesten
pitkä matka

Tietäjät tulivat kumartamaan juutalaisten kuningasta. He olivat nähneet 

hänen tähtensä kotimaissaan, jotka sijaitsivat itään Israelista. Heidän ai-

noa ajatuksensa oli päästä osoittamaan kunnioitusta vastasyntyneelle 

lapselle. He itsekin olivat mahtavia miehiä. Heidän oli mahdollista mat-

kustaa pitkä matka ja vielä ottaa mukaansa kalliita lahjoja. 

Matkalaiset menivät paikallisen hallitsijan, kuningas Herodeksen luo 

kyselemään, missä uusi kuningas oli syntynyt. Herodekselle valta oli kaik-

kein tärkeintä, ja hän säikähti. Uusi kuningas! Hän voisi olla vaarallinen. 

Kukaan ei saisi olla uhka hänen vallalleen! 

Onko meillä itsellämme asioita, jotka ovat meille niin tärkeitä, ettemme 

halua luopua mistään hinnasta niistä? Emme vaikka tajuaisimme niiden 

olevan vastoin Jumalan tahtoa. 

Herodes otti vakavasti tietäjien kysymyksen ja kutsui paikalle juuta-

laiset oppineet. Nämä osasivat Raamattunsa ja kertoivat oitis, että uusi 

kuningas oli syntyvä pienessä Betlehemin kaupungissa. 

Tietäjät jatkoivat matkaa. Tähti johdatti heidät Jeesuksen seimen luo. 

Siellä tietäjät kumartuivat maahan lapsen edessä ja antoivat Marialle kal-

liita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Päivän psalmi Ps. 72: 1-3, 8-12, 1. lukukappale Jes. 60: 1-6 ja 2. 

lukukappale Ef. 3: 2-9. Evankeliumi on Matt. 2: 1-12.

Jumala,

kiitos ihmisistä, 

jotka kertovat hyviä sanoja

niitä kaipaaville.

Loppiainen eli epifania (Herran ilmestyminen) on kristikunnan juhla-

perinnössä jouluakin vanhempi merkkipäivä. Tekstin alussa Jeesuksen 

sanotaan syntyneen nimenomaan Juudean Betlehemissä erotukseksi Sebu-

lonin Betlehemistä (Joos. 19:15). Profeetan ennustuksen mukaan (Miika 

5:1) ”Israelin hallitsijan” eli messiaan oli määrä syntyä Betlehemissä. 

Elettiin julman Herodes Suuren hallitsijakauden viimeisiä vuosia. He-

rodes, joka oli surmauttanut kaksi poikaansa ja nuorimman vaimonsa, 

oli jo sairastunut kuolettavasti. Herodes oli yhdessä roomalaisten kanssa 

valloittanut Juudean 37 eKr. ja pelkäsi kovasti valtansa puolesta. Tietäjien 

mainitsema ilmaus juutalaisten kuningas (vrt. myöhemmin ristin päälle 

kirjoitettu INRI-kyltti = Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas, Mt. 

27:37) pisti varmasti kaikki Herodeksen sisäiset hälytyskellot soimaan! 

Tietäjät eli maagit olivat Persian/Babylonian alueelta saapuneita täh-

tientutkijoita. Maagit selittivät yleensä tähtiä ja ennustivat tulevaisuutta 

eläinten sisäelimistä. Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen aikoihin 

tiedettiin myös itämaita kuohuttanut tapaus, jossa armenialaiskuningas 

Tridates tähtimerkkejä tulkiten tuli kumartamaan Rooman keisari Neroa 

läntisen maailman hallitsijana.

Jeesus-lapselle annetut itämaiset lahjat – kulta, suitsuke ja mirha – oli-

vat hyvin raamatullisia tuliaisia. Kuningas Salomon kantotuolin sanotaan 

tuoksuneen mirhalta ja suitsukkeelta (Laulujen laulu 3:6). Jesaja kertoo 

näystä, jossa Saban väki saapuu Jerusalemiin kultaa ja suitsuketta kan-

taen (Jes. 60: 5-6). Kalliilla lahjoilla ja kumartamisella osoitettiin suurta 

kunnioitusta ja alamaisuutta vastasyntyneelle kuninkaalle.

Pekka TuoMikoSki

ensi lau
antai

On hämmästyttävää, että tietäjät, vieraiden maiden edustajat, olivat 

niin kiinnostuneita syntyneestä lapsesta. 

Juutalaisilla oppineilla ei ollut mitään halua mennä tapaamaan omaa 

kuningastaan. He eivät edes vaivautuneet ottamaan selvää, pitikö tietä-

jien väite paikkansa.

Teen työtä Afrikassa, Etiopiassa. Täällä kirkko yhä edelleen kasvaa. 

Monien ihmisten koko elämä on muuttunut, kun he ovat ottaneet vas-

taan evankeliumin. Jotkut kulkevat jalan pitkiä matkoja vapaehtoisina 

työntekijöinä. Vaivojaan säästämättä he menevät niiden luokse, jotka 

eivät ole vielä kuulleet sanaa syntien anteeksiantamuksesta ja Jeesuksen 

tuomasta valosta.

TaiNa TaSkiLa
SuoMeN LäHeTYSSeuraN LäHeTYSTYöNTekijä
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Pekka Tuomikoski syventyy tällä sivulla joka viikko 

seuraavan sunnuntain taustoihin.
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M u u T  S e u r a k u N N aT

M ikael Agricolan juh-
lavuotta vietetään tä-
nä vuonna, kun tulee 

kuluneeksi 450 vuotta Mi-
kael Agricolan kuolemasta. 
Turun piispa Agricola kuoli 
9.4.1557 Kuolemajärven Ky-
rönniemellä rauhanvaltuus-
kunnan paluumatkalla.

Vuoden avaustapahtuma 
pidetään loppiaisena 6.1. 
Pernajassa, joka on Agrico-
lan synnyinpitäjä. 

Valtakunnalliset pääjuhlal-
lisuudet keskittyvät Turkuun 
Agricolan päivänä 9.4., joka 
on juhlavuonna myös toinen 
pääsiäispäivä. 

Juhlavuoden verkkosi-
vusto on osoitteessa www.
agricola2007.fi, josta löytyy 
myös tapahtumakalenteri. 
Verkkosivuilla on linkkejä 
myös muiden toimijoiden 
juhlavuoden teemasivuihin, 
oma blogi ja vieraskirja.

agricola 
kirjastoautoissa 
ja postimerkissä

Koululaitoksen, kirkon ja 
kirjastojen panos on juhla-
vuoden ohjelmassa merkit-
tävä. Esimerkiksi kirjasto-
autot valjastetaan juhlavuo-
den asialle. 

Yleisradion ohjelmatar-
jonta on runsas, ja useita 

agricola pääsee sarjakuviin

kempeleen 
kirkkovaltuutetut sanoivat 
yksimielisesti ei Hailuodon 
ehdotukselle yhteisestä 
kirkkoherrasta.

K empeleläisten mielestä noin 15 
000 asukkaan kasvava kunta 
tarvitsee oman kirkkoherran 

ja koko hänen työpanoksensa. Val-
tuutetut eivät pitäneet hyvänä ajatus-
ta, että yhteinen kirkkoherra antaisi 
viikossa yhden työpäivän hailuoto-
laisten hyväksi ja neljä muuta Kem-
peleen seurakunnan asioiden hoi-
toon. Tasapainoilun kahden seura-
kunnan välillä uskottiin hajottavan 
työn tekemistä. 

Suunnitteluvaiheessa oleva uusi hau-
tausmaa on saanut takajaloilleen osan 
kokkokankaalaisista. Kaikki eivät ole 
halunneet naapuriinsa hautausmaata. 
Valtuutetut hyväksyivät ehdotuksen, 
jonka mukaan hautausmaan reunaan 
lisätään viheraluetta asukkaiden vaa-
timuksen mukaisesti. Hautausmaan 
ympärille rakennetaan myös korkea 
aita toivomusten mukaisesti.

Ei, sanoivat 
kempeleläiset

Hautapaikkamaksut
kallistuvat

Hautapaikkamaksut nousevat. Tä-
män vuoden alusta hautapaikka mak-
saa kempeleläisille 60 euroa (edel-
lisenä vuonna 56 e) ja ulkopaikka-
kuntalaisille 200. Heille korotus on 
45 euroa.

Sotaveteraaneille, heidän puolisoil-
leen, sotaleskille ja alle 7-vuotiaille 
hautapaikka on ilmainen.

Seurakunnan toimintatuotot on 
tänä vuonna 101 460 euroa, kasvua 
on edellisvuoteen 1,8 prosenttia. 
Toimintakulut ovat 2 603 310 eu-
roa. Vuosikate on positiivinen, 168 
100 euroa.

Seurakunta investoi miljoonalla 
eurolla leirikeskuksen saneeraamiseen 
ja uudisrakennukseen. Uuden Kokko-
kankaan hautausmaan suunnitteluun 
varataan 200 000 euroa.

Isot investoinnit velkaannuttavat 
Kempelettä. Seurakunta joutuu to-
dennäköisesti ottamaan lainaa 500 
000 euroa. Kokkokankaan seura-
kuntakeskukseen otettu velka saa-
tiin kuitenkin maksettua pois viime 
vuoden aikana.

juhlavuoden logon ja hankeilmeen on suunnitellut medianomi Mari Mero Turun yliopis-
tosta. Merkin muoto on saanut innoituksensa suomen kielen synnystä, kasvusta ja leviä-
misestä. Logo heijastelee agricolan laajaa vaikutusta Suomen henkiseen ja hengelliseen 
elämään.

näytelmä- ja konserttihank-
keita toteutuu eri puolilla 
Suomea. Tänä vuonna jul-
kaistaan myös postimerkki, 
juhlaraha ja mitali.

Agricolan kieltä on tutkittu 
jo usean vuoden ajan Turun 
yliopistossa professori Kaisa 
Häkkisen johdolla. Tulokse-
na on Agricolan kirjallisen 
tuotannon tieteellinen editio 
ja tietokanta, jonka tuloksia 
pyritään julkistamaan ensi 
vuonna eri muodoissa.

Maaliskuussa ilmestyy 
professori Simo Heinisen 
kirjoittama uusi Agricolan 
elämänkerta, joka tuo uutta 
tietoa ja näkökulmaa Agricolan 
melko huonosti tunnettuun 
henkilökuvaan. 

Entisen valtionarkiston-
hoitajan, FT Kari Tarkiaisen 
tutkimus Ruotsin ja Venäjän 
rauhanneuvotteluista vuonna 
1557 ilmestyy alkuvuonna. 

Myös Agricolaan liitty-
viä sarjakuvia tulee ilmes-
tymään.

agricola-aineistoa
seurakuntiin

Juhlavuoden aikana valmis-
tuu seurakunnille materiaa-
lia eri tilaisuuksiin. Agrico-
lan messusta tuotetaan ai-
neistoa jumalanpalvelus-
käyttöön. Materiaalia val-

mistuu myös koulujen päi-
vänavauksia ja seurakuntien 
kinkereitä varten.

Koulu-tv:ssä esiinnytään 
Agricolan kaavussa.

Agricolalla oli suuri mer-
kitys rukousten laatijana. 
Muutamia Agricolan ruko-
uksia kootaan pienikokoiselle 
rukouskortille, jota jaetaan 
muun muassa kesällä 2007 
tiekirkoissa. Valmisteilla on 
myös rukouskirja, johon on 
Agricolan laajasta rukous-
kirjasta koottu valikoima 
kauneimpia rukouksia. Ru-
koukset on muokattu nyky-
kielelle tämän päivän rukoi-
lijoita varten.

– Mikael Agricola oli ensi-
sijaisesti kirkon mies. Kaikki 
muu toiminta oli uskonpuh-
distukseen kuuluvaa. Agrico-
la toteutti Lutherin ajatusta 
saada Jumalan sana kaikkien 
omalle kielelle,  arkkipiispa 
Jukka Paarma toteaa.

Koko Agricola 2007 -juh-
lavuoden teemana on ”Oma 
kieli, oma mieli”. Tällä ha-
lutaan ilmaista paitsi oman 
kielen myös oman kulttuu-
rin ja kansallisen identi-
teetin merkitystä nykyajan 
Suomessa, Euroopassa ja 
maailmassa. 

kirkoN TieDoTuSkeSkuS

kiimingistä 
pahoittelut

Kiimingin seurakunta pa-
hoittelee virhettä, joka esiin-
tyi kirkollisissa tiedotteissa 
jouluaamun osalta. Inhimil-
lisen erehdyksen takia joulu-
aamun jumalanpalvelus klo 
7 oli tullut klo 10 jumalan-
palvelukseksi.

Erehtyminen on inhimil-
listä, mutta yritämme jatkos-
sa tarkistaa kirkolliset vielä 
huolellisemmin.

Siunattua uutta vuotta!

Kiimingin seurakunnan 
puolesta 
Pauli Niemelä
kirkkoherra

Suomen kristillinen rau-
hanliike - Finlands kristliga 
fredsrörelse r.y. on myöntä-
nyt vuoden 2007 rauhanpal-
kintonsa Lyömätön Linja Es-
poossa -toiminnalle. 

Toiminnan puitteissa mie-
het, jotka ovat tunnistaneet 
väkivaltaisuutensa perhe- ja 
lähisuhteissa, pyrkivät väki-
vallan katkaisuun.

Espoon Lyömätön Linja on 
yksi esimerkki siitä, kuinka 
miehet oma-aloitteisesti ja 
toisiaan tukien ovat asetta-
neet tavoitteekseen katkais-

ta väkivallan kierrettä. Kyse 
on ammatillisesti ohjatusta 
toiminnasta, johon sisältyy 
miesten keskinäistä tukea 
ja vertaisauttamista.

Lyömättömän Linjan toi-
minta alkoi Espoossa 1990-lu-
vun alussa ja se sai vaikutteita 
ulkomailla kehittyneistä väki-
valtaisten miesten tukiohjel-
mista. Espoon Lyömättömän 
Linjan taustajärjestönä on 
alusta alkaen toiminut Nais-
ten Apu Espoossa ry.

Poliisille ilmoitettu per-
he- ja lähisuhdeväkivalta 

Lyömätön Linja sai palkinnon

jakeLu-
HuoMauTukSeT
WWW.PoSTi.Fi/PaLauTe

PuH. 0200 71000

on viime vuosina jatkuvasti 
lisääntynyt, ja Suomi on tässä 
mielessä Euroopan väkivaltai-
simpia maita. Palkitsemalla 
Lyömätön Linja Espoossa 
-toiminnan Suomen kristil-
linen rauhanliike kiinnittää 
huomiota perhe- ja lähi-
suhdeväkivaltaan ja antaa 
tukensa niille, jotka halua-
vat ottaa vastuun itsestään 
ja lähimmäisistään.

Palkitusta toiminnasta saa 
tietoa Internet-osoitteesta 
www.lyomatonlinja.fi
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

Myllyojan 

Maikkulan

Pa i k k o j a  av o i N N a

Suomen luterilaisten seura-
kuntien määrä vähenee edel-
leen yhdistymisten vuok-
si. Vuoden 2007 alussa seu-
rakuntia on 517. Vuonna 
2006 seurakuntien lukumää-
rä oli 548.

Seurakuntien yhdistymisten 
taustalla ovat ennen kaikkea 
kuntaliitokset ja seurakun-
tien verotulojen vähenemi-
nen. Seurakuntien taloutta 
heikentävät muun muassa 
muuttotappiot ja väestön 
ikääntyminen.

Liitoksilla pyritään tehos-
tamaan ja turvaamaan toi-
mintaa ja kohdentamaan sitä 

paremmin seurakuntalaisille. 
Myös hallintoa pyritään ke-
ventämään.

Seurakuntien yhdistyminen 
tapahtuu pääosin kahdella ta-
valla. Seurakunnan toiminta 
itsenäisenä lakkautetaan ja se 
liitetään toiseen seurakuntaan. 
Vaihtoehtoisesti useampi 
seurakunta lakkautetaan ja 
niiden tilalle perustetaan 
yksi uusi seurakunta.

Vuoden 2007 alussa seu-
rakuntamuutoksia tapahtuu 
kaikissa muissa hiippakunnis-
sa paitsi Helsingin ja Espoon 
hiippakunnissa.

Yhä vähemmän seurakuntia

khOurY, raYmOnd: viimeinen 
temppeliherra. suOm. pirk-
kO talviO-jaatinen. tam-
mi 2006.

navarrO, julia: vaiennut vel-
jeskunta. suOm. tOmmi ing-
lasuO. Bazar 2006.

sierra, javier: ehtOOllisen 
salat. suOm. satu ekman. 
Bazar 2006.

Dan Brownin kirjoittaman 
Da Vinci-koodi -romaanin 
huima menestys on nosta-
nut esille useita samaan ai-
heperheseen kuuluvia ro-
maaneja. Nekin ovat olleet 

myyntimenestyksiä ympäri 
maailmaa. Ne ankkuroituvat 
samaan salaperäiseen keski-
aikaiseen maailmaan, niihin 
tapahtumiin ja aikaan, jol-
loin kristinusko alkoi levitä 
ja kiinnostus pyhien kirjoi-
tusten kokoelman ulkopuo-
lisiin ”salattuihin” kirjoituk-
siin lisääntyi.

Javier Sierran romaani 
Ehtoollisen salat vie lukijan 
Milanoon 1497. Siellä tun-
nettu taiteilija Leonardo Da 
Vinci maalaa Pyhä Ehtool-
linen-nimistä taulua Santa 
Marian luostarissa. Sisältää-
kö taulu jotakin, jota silmä 
ei huomaa? Mitä omituista 
siinä on? Taitavasti kudottu 

juoni vie mukanaan, jänni-
tys ja todelliset historialli-
set tapahtumat kietoutuvat 
ovelasti yhteen. Kirja vaati 
tekijältään kolmivuotisen 
tutkimustyön.

Jos espanjalaisen Javier 
Sierran kirja sukelsi kristi-
kunnan kuuluisimman kirk-
komaalauksen mysteereihin, 
niin toisen espanjalaisen Julia 
Navarron ensimmäinen ro-
maani Vaiennut veljeskunta 
kertoo Torinon käärinliinasta, 
tunnetusta pyhäinjäännök-
sestä, johon on painautu-
nut ristiinnaulitun miehen 
kasvokuva. 

Ovatko liinaan painau-
tuneet Jeesuksen kasvot? 

Onko se huijausta? Kenelle 
pyhäinjäännös oikeistaan 
kuuluu? Julia Navarro on 
luonut mielenkiintoisen 
syy-seuraus-dekkarin, josta 
ei puutu hurjia juonenkään-
teitä, mystiikkaa, historiaa, 
teologiaa eikä äärimmäiseen 
vietyä loppupäätöstä.

Raymond Khouryn romaa-
nissa Viimeinen temppeliherra 
on kaksi aikakautta, vuo-
det 1291-1314 ja nykyaika. 
Temppeliherrain ritarikun-
nan ritarit ja heidän aarteen-
sa. Mikä on ristiretkeläisten 
salaisuus? 

Neljä ritariksi pukeutunut-
ta ratsumiestä miekkoineen 
syöksyy sisään Metropolitan-

Dan Brownin jalanjäljissä
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museon  Vatikaanin aarteet  
-näyttelyn avajaisiin. Kirjailija 
vyöryttää tapahtumia, his-
toriaa, seikkailua niin että 
hitaampaa hirvittämään. 
Vankka historiallinen tie-
tämys on romaanin luja 
perustus.

Haluaako salaisuus pal-
jastua? Halutaanko kaikki 
selvittää perin pohjin? On 
mielenkiintoista seurata 
romaanien kehityskaarta 
ja juonenselvittelyä. 
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