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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski Aatoksia

24.1.2008

Edes hieman yritystä
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työ-
ryhmä julkisti viime viikolla esityksensä raha-
pelien haittojen ehkäisemiseksi.

Julkistamisen yhteydessä kaksi asiaa meni 
sekaisin. Samalla tuotiin esiin professori Kal-
le Määtän taustaselvitys etärahapelien sään-
telykeinoista.

Määttä heitti huolellisesti laaditussa selvityk-
sessään ilmoille ajatuksen, että pelissä hävin-
neellä pitäisi olla mahdollisuus periä takaisin 
kärsimänsä tappio.

Julkisessa keskustelussa mutkat oikenivat 
nopeasti. Määtän esityksen tulkittiin tarkoit-
tavan, että pelaaja saisi periä kärsimänsä tap-
pion peliyritykseltä, jos pelaaminen on tapah-
tunut esimerkiksi päihteitten vaikutuksen alai-
sena.

Todellisuudessa Määtän selvityksessä puhu-

taan laittomasta pelaamisesta ja siihen kohdis-
tuvista oikeusturvatoimista.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän 
laatimat raportit hautautuivat Määtän esityk-
sen alle. Niissä oli monta hyvää kohtaa eikä nii-
tä ole vielä kovin syvällisesti arvioitu.

Holtiton pelaaminen on monille suuri ongel-
ma. Ministeriön työryhmä tarjoaa lääkkeeksi 
muun muassa pelien mainonnan rajoittamis-
ta. Pelejä ei saisi tuoda mainoksissa esille liian 
myönteisessä sävyssä eikä mainontaa saisi koh-
distaa ala-ikäisiin.

Työryhmä esittää, että peliautomaatteihin 
asennetaan järjestelmä, jolla voidaan tunnis-
taa, onko pelaaja täysi-ikäinen. Lisäksi yhdeksi 
toimeksi ehdotetaan, että viranomaiskäyttöön 
laaditaan järjestelmä, jolla arvioidaan eri raha-
pelien haitallisuutta, kun rahapelilupien myön-

tämisestä päätetään.
Tärkein kohta luettelossa oli rahapelien kiel-

täminen kokonaan alle 18-vuotiailta.
Näillä toimilla puututtaisiin ensisijaisesti ala-

ikäisten pelaamiseen.
Muihinkin kohdistuvia keinoja työryhmällä 

on. Rahapeliongelmista kärsivien hoito pitää 
kirjata lakiin, ja kätevimmin se tapahtuisi kun-
ta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Ministeriölle on nyt tarjottu liuta keinoja, 
joilla peliongelmia voi edes hieman vähentää. 
Niitä on syytä ryhtyä pikaisesti toteuttamaan.

Toisaalta keinot kertovat siitä, kuinka vaikea 
ongelma peliriippuvuus on. Pelaamisen täydel-
linen kieltäminen ei ole realistinen vaihtoeh-
to, ja kaikki muut toimet ovat enemmän tai 
vähemmän kosmetiikkaa.

Arjen 
politiikkaa

Koiran haukut  
ihmiskielelle[
Eötvös Lorándin yliopistossa Csaba 
Molnárin tutkimusryhmä on kehittä-
nyt äänianalyysimenetelmän, joka pys-
tyy tulkitsemaan noin 50 prosentin oi-
keellisuudella sen, mitä koirien erilaiset 
haukut tarkoittavat.

Tuotekehityksen ideana on yksinker-
taisesti äänen hahmontunnistus. Molná-
rin ryhmä tutki kuutta pelkistettyä ta-
pahtumaa, ja käski tietokoneohjelman 
etsiä, voiko samaan tilanteeseen joutu-
neiden koirien ulosannissa havaita yhte-
nevyyksiä. Kun algoritmi oli ”oppinut” 
riittävästi, se pantiin päättelemään sok-
kotestissä, mihin tilanteeseen koira oli 
joutunut.

Tutkijoiden käyttämät esimerkkitilan-
teet olivat ’tunkeilija’, ’tappele’, ’kävele’, 
’yksin’, ’pallo’ ja ’leiki’. Kaikista näistä ti-
lanteista tietokonealgoritmi osasi päätel-
lä oikean merkityksen 43 prosentissa ta-
pauksista.”

Tekniikka & Talous 17. tammikuuta 2008

Laihduttaminen  
lihottaa
”Mitä tehdä, jos haluaa laihtua pysyvästi? 
Pitää lopettaa laihduttaminen!

Näin neuvoo vuodenvaihteen laihdu-
tusjuttujen tunkiosta löytynyt helmi Hy-
vä Terveys -lehdessä. Tärkeintä on syödä 
tasaisen usein itsensä kylläiseksi. Ne jot-
ka pitävät itseään nälässä, syövät sen takia 
loppupeleissä enemmän. Ja lihovat.

Myös suuri osa hallitsemattomasta 
makeanhimosta on oikeasti nälkää. Jos 
on syönyt päivällä liian vähän, pelkkä rei-
lu ilta-ateria ei riitä. Koska vatsa on pe-
riaatteessa täysi ja olo kylläinen, keho ei 
viestitä tavallista nälän tunnetta. Silti ko-
ko aineenvaihdunta huutaa lisää ravintoa 
ja se tuntuu makeanhimona, sanoo leh-
dessä Patrik Borg, lempiravitsemustietei-
lijäni jo vuosien ajalta.”

Annikka Mutanen Tiede 11. tammikuuta.

Nuorten väitetään syrjäytyneen pää-
töksenteosta. Äänestysprosentit ovat 
matalalla, eikä nuoria valita kunnal-
lisiin tai valtakunnallisiin luottamus-
toimiin. Eduskunnan nuorin kansan-
edustaja Tuomo Puumala (25 v) näyt-
tää nelikymppiseltä, eikä puhuttele 
ikäryhmäänsä. Eikö nuoria kiinnosta 
vaikuttaa omien etujensa ajamiseen? 

Ehkä nuoret eivät edes tiedä, mitä 
politiikka on, kun heille ei asiaa kou-
lussa opeteta. Nuoret kyllä politikoi-
vat tietämättään. Meidän perheestä 
ainakin löytyvät hallitus, valtionva-
rainministeri, edunvalvontajärjestö ja 
oppositio. Yhdessä nämä muodosta-
vat valtion.

Pikkuveljeni Robin (9 v) on per-
heen valtionvarainministeri. Hänen 
harrastuksenaan on muun muassa ke-
rätä joka ikinen pantillinen pullo, jon-
ka tien poskessa löytää. Robin kuskaa 
pullot kauppaan ja tallettaa rahat ti-
lille tai lompakkoonsa. Talous- ja fi-
nanssipolitiikkaa Robin harrastaa lai-
natessaan säästöjään äidille, eli halli-
tukselle. Hän on tiukempi rahoistaan 
kuin ex-ministeri Heinäluoma tai Ka-
tainen.

Pikkuveljeni Rasmus (5 v) edustaa 
edunvalvontajärjestöä. Hän ei ole iso-
veljensä Robinin kaltainen tasapuoli-
suuteen ja konsensukseen pyrkivä so-
vittelija vaan rajoja rikkova, kovaääni-
nen ja räväkkäpuheinen vaatija. Tavoi-
teohjelmasta löytyvät niin lelut, kar-
kit kuin tietokonepelit. Rasmus ei tee 
kustannuslaskelmia, vaan tietää mitä 
haluaa ja on valmis nousemaan barri-

kadeille ja suorittamaan mielenosoi-
tuksen asiansa puolesta.

Pikkusiskoni Jasmin (13 v) on per-
heen oppositio. Hän arvostelee jokais-
ta hallituksen tekemää päätöstä, pyr-
kii toiminnallaan tavoittelemaan val-
tionvarainministerin säästöjä tarjoten 
vaihtoehtoisia budjetteja hankintojen 
suhteen ja tukee edunvalvontajärjes-
töä, jotta hallituksen vastainen rinta-
ma pysyisi yhtenäisenä. 

Hallituksen tehtäväksi jää valtion 
ylläpito. Se hankkii bruttokansantuot-
teen hoitaakseen elinkustannukset. Se 
pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan 
menonlisäyksiin ja karsimaan kuluja 
muun muassa hyvinvointipalveluiden 
kulutuksesta. Se pyrkii pitämään op-
position tyytyväisenä ja lyhentämään 
säännöllisesti valtionvelkaa. Sen toi-
minta perustuu pitkän aikavälin suun-
nitelmiin ja laskelmiin, jota ajoittaiset 
kansalliset kriisit, kuten auton rikkou-
tuminen puhuttelevat. 

Valtiomme tekee yhtenäistä EU-
politiikkaa, kukin omalla osa-alueel-
laan. Valtiovierailuita maahamme te-
kevät useat eri valtioiden edustajat. 
Erityisesti viime aikoina on havaitta-
vissa opposition aktivoituminen kan-
sainvälisen politiikan saralla. Hallitus 
puolestaan tekee turvallisuuspoliitti-
sen selonteon jokaisesta miespuolises-
ta vieraasta.

Meidän perheessä ei opeteta poli-
tiikkaa, se opitaan.

ALfred H. Sieppi
Helsinki
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Faktaa
Ilmainen palvelu näkövammaisille
•  Daisy-äänilehteä kuunnellaan Daisy-soittimella.

•  Rauhan Tervehdyksen äänilehteä voi kuunnella myös 
mp3-soittimella, cd-soittimella, jossa on  mp3-toisto tai 
tietokoneella, mutta ei tavallisella cd-soittimella.

•  Näkövammainen henkilö voi saada Daisy-soittimen 
maksutta lainaksi ryhtymällä näkövammaisten kirjaston 
Celian asiakkaaksi p. (09) 229 521 tai ottamalla yhteyttä 
näkövammaisten keskusliittoon p. (09) 396 041.

•  Celian Daisy-neuvonta auttaa soittimeen ja äänikirjoihin 
liittyvissä kysymyksissä, p. (09) 229 5221 0.

Postia Rauhan Tervehdys      PL 102      90101 Oulu

Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (janne.kankaala@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Rauhan Tervehdys uutisoi 
10.1.2008 Kirkkohallituksen suo-
situksesta savuttomuuteen. Kirk-
kohallitus näyttää antaneen vedät-
tää itsensä todenteolla mukaan tu-
pakoinnin vastaiseen trendipellei-
lyyn Lääkärit tupakkaa vastaan -
järjestön viimekesäisen seurakun-
talehdille lähettämän rippikoulu-
leirien tupakointiin liittyvän kir-
joitelman pelästyttämänä.

Suosituksen pohjana on tervey-
destä uskonnon tehneiden taho-
jen asettamien rajojen puitteissa 
toimiva järjenjuoksu ja ajatteluta-
pa; savuttomuus-suosituksen laa-

dinnassa on käytetty asiantunti-
joina vain yhden näkökannan ku-
ten mainitun järjestön ja Syöpä-
yhdistyksen edustajia, mikä nä-
kyy Kirkkohallituksen täysistun-
non 18.12.2007 kokouksen pöytä-
kirjasta. Varsinaista ekumeniaa.

Muistutettakoon, että terveys-
uskovaisten tarkoitus on saada tu-
pakoitsija tuntemaan itsensä toi-
sen luokan ihmiseksi ja muiden 
pitämään häntä sellaisena. Tosin 
historian valossa siinä ei ole mi-
tään uutta, että kirkko sekaantuu 
arveluttaviin asioihin.

Nautintona kahvitteluun ver-

rattavissa olevaan tupakointiin, 
jonka riskit ovat suuresti liioitel-
tuja, puuttuminen on sekaantu-
mista yksilön valintoihin. Tämä 
selviää, jos ei anna pekkapuskien 
ohjailla itseään, vaan hankkii tie-
toa omaehtoisesti. Kirkko pitäyty-
köön tarjoamaan pelastusta omis-
ta lähtökohdistaan käsin. Terveys-
uskovaiset tuputtavat lääketeolli-
suuden, johon heillä on taloudel-
lisia kytköksiä, nikotiini- ja mui-
ta korviketuotteita tupakoitsijoille 
yhden sortin Jeesuksena.

MiKA SveNSK
Oulu

Kirkko rähmälläänKarkasiko mopo käsistä, 
päätoimittaja?

Rauhan Tervehdyksen 
äänilehti on siirtynyt 
tämän vuoden alusta 
kasettimuodosta 
digitaaliseen muotoon. 
Äänilehteä on luettu 
jo vuodesta 1982 
lähtien Oulun 
evankelis-luterilaisten 
seurakuntien 
näkövammaistyön 
toimesta. 
Äänitystekniikan muutos 
tuli ajankohtaiseksi, koska 
perinteiset kasetit ovat 
kokonaan poistumassa 
markkinoilta. 

– Digitaaliseen Daisy-tekniik-
kaan siirtyminen on valtava tek-
ninen edistysaskel. Pystymme 
lukemaan Rauhan Tervehdyksen 
tekstejä paljon enemmän, Oulun 
seurakuntien näkövammaistyön 
diakoniatyöntekijä Paula Musto-

Äänilehti kuuluu nyt rompulta
nen iloitsee. 

Äänilehteä tehdään kerran vii-
kossa seurakuntayhtymän studi-
ossa. Luku- ja äänitysporukkaan 
kuuluu Mustosen lisäksi 15 va-
paaehtoista seurakuntalaista. Lu-
kemisen ja koostamisen jälkeen 
äänilehti lähetetään Näkövam-
maisten keskusliittoon Helsin-
kiin, jossa hoidetaan monistus ja 
jakelu. Kirkon piirissä seurakun-
talehtiä ilmestyy äänilehtinä 23 
eri puolella suomea.

– Palvelemme äänilehdellä en-
sisijaisesti oululaisia. Toki lehteä 
voi tilata muiltakin paikkakun-
nilta, mutta ajankäytöstä ja lu-
kijaresursseista johtuen luemme 
vain Oulun seurakuntien asiat, 
Mustonen kertoo.

Monipuolisempaa 
tekniikkaa
Daisy-julkaisu on näkövammais-
ten ja muiden lukemisesteisten 
käyttöön kehitetty digitaalinen 
julkaisu. Se sisältää puhetta, joka 
on tallennettu digitaalisesti tieto-
koneella. Julkaisu näyttää taval-
liselta CD-levyltä, mutta on toi-

minnaltaan monipuolisempi. 
Äänilehteä kuunnellaan Daisy-

soittimella, joka myös on tavalli-
sia soittimia monipuolisempi. 

– Lehteä voi esimerkiksi sela-
ta, siirtyä haluamaansa kohtaan, 
laittaa kirjanmerkkejä, ja puhetta 
voi nopeuttaa tai hidastaa kuun-
telun aikana,  Paula Mustonen 
kertoo.

Tasavertaista 
tiedonsaantia
Oulussa uuteen äänitystekniik-
kaan siirtyminen oli kaikkine 
valmisteluineen reilun vuoden 
mittainen, haasteellinen projekti. 
Paula Mustonen vastasi käytän-
nön järjestelyistä ja Martti Olli-
la teknisestä puolesta. Seurakun-
nan vapaaehtoisena työntekijänä 
toimiva Ollila laati oppaan ääni-
lehden äänittämiseen ja koosta-
miseen sekä rakennemallin ääni-
lehteä varten. 

– Projektissa tekemäni työ on 
mielestäni hyvä esimerkki siitä, 
miten monipuolista vapaaehtois-
työ seurakunnassa voi olla, Olli-
la huomioi.  

– Olemme vielä koulutus- ja si-
säänajovaiheessa. Meillä on kui-
tenkin jo visioita tulevaisuuden-
kin varalle: äänilehden sisällöstä 
osan voisi toteuttaa synteettisenä 
puheena eli tietokoneen lukema-
na. Se säästäisi työtä ja aikaa, jol-
loin koko lehti voisi mahtua mu-
kaan äänitteeseen. Äänilehden 
voisi myös saada nettiin, mutta 
aikataulu on vielä avoin.

Äänilehti luo näkövammaisil-

le ja lukemisesteisille tasavertai-
sen mahdollisuuden saada tietoa 
oman seurakunnan toiminnasta. 
Rauhan Tervehdyksen äänileh-
dellä on noin sata tilaajaa, ja sitä 
voi tilata maksutta diakoniakes-
kuksesta puh. (08) 316 1321. 

– Uudesta äänilehdestä on tul-
lut hyvää palautetta. Se on otettu 
ilolla vastaan, Mustonen toteaa.

päivi MArTiKAiNeN

Kuka huonosti käyttäytyvä mölli halvensi Rauhan Ter-
vehdyksessä 10.1.2008 kirjoituksellaan (haukunnal-
laan) sekä ikäihmiset että koko lehden? 

Jos toimittaja kirjoittaa typeryyksiä, pitäisi päätoi-
mittajan tuntea vastuunsa. Ja jos itse pääpomo on suol-
tanut tekstin huonosti käyttäytyvistä ikäihmisistä, niin 
on aika katsoa peiliin ja pohtia onko tuollainen möl-
li tehtäviensä tasalla. Kyllä seurakuntien tiedotusleh-
dessä pitää sekin ”neuvo, nuhde ja opetus” olla sivis-
tyneesti ilmaistu. Toivottavasti ne seuraavat kivet ovat 
pienempiä.

eLiSAbeT KALLio
mölli alle 70

Pyhäjoki

Kaarina Kurri lukemassa Rauhan Tervehdyksen äänilehteä seurakuntayhtymän 
studiolla.

Äänilehti luetaan ja koostetaan vapaaehtoisvoimin. Martti Ollila äänittämässä. Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen esittelee Daisy-soitinta, 
jolla äänilehti kuunnellaan.



�    Nro 3      24.1.2008

Diakonia-
johtajat: 
Vuokrarästit 
kasvussa  
koko maassa
Vuokrarästien määrä on li-
sääntynyt eri puolilla Suo-
mea. Kyvyttömyys maksaa 
vuokraa johtaa ennen pitkää 
asunnon menetykseen. Asun-
non menetys puolestaan on 
käännekohta, jonka jälkeen 
syrjäytyminen syvenee mer-
kittävästi.

Tiedot vuokrarästien kas-
vusta ovat peräisin kyselystä, 
jonka diakonia- ja yhteiskun-
tatyön yksikkö Kirkkohalli-
tuksesta teki yli 20 seurakun-
nan diakoniajohtajille.

Kyselyyn osallistuneista 
seurakunnista yli puolet vas-
tasi vuokrarästien määrän li-
sääntyneen vuonna 2007. Lo-
put kertoivat tilanteen säily-
neen entisellään. 

– Vastaukset kertovat sii-
tä, että ihmisillä on vaikeuk-
sia perustoimeentulossa. Asu-
miskustannukset ovat nous-
seet. Kun rahasta tekee tiuk-
kaa, pohditaan tarkkaan mi-
tä maksetaan ja mitä ei. Ruo-
ka- ja terveysmenot menevät 
asumisen edelle, DIAK Ete-
län johtaja Heikki Hiilamo 
arvioi.

Muutamien paikkakuntien 
diakoniatyöstä kerrottiin, että 
he pyrkivät välttämään vuok-
rarästeissä avustamista, kos-
ka ensisijaisesti yhteiskunnan 
tulisi huolehtia asumiseen 
kuuluvista asioista. Äärim-
mäisissä tilanteissa osa näis-
täkin seurakunnista kuiten-
kin avustaa vuokrarästeistä 
selviytymisessä.

Hiilamo kertoo, että pi-
an käynnistettävän pitkäai-
kaisasunnottomuuden vä-
hentämisohjelman tavoittee-
na on asunnottomuuden puo-
littaminen vuoteen 2011 men-
nessä ja sen poistaminen ko-
konaan vuoteen 2015 men-
nessä. 
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Kirkon strategia 2015: 

Kirkosta halutaan 
osallisuuden yhteisö

Luterilaisen kirkon tulevai-
suuden toiminnassa sy-
vennetään hengellisyyt-
tä ja rakennetaan yhteis-

tä Meidän kirkkoa. Tätä koros-
tettiin, kun kirkon strategia-esi-
tys luovutettiin arkkipiispa Juk-
ka Paarmalle tämän viikon maa-
nantaina. Arkkipiispa kiitteli esi-
tystä siitä, että hengellisyys on 
nostettu esiin vahvasti. 

– Kirkon ensisijainen tehtä-
vä ei ole olla moraalin ylläpitäjä 
tai sosiaalinen keskustelija. Hen-
gellisestä luonteesta ei puhuta lii-
kaa. Kirkolla on oma erityistehtä-
vä, puhua Jumalasta, rakkaudesta 
ja armosta. Tästä asiasta viimeksi 
luovumme. 

Arkkipiispan mukaan strate-
gialla on tarkoitus muuttaa kirk-
koa ja tehdä eräänlaista syvä-
muokkausta. 

– Tavoitteena on, että jäsenyys 
koetaan tärkeäksi, kirkko olisi 
uskottava ja sillä olisi oma linja. 
Tällöin jäsen voisi kokea ylpeyttä 
kirkkoon kuulumisesta.

Käytäntö 
seurakuntien vastuulla
Strategian jalkauttamisessa teh-
tävä siirtyy seurakunnille. Lapu-
an piispan Simo Peuran mukaan 

työryhmä ei halunnut laatia kir-
kolle yksiselitteisiä käskyjä tai ta-
voitteita, sillä paikallisseurakun-
nat toimivat eri tilanteissa itse-
näisesti. 

– Meneillään on hyvin erilaisia 
kehityksen suuntia seurakunnis-
sa. Muuttoliikkeen vuoksi osassa 
seurakuntia täytyy keskittyä eri-
tyisesti lapsi- ja nuorisotyöhön, 
osassa taas vanhustyöhön.

Nuoret aikuiset toivoivat, et-
tä  seurakunnissa myös pystyttäi-
siin vastaamaan strategian mo-
niin hyviin tavoitteisiin. 

– Lopputulosta tärkeämpää on 
prosessi, jossa kirkko arvioi jat-
kuvasti toimintaympäristöään 
ja sitä, miten toimia siinä, sanoi 
projektisihteeri Henna Hauta-
aho Nuori aikuinen kirkon jäse-
nenä -hankkeesta.  

Tavoitteena on, että kirkko 
koetaan joka ikäryhmässä omak-
si. Arkkipiispan toivoikin, että 
kirkon päätöksentekoon ja toi-
mintaan tulisi enemmän nuoria 
mukaan ja heitä kuunneltaisiin. 
Lisäksi pitäisi entistä enemmän 
panostaa nuorten käyttämiin 
viestintävälineisiin.

Ydintehtävät esiin
Keskustelussa nousi esille myös 

kysymys kirkon resursseista suh-
teessa strategian tavoitteisiin.

Simo Peuran mukaan kirkon 
pitää keskittyä ennen kaikkea 
ydintehtävän hoitamiseen. 

– Jumalanpalvelukset, pyhät 
toimitukset, kristillinen kasva-
tustyö ja lähimmäisen palvelu pi-
tää hoitaa hyvin. Kotien hengelli-
sen kasvatuksella on tulevaisuu-
den kannalta suuri merkitys.

Arkkipiispa Jukka Paarma 
nosti esille maallikkojen roolin. 

– Vapaaehtoisten määrää li-
säämällä voitaisiin säilyttää toi-
mintaresurssit nykyisellään tai 
jopa lisätä niitä.

visio, arvot 
ja kuusi suuntaa
Meidän kirkko – osallisuuden yh-
teisö -esityksessä on määritelty 
arvot, perustehtävä, visio ja kuu-
si suuntaviivaa. Suuntaviivojen 
mukaan tulevaisuuden kirkos-
sa vahvistetaan hengellistä elä-
mää ja kasvatetaan jäsenyyden 
merkitystä, lisätään viestinnäs-
sä vuorovaikutusta ja uuden me-
dian käyttöä. Rakenteet ja talous 
pannaan palvelemaan toimintaa 
entistä tehokkaammin ja huoleh-
ditaan heikommista sekä kanne-
taan maailmanlaajaa vastuuta. 

Lisäksi sitoudutaan kirkon uu-
distuksen jatkamiseen.

Työryhmän puheenjohtajana 
on toiminut piispa Simo Peura ja 
jäseninä kansainvälisen työn joh-
taja Pauliina Arola, kirkkoher-
ra Juanita Fagerholm-Urch, fi-
losofian maisteri Leena Huima, 
kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, 
hallintojohtaja Matti Ilveskoski, 
johtaja Kimmo Kääriäinen, lää-
ninrovasti Jaana Marjanen, toi-
minnanjohtaja Antti Pentikäi-
nen, tutkija Olli-Pekka Vainio ja 
toimituspäällikkö Anneli Varti-
ainen. Työryhmän sihteerinä on 
toiminut tutkija Harri Palmu.

KirKoN TiedoTuSKeSKuS

Strategia-ehdotus on 
luettavissa osoitteessa: 
www.evl.fi/strategia2015

Meidän kirkko – 
osallisuuden yhteisö 
-esityksen visio on, että 
vuonna 2015 jäsenet 
näkevät kirkkonsa 
arvon ja kuulevat siellä 
Jumalan äänen. Kirkkoon 
tullaan löytämään 
vastauksia elämän 
suuriin kysymyksiin 
ja sieltä lähdetään 
palvelemaan Jumalan 
maailmaa.

Mat t i  K a r p p in e n /  Ko t imaa

Strategiatyöryhmän puheenjohtaja, piispa Simo Peura luovutti Kirkon strategiaesityksen arkkipiispa Jukka Paarmalle. Pastorit Juha Petterson ja Henna Hauta-aho toivat 
tilaisuuteen nuorten aikuisten näkökulmaa.
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Maata  kiertelemässä

ruotsalaispappi 
vankeuteen tyttärensä 
vahingoittamisesta

Ruotsalaispappi yritti manata ke-
hitysvammaisesta tyttärestään pa-
holaista muun muassa seksiriiteil-
lä ja väkivallalla. Oikeus katsoi pa-
pin toimet rikollisiksi ja tuomitsi 
tämän vankeuteen vuodeksi ja kol-
meksi kuukaudeksi. Asiasta kertoi 
Dagens Nyheter  viime viikolla.

Tuomittu on menettänyt myös 
papinvirkansa. Hän joutuu myös 
maksamaan vahingonkorvauksia 
tyttärelleen.

Lehden saamien tietojen mu-
kaan pappi sai rangaistuksensa 
pahoinpitelystä, laittomasta va-
paudenriistosta ja insestistä.

– Olen hyvin tyytyväinen tuo-
mioon, vaikka seksirikoksesta 
olisikin pitänyt langettaa anka-
rampi rangaistus, sanoo syyttäjä 
Johanna Lindgren.

Pappi myöntää sitoneensa tyt-
tärensä lyhyiksi ajoiksi, jotta tä-
mä ei rikkoisi esineitä tai vahin-
goittaisi ketään. Pappi kieltää su-
kupuoliyhdynnän ja väkivallan.

äärijuutalaisille 
omat tuotteet israelissa

Ääriortodoksiset juutalaiset nou-
dattavat tinkimättä uskontonsa 
tiukimpiakin säädöksiä. He tot-
televat rabbejaan ja asuvat omissa 
yhteisöissään. Siksi heillä on vä-
hemmistöasemastaan huolimat-
ta valtaa taloudessa. Yhtenäi-
nen, tiukasti organisoitunut ryh-
mä voi asettaa omia vaatimuk-
sia. Näin kertoo The Internatio-
nal Herald Tribune.

Ääriortodoksien vallan nä-
kee esimerkiksi elintarvikkeiden 
ja  kulutushyödykkeiden tuotan-
nossa sekä liikenneyhtiöissä.

Israelilainen El Al -lentoyhtiö 
on yksityistetty. Silti El Al ei len-
nä lauantaisin, juutalaisten sapat-
tina, jotta ääriortodoksiset asiak-
kaat eivät hylkäisi lentoyhtiötä.

Ääriortodokseille myydään 
juuri heitä varten suunniteltuja 
kännyköitä. Niillä ei voi lähettää 
viestejä, ottaa valokuvia tai kyt-
keytyä Internetiin. 

Pääsy on estetty enemmän 
kuin kymmeneentuhanteen sek-

si-, deitti- tai vastaaviin numeroi-
hin. Soitto toiselle ääriortodoksil-
le maksaa vähemmän kuin kak-
si senttiä minuutilta. Normaa-
liin numeroon se maksaakin 9,5 
senttiä. Mutta jos soittaa sapatti-
na, mikä tahansa puhelu maksaa 
2,44 euroa minuutilta. Se on jo 
aikamoinen rangaistus. 

Sapattina ei pidä soitella, sa-
pattina pitää levätä.

Israelilaiset firmat muuntavat 
tuotteitaan ääriortodokseille so-
piviksi: kännyköitä, luottokortte-
ja, DVD-levyjä, vaatteita.

Bussiyhtiöidenkin on jos-
kus taivuttava ääriortodoksien 
vaatimuksiin. Joillakin reiteillä 
miehet ja naiset erotetaan bus-
seissa omiin osastoihinsa, joskus 
sukupuolille on kokonaan omat 
bussit.

Jotkut yhdyskunnat ovat pe-
rustaneet bussiyhtiöitä, joiden 
autoissa miehet ja naiset erote-
taan toisistaan.

Ääriortodoksit ovat jopa mel-
lakoineet sellaista jumalatonta 
menoa vastaan, jossa miehet ja 
naiset matkustavat bussissa kes-

kenään. Viime lokakuussa vii-
si  ääriortodoksia kävi naisen ja 
erään israelilaissotilaan kimp-
puun. Miehet vaativat naista siir-
tymään bussin perälle. Nainen 
kieltäytyi ja pyysi sotilasta istu-
maan viereensä. Kun näin tapah-
tui, miehet pahoinpitelivät naisen 
ja sotilaan.

Eräillä kauppaketjuilla on 
omat tuotteensa ääriortodokseja 
varten: muun muassa alusvaat-
teita ja maitotuotteita.

Israelissa on noin 400–450 
kauppaa, jotka on tarkoitettu 
ääriortodokseille. Eräs kauppa 
myy videoita ja musiikkia, vaik-
ka periaatteessa ne ovat kiellet-
tyjä.  Niitä voi kuitenkin ostaa, 
jos ne vain täyttävät vaatimukset: 
dokumenttien pitää olla lapsille 
suunnattuja opetusohjelmia.

National Geographicin doku-
menttivideot sallitaan, jos niissä 
vain ei ole alastomuutta ja seksiä. 
Myös eläinten välisen seksuaali-
suuden näyttäminen on kielletty.

peKKA HeLiN

Hiippakunnan 
luottamus-
henkilöt koolla
Seurakuntien vuosi sitten 
tehtävässään aloittaneita 
luottamushenkilöitä Oulun 
hiippakunnan eri puolilta 
kokoontuu hiippakunnalli-
seen neuvottelupäivään. Ou-
lussa 26. tammikuuta järjes-
tettävään päivään odotetaan 
lähes 100 osallistujaa.

Päivän teemoina ovat kir-
kon hallinnon rakenteet ja 
tasot – missä luottamushen-
kilö on mukana, ajankohtais-
ta kirkosta ja hiippakunnasta 
sekä mihin ja miten käytäm-
me seurakunnan varoja.

Tapahtuma alkaa lauan-
taiaamuna kello 9.30 Pyhän 
Tuomaan kirkossa Oulussa 
ja päättyy kello 15.30 alka-
vaan viikkomessuun.

Luottamushenkilöiden 
neuvottelupäivän järjestävät 
Kirkkopalvelujen Opinto-
keskus, Oulun hiippakunta 
ja Tuiran seurakunta.

Tarkennus:
Vain yksi 
kappalainen 
nimitettiin
Viime viikon Rauhan Ter-
vehdyksen sivulla 4 kerrot-
tiin, että tuomiokapituli ni-
mitti kokouksessaan kant-
torin ja kappalaisia. Uuti-
sen otsikko oli siinä mieles-
sä virheellinen, että kapituli 
antoi virkamääräyksen vain 
yhdelle kappalaiselle, pasto-
ri Kimmo Kieksille Karjasil-
lan seurakunnan vs. kappa-
laisen virkaan. 
Useamman henkilön tuo-
miokapituli sen sijaan totesi 
kelpoiseksi kappalaisen vir-
kaan. Näitä olivat Siikalat-
van seurakunnan kappalai-
sen virkaan rovasti Mark-
ku Jaakkola ja pastori Jan-
ne Kopponen ja Karjasillan 
seurakunnan kappalaisen 
virkaan seurakuntapastorit 
Petri Satomaa ja Virpi Sil-
lanpää-Posio. Näihin kap-
palaisen virkoihin nimite-
tään henkilöt myöhemmin. 
Onnittelut saavat siis odottaa 
vielä hetken.

Kirkolliskokoukseen vali-
taan uudet päättäjät 11. 
helmikuuta. Vaalilla on 

merkitystä, koska Suomen lute-
rilaisessa kirkossa kirkolliskoko-
uksella on valtaa. Se on kirkon 
ylin päättävä elin. 

– Kirkolliskokouksella on ai-
ka paljon valtaa. Ilman kirkollis-
kokouksen tahtoa ei voida säätää 
kirkkolakia. Tämä tuo kirkol-
liskokoukselle yhteiskunnallista 
painoarvoa, arvioi kirkollisko-
kouksen sihteeri Kari Ventä. 

– Näin ei ole esimerkiksi muis-
sa Pohjoismaissa. Kirkkoa koske-

va lainsäädäntö laaditaan kyllä 
yhteistyössä kirkon kanssa, mutta 
lain antaa kansanedustuslaitos.

Suomessa kirkkolain sisällöstä 
päättää kirkolliskokous. Sen jäl-
keen lakiesitys menee eduskun-
taan, joka joko hyväksyy tai hyl-
kää esityksen. Eduskunta ei voi 
tehdä muutoksia lain sisältöön.

rekisteröidyt 
parisuhteet käsittelyyn
Kirkolliskokouksen käsittelyyn 
seuraavalla nelivuotiskaudel-
la 2008–2012 on tulossa tärkei-
tä asioita.

Kirkolliskokouksella on 
yhteiskunnallista painoarvoa

Näitä ovat muun muassa kir-
kon suhtautuminen rekisteröi-
tyihin parisuhteisiin. Kirkollis-
kokous tullee käsittelemään myös 
kirkkoherranvaalin muuttamis-
ta välilliseksi vaaliksi, jossa ääni-
oikeus olisi seurakuntien luotta-
mushenkilöillä eikä seurakunta-
laisilla kuten nykyisin.

Kirkolliskokouksen pöydälle 
tulevat lisäksi kirkkolainsäädän-
nön kokonaiskodifionti, yhteinen 
jäsentietojärjestelmä ja kirkolli-
sen virkamieslainsäädännön uu-
distaminen eli esitys, joka hylät-
tiin marraskuun 2007 kirkollis-

kokokouksessa. Siinä kiistaa ai-
heutti erityisesti ns. syrjintäpy-
kälä, jonka tulisi poistaa mahdol-
lisuus seksuaalivähemmistöjen 
syrjintään virkoja täytettäessä. 

Rauhan Tervehdys haastattelee 
kaikki 52 Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokouksen 
maallikkoehdokasta 31.1. 
ilmestyvään lehteen. Ehdokkailta 
kysytään heidän kantaansa 
kirkkoherrojen vaaliin, 
seksuaalivähemmistöjen 
asemaan ja kirkon toimintojen 
karsimiseen.  

Vaalit 11.2.2008

Petri Satomaa

E s s i  T i i t t an e n
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Hanna Abu-Hanna
Pilven varjo
Suomen Lähetysseuran kustannusliike, 2007

Lukunurkka

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

rauhan Tervehdys 
-lehden 

jakelu-
häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Hää- ja juhlakuljetuksiin

www.limousineoulu.com

Palveluita tarjotaan

Makea ja karvas 
elämä kohtaavat
Hanna Abu Hanna, Pilven varjo. Kustantanut 
Suomen Lähetysseuran kustannusliike, Helsin-
ki 2007. Alkuteos Zill al-Ghaima. Suomentanut 
arabian kielestä Kaarlo Yrttiaho.

Hanna Abu Hannan Pilven varjo on ensim-
mäinen osa suomalaisille paremmin tunnetun  
Umayya Abu Hannan isän, kirjailijan, runoi-
lijan ja koulumiehen kolmiosaista elämäker-
taa. Tämän vuonna 1928 Nasaretin naapuri-
kylässä syntyneen kirjailijan teos antaa suo-
malaiselle lukijalle mahdollisuuden eläytyä 
palestiinalaisten elämään ja oloihin Britanni-
an mandaattiajan Palestiinassa kasvavan po-
jan perspektiivistä.

Pilven varjo on etnologisen tarkkaa kuva-
usta Nasaretin ja sen lähikylien kansankult-
tuurista, perinteistä, tavoista ja uskomuksis-
ta. Kertomuksia maanmittaajaisän mukana 
liikkuvan perheen väliaikaisesta asumisesta 
rannikon kaupungeissa Isdûdissa ja Haifassa 
ja vierailuista arabiankieliseen Jerusalemiin. 
Kirja kuvaa lahjakkaan arabipojan mielenmai-
semaa ja sen vähittäistä laajenemista kotona, 
kouluissa ja toveripiireissä. Esteettistä syvyyt-
tä omakohtaisille kokemuksilleen kertoja löy-
tää myös varhain harrastamastaan klassisesta 
arabialaisesta runoudesta ja kirjallisuudesta, 
joka sijoittuu samoihin maantieteellisiin ke-
hyksiin. 

Arkeologisten ja raamatullisten paikkojen 
kohdalla Abu Hanna avaa myös kuin ohimen-
nen kulttuurihistoriallisesti rikkaan alueen 
muistia. Palestiinan käänteentekevä lähihis-
toria puhuu kirjassa havainnollisimmillaan, 
kun kertoja kuvaa koulupojan silmin näkemi-
ään 1930- ja 1940-luvun levottomuuksia, kan-
sannousun, massapidätysten ja lopulta asuk-
kaiden kokonaisia arabikyliä tyhjentävää pa-
koa. Lapsuuden värikäs satumaailma kohtaa 
jännittävän yhteisöllisen todellisuuden alueen 
ylle lankeavan maailmanhistorian varjoissa.

Muutama vuosi sitten Lähi-idän matkalla-

ni Nasaretin kaupungissa astuin paikalliseen 
arabialaiseen kirjakauppaan ja kysäisin kirja-
kauppiaalta, mitä kaupungissa tuolloin luet-
tiin. Kirjakauppias ojensi minulle teoksen, jo-
ka oli saanut ensimmäisen palkinnon Palestii-
nan omaelämäkertasarjassa sekä israelilaisen 
Haifan kaupungin kirjallisuuspalkinnon. Ky-
seessä oli juuri tämä Abu Hannan omaelämä-
kerta, joka alkaa hänen lapsuudestaan Palestii-
nassa aikana, jolloin maa oli vielä brittien kä-
sissä ja alkuperäinen arabiväestö vasta  vähitel-
len heräämässä kansalliseen identiteettiinsä.

Lukiessani kirjaa tunsin saavani siitä mat-
katoverin päivittäisten otsikoiden takana au-
keavaan arabiankieliseen Palestiinaan. Pi-
an päätin suomentaa kirjan, ja se sai  lopulta 
kiinnostuneen kustantajan Suomen Lähetys-
seurasta. 

Pitkän ja monivaiheisen elämänsä par-
haaksi osaksi kirjailija sanoo Pilven varjossa 
kuvaamaansa lapsuuden ja kouluvuosien ai-
kaa. Monessa lapsuuden tarinassa on muka-
na myös karvas maku, mutta “makea maistuu 
makeammalta, kun on ensin maistanut kar-
vasta”, toteaa Hanna Abu Hanna. 

KAArLo YrTTiAHo
FM, TM, virallinen kääntäjä 

(arabia–suomi)

Ensimmäinen kivi kalahti

Ilmoita
ILMOITA 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

IlmoItus-
myyntI
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

sari Havia 
myyntineuvottelija

puh. 020 754 2307 
sari.havia@kotimaa.fi Rauhan Tervehdyksen taka-

sivun uusi pakinapalsta ni-
meltään 1. kivi sai useat lu-

kijat tarttumaan puhelimeen.
Sarjan ensimmäinen kirjoitus, 

jossa huonosti käyttäytyviä ihmi-
siä kutsuttiin mölleiksi, oli när-
kästyttänyt muutamia ja ihastut-
tanut toisia. Myönteistä palautet-
ta toimitukseen tuli enemmän.

Eräs soittaja oli kokenut, että 
lehti halveksuu kirjoituksellaan 
kaikkia vanhoja ihmisiä. Eläk-
keellä oleva rovasti Etelä-Suo-
mesta ihmetteli, mikä on kirjoi-
tuksen tarkoitus ja kuinka sellai-
nen sopii seurakuntalehteen.

Nainen Oulun eteläpuolel-
ta sanoi ymmärtävänsä kirjoi-
tuksen huumorin, koska on syn-
tyjään savolainen, mutta epäi-
li jäykkien pohjalaisten tulkitse-
van tekstiä liian kirjaimellisesti. 

Samalla kannalla oli rouva Kem-
peleestä.

Muuan iäkäs nainen riemuit-
si uudesta palstasta ja kiitteli si-
tä, että joku uskaltaa sanoa asioi-
ta suoraan. Hän kertoi jääneensä 
jo ensimmäisestä numerosta läh-
tien palstan pauloihin ja kerää-
vänsä kaikki tekstit talteen.

Nainen Lumijoelta kertoi nau-
raneensa möllipakinalle, mutta 
hänestä palstan alahuomautuk-

sen maininta ensimmäisen kiven 
heittämisestä hipoi asiattomuu-
den rajoja.

Useita soittajia kiinnosti se, 
millaista palautetta toiset soitta-
jat ovat toimitukselle antaneet. 
Monet olivat saaneet ”lukuisia 
yhteydenottoja kentältä”.

Tiesipä eräs kertoa, että Rau-
han Tervehdyksen pakinaa on kä-
sitelty Eläkeliiton paikallisosas-
tossa jossain päin Oulun seutua.
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Kemissä Sauvosaaren sai-
raalassa lähihoitajana 
työskentelevä Tuire Kou-
rula on kokenut elämäs-

sään sen kaikkein vaikeimman 
asian: lapsen menettämisen. Jou-
ni oli vasta viidentoista ikäinen, 
kun liikenneonnettomuus kat-
kaisi hänen elämänsä. Siitä het-
kestä alkoi äidin kamppailu, jo-
ka vei hänet mustasta murheesta 
aivan uudenlaisten, voimaa anta-
vien elämysten pariin. 

– Kaikki oli aluksi kaoottis-
ta. Jouni oli lähtenyt mopol-
laan vain käväisemään kaverin-
sa luona. Hän törmäsi autoon, ei-
kä koskaan enää palannut kotiin. 
Teholla hän kamppaili elämäs-
tään kolmen viikon ajan. Olin ai-
van murtunut. Kysyin Jumalalta, 
miksi näin piti käydä. Minä löy-
sin jo rippikoulussa Jeesuksen, ja 
uskooni turvauduin nytkin. Tu-
lin myös kysyneeksi, mikä on se 
rukous, jota olen lukenut; olenko 
ymmärtänyt, mitä tarkoittavat 
sanat ”tapahtukoon Sinun tahto-
si”. Halusin päästä pois. Lähdin 
juoksemaan. Juoksin, juoksin ja 
juoksin, toiveenani se, että saisin 
vaikkapa sydäninfarktin. Itseäni 
en halunnut omin ottein vahin-
goittaa, mutta tällainen fyysisen 
rasituksen kautta tuleva äkkiläh-
tö tuntui oikeutetulta, Kourula 
kertoo vakavana.

fyysinen kunto 
palautti elämänhalun
Tuire Kourula lähti hakemaan 
elämän päättymistä juoksemisen 
kautta, mutta aivan toisin kävi. 
Fyysisen kunnon kohetessa myös 
henkinen kunto kasvoi. 

– Kun sain voimia, aloin vähi-
tellen nähdä valoa ja toivoa. Kos-
kaan tämä suru ei kuitenkaan sy-
dämestäni poistu, se on osa elä-
määni. Lapsen menetyksestä ei 
selviä siten kuin vaikkapa sairau-
desta voi selvitä. Olen kiitollinen 
sairaalapastori Lilli Alapiessalle, 
joka kahden vuoden ajan kuunte-
li minua ja oli tukena. Surusta ja 
menetyksestä on saatava puhua, 
Tuire Kourula painottaa.

Juoksemisesta tuli ajan oloon 
elämäntapa. Jopa siinä määrin, 
että Tuire Kourula on osallistu-
nut maratonjuoksuihin eri puo-
lilla maailmaa. Helsingin ja Tuk-
holman jälkeen olivat vuorossa 
Rotterdam, Madrid ja Tiberias 
Genesaretin järven rannalla. 

– Kävin myös Jerusalemissa 
sillä matkalla. Lähtiessäni mi-
nua vaivasi paha iskias-hermon 
tulehdus. Perillä sain apua Arto 
Koivistolta, joka hieroi ja hoiti 
jalkaani, ja niin lähdin taipaleel-
le. Ajattelin, että Jeesus Kristus 
on aikanaan näissä maisemissa 
liikkunut, hänen jalanjäljissään 
minä nyt kuljen ja saan voimaa. 

Menetys voi merkitä 
uuden alkua

Oli pienoinen ihme, että pystyin 
sen matkan suorittamaan, ja vä-
kevä todistus uskon merkitykses-
tä. Madridin matkan yhteydessä 
toimin Suomen Raamattuseuran 
vapaaehtoistyöntekijänä Almeri-
assa. Nämä matkat ja juoksemi-
nen ovat rikastuttaneet elämääni 
tavattomasti. Olen saanut armol-
lisesti nähdä, että raskaan mene-
tyksen jälkeenkin elämään voi 
tulla uutta sisältöä, hän sanoo.

uusi ammatti 
ja lapsenlapsia
Tuire työskenteli aikaisemmin 
ATK-kirjoittajana, mutta Jounin 
kuoleman jälkeen hän halusi ru-
veta opiskelemaan. Kourula val-
mistui lähihoitajaksi, minkä työn 
hän kokee omakseen. 

– Olen Kemin seurakunnan 
kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja ja valtuuston jäsen. Olen 
myös mukana kunnallispoli-
tiikassa. Minusta olisi hyvä, jos 
kirkko ja kunta voisivat tehdä 
yhteistyötä siten, että molemmat 
sektorit vaikuttaisivat siihen, et-
tä saisimme saattohoidon maas-
samme paremmalle mallille. Nyt 
ei ole aikaa juuri muuhun kuin 
suorittavaan työhön. Läsnä ole-
minen ihmisenä, lähimmäisenä 
jää vähemmälle.

Tuire Kourula haluaa olla lä-
hellä hoidettaviaan. Kun itse tie-
tää, mitä tuska on, haluaa lievit-
tää muitten kärsimyksiä.  Ilonkin 
osaa ottaa avosylin vastaan, kun 
se kohdalle osuu. Jounin kuole-
masta on kulunut kohta 18 vuot-
ta. Iloa elämään ovat tuoneet per-
heen toisen pojan lapset. Isom-
mat ovat 7- ja  5-vuotiaita, nuo-
rimmainen vasta kahden kuu-
kauden ikäinen. 

– Sen olen sisäistänyt, että lap-
siamme emme voi omistaa. Heil-
lä on oma elämänkohtalonsa ja 
oma elämäntehtävänsä. Meidän 
tulee vapauttaa heidät elämään, 
ja meidän on myös vapautetta-
va heidät kuolemaan, jos näin on 
määrätty, hän sanoo hiljaa.

KriSTiiNA 
GerKMAN-KeMppAiNeN 

Tuire Kourulan elämä muuttui hänen teini-ikäisen poikansa tapaturmaisen kuoleman 
jälkeen. Juokseminen auttoi surun ja ammatinvaihdos antaa uutta sisältöä elämään.

A nna - Ce c i l i a  Ke m p p a in e n

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Että jaksaisin ensi viikkoon -messu

Lumijoen kirkossa su 27.1. klo 16

Mukana Mikko Salmi
ja Markku Perttilä

Järjestää Lumijoen
seurakunta

Seurakunnat

Juoksin, juoksin 
ja juoksin, 
toiveenani se, 
että saisin vaikkapa 
sydäninfarktin.

Tuire KouruLA
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radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 27.1. kello 10 jumalanpalvelus Tuomiokir-
kosta, toimittaa Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kanttori Henna-Mari Si-
vula ja urkuri Maija Tynkkynen.
Su 27.1. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Heleena Hietala.
Radio Dei Toivon iltapäivä arkisin kello 14–
17 
Ke 30.1. kello 15.45 Naisen allakka. Ajatuksia 

laihdutuskuurista.
To 31.1. kello 15.45 Kasvun paikka. Eläkkeel-
lejäänti – kasvua vai taantumista? Eläkkeelle 
jäävää oppilaitospastori Ulla Säilää haastatte-
lee Marja Blomster.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 27.1. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Heleena Hietala.
Su 27.1. kello 10 messu Nivalan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, Mervi Jutilan 
haastateltavana Alavieskan seurakunnan dia-
konissa Heli Heikkilä. 
Ma 28.1. kello 17.05 Etappi-ohjelma, aihee-
na Yhteisvastuukeräys 2008. Toimittaa Risto 
Parttimaa Raahesta.

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

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

sari Havia myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Suomalaiset miesten lukumää-
rä perheneuvonnassa on vuosien 
mittaan jatkuvasti kasvanut. Nyt 
he ovat myös entistä aloitteel-
lisempia. Vuonna 2007 jo lähes 
puolet (45 prosenttia) ensimmäi-
sen yhteydenoton kirkon perhe-
asiain neuvottelukeskuksiin teh-
neistä oli miehiä. 

Kun mies ottaa yhteyttä per-
heneuvontaan hänen hätänsä on 
suuri, mutta hän on myös oppi-
nut hakemaan apua. 

– Perheneuvonnassa näkyvä 
hätä on muuttanut kasvoja. Mies-
ten osuuden nousu alkoi noin 10 
vuotta sitten. Yleensä miehet, jot-
ka itse ottavat yhteyttä ovat nuo-

Miehet innostuivat perheneuvonnasta
ria isiä, joilla on 0–10-vuotiaita 
lapsia. Melkein kaikissa tapauk-
sissa sana ”ero” on jo kotona sa-
nottu ääneen, kertoo Kirkon per-
heasiain yksikön johtaja Mart-
ti Esko.

Synnytyskokemus yhdistää 
– Miehen rooli perheessä on 
muuttunut. Tärkein muutoste-
kijä on mielestäni ollut perhe-
valmennus ja yhteinen synnytys-
kokemus, jotka ovat lähentäneet 
miestä perheeseen. Mies kokee 
uudella tavalla vastuuta perhees-
tä ja lapsista, Esko pohtii.

Eskon mukaan synnytyskoke-
mus on miehellekin niin mullis-

tava muutos, ettei hän voi enää 
sen jälkeen olla ulkopuolinen 
perheessä. 

– Sen kokemuksen jälkeen kä-
site ”ero” on aivan massiivinen, 
koska yleensä erossa isä eriytyy 
lapsista toisin kuin äiti, Esko ku-
vaa. 

– Kun mies ottaa yhteyttä per-
heneuvontaan, hän ei ole tullut 
siihen kevyttä tietä. Mutta sil-
loin mies todella sitoutuu pyrki-
mykseen korjata asioita.

Miehinen surutyö on aihee-
na parhaillaan käynnissä olevil-
la perheneuvojien valtakunnal-
lisilla neuvottelupäivillä Rova-
niemellä 23.–25. tammikuuta.

Raamattu kiinnostaa myös kii-
reistä ihmistä. Harva on silti lu-
kenut joka kodin kirkkoraamat-
tua. Kustantajat ovat heränneet 
tarjoamaan pikaraamattuja ja 
Raamatun lukuoppaita lyhyeen 
nettiviestintään tottuneille ai-
kuisille. 

Suomen Lähetysseura julkaisi 
englannista käännetyn Raamattu 
sadassa minuutissa -kirjasen kes-
keisistä kertomuksista. Likeltä il-
mestyi Edinburghin entisen piis-
pa Richard Hollowayn varsinkin 
ateisteille suunnattu Kuinka Raa-
mattua luetaan -opas. Kirjapajal-

ta puolestaan ilmestyy Malmin 
seurakunnan rippikouluteologi 
Terhi Paanasen kirja eKr.-jKr – 
polkuja Raamattuun.

Suomen Lähetysseuran julkai-
sema Raamattu sadassa minuu-
tissa on käännetty englannista jo 
kymmenelle kielelle muun muas-
sa islanniksi, persiaksi ja kiinak-
si. Aikaa Raamatun pikalukuun 
tarvitaan vain sata minuuttia. 
Raamatun kertomukset on koon-
nut ja kirjoittanut anglikaanipas-
tori Michael Hinton. Englannis-
sa kirja rynnisti myydyimpien 
kirjojen listoille.

Piispa Wille Riekkinen on 
laatinut kirjaseen esipuheen, jos-
sa hän korostaa sitä ”ruokahalun 
herättäjänä”, joka lisäisi rakkaut-
ta Raamattuun.  Riekkinen toi-
voo, että pikaraamattua luettai-
siin työpaikkojen kahvipöydissä 
ja aikuisrippikoulussa. Se sopii 
hänen mukaansa kiireisille ih-
misille ja kertoo Raamatun tari-
nat nopeasti ja selkeästi.

Rauhan Tervehdys kertoo 
Raamattu sadassa minuutissa 
-kirjan lukukokemuksista 
lähiaikoina.

Kustantajat ennakoivat Raamattu-buumia
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Keskimmäiselle tielle
”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Näillä sanoilla Jeesus tarkoittaa 
elämäntietä, joka johtaa yli tämän ajan rajan ja meidän ymmär-
ryksemme. Tärkeimpiä asioita emme näe välttämättä silmillä. 
Näkeekö ehkä sittenkin sydämellään paremmin?

Kun sydämen valo on Kristus, elämäntietä ajatellessamme 
tulee mieleen perinteisesti kaksi tietä, lavea ja kaita. Muinoin 
elänyt Ristin Johannes osoitaa, että teitä onkin kolme. Olkoon 
ne vaikka oikea, vasen ja keskimmäinen. Oikea ja vasen ovat 
leveitä ja mukavia, mutta mutkaisia ja epämääräisiä. Keskim-
mäinen on kapea ja johtaa suoraan.

Tämän tien päämääränä on Kristuksen katseleminen kas-
voista kasvoihin perille päästyämme ja ikuisen valon kohtaa-
minen. Jo matkan alkuvaiheessa tuo on mahdollista Paavalin 
sanojen mukaan kuin kuvastimesta katsoen, ei vasta taivaassa, 
ei vasta elämän viime hetkillä, vaan pian voimme havaita ole-
vamme menossa perille. 

Tämä on mahdollista, kun sovellamme Raamatun sanomaa 
elämäämme. Samalla tarvitsemme suostumusta siihen, ettei 
kaikki välttämättä mene enää omien suunnitelmien tai vielä 
vähemmän toisten ihanteiden mukaan. Jokaisen tie on ainut-
laatuinen, sillä vapauteen Hän on meidät vapauttanut.

Itsensä kohtaaminen on Jumalan kohtaamisen perusedel-
lytys. Tämä kohtaaminen johtaa pääsiäisyön pimeydestä lois-
tavaan valoon, ristin hulluuteen, sovitukseen ja uskon perus-
taan. Sen lahjan omistamiseen, jonka Jumala lahjoittaa Pojas-
saan Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin kiinnostaa yhä vähem-
män, mitä itse tulisi tehdä – ja yhä enemmän, minkä Kristus 
on jo tehnyt – sen elämäntien.
 

JorMA piippo
Oulu

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.

Ainoa Poikasi tuotiin pienenä lapsena

eteesi temppeliin,

niin kuin laki määräsi.

Me kiitämme sinua siitä,

että hän on meidän pelastajamme.

Rohkaise meitä, lapsiasi,

tulemaan pyhien kasvojesi eteen

anteeksiantoosi turvaten.

Valaise ja lohduta meitä sanallasi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kynttilänpäivän aiheena on Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Päivä on pistepyhä, 
eli vihreän ajan keskellä kynttilänpäivän liturginen väri on valkoinen. Katoliselta 
ajalta on peräisin perinne, jonka mukaan kynttilänpäivän tienoilla tulevan vuoden 

kynttilät vihitään kirkoissa pyhää käyttöänsä varten. Näin ne eivät ole pelkkiä kynttilöitä, 
vaan nimenomaan hengelliseen käyttöön erotettuja valon tuojia. 

Kynttilän valoa kirkkaampana kristillisessä kirkossa loistaa kuitenkin Jeesus-lapsen kirk-
kaus. Evankeliumissa kuvataan, miten temppelissä käynnissä yhdistyy kaksi teemaa: synnyt-
täjän, Marian, oli puhdistauduttava ja perheen esikoinen oli pyhitettävä herralle. 

Juutalaisen lain mukaan synnyttäjä oli saastainen, kunnes asia oli rituaalisesti hoidettu 
pois päiväjärjestyksestä. Jeesuksen pyhittämiseen kuului eläinuhreja, ”kaksi metsäkyyhkyä 
tai kyyhkysenpoikaa”. 

Mariaa ja Joosefia kohtaa yllätys, kun Vanhan ja Uuden testamentin välimaastoon aset-
tuva Simeon tapaa pyhän perheen temppelissä. Simeon ei juuri esittele itseään, hän vain yk-
sinkertaisesti ottaa lapsen syliinsä ja ihastelee tämän jumalallisuutta: 

”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmä-
ni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut: valon, joka koittaa pakanakan-
soille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.”

Simeon, hurskas ja jumalaapelkäävä jerusalemilainen, näki pelastushistoriallisen tilan-
teen selvästi ja kirkkaasti tulevaisuuteen asti. ”Nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä” -
lause kuvaa Simeonin elämän tarkoituksen täyttyneen.

peKKA TuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 48: 11–15
Ensimmäinen lukukappale  
2. Moos. 33: 18–23
Toinen lukukappale  
1. Tim. 6: 13–16.
Evankeliumi Luuk. 2: 22–33   

w w w. sxc . hu
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– Ihmiset janoavat täyttä 
elämää, ja siihen kuuluu 
myös tuska ja luopuminen. 
Tiede ei voi tarjota ihmisille 
täyttä elämää. Ellei tuota 
elämänjanoa sitten onnistuta 
tukahduttamaan mielen 
täsmälääkkeillä, sanoo 
lääketieteen varjopuolia 
tutkinut Raimo Tuomainen.

Raimo Tuomainen on joviaa-
li ja humoristinen savolainen. 
Mutta kun hän pääsee puhu-
maan lempiaiheestaan medi-

kalisaatiosta – elämänmenomme lii-
allisesta lääketieteellistymisestä – is-
keytyy ironian ja sutkautusten siivit-
tämänä ilmoille täyslatinki tiukkaa 
kritiikkiä kuin tykin suusta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalas-
sa suunnittelijana työskentelevä Tuo-
mainen on yhteiskuntatieteiden li-
sensiaatti ja hallintotieteiden maiste-
ri. Hän on keskeinen tekijä parikym-
mentä vuotta vaikuttaneessa ”Kuopi-
on koulukunnassa”.

Se on tutkinut medikalisaatiota 
sekä terveydenhoidon priorisointia ja 
vaikuttavuutta. Koulukunta kyseen-
alaistaa terveydenhuoltoon liittyviä 
itsestäänselvyyksiä ja korostaa, että 
terveystyön ja terveyden tavoittelun 
ei pidä hallita vaan palvella ihmistä.

– Yhä useammat ihmisten omi-
naisuudet ja poikkeavuudet selitetään 
terveys–sairaus-akselilla. Rajankäyn-
ti lääketieteellisen ongelman ja nor-
maaliin elämään kuuluvan ilmiön vä-
lillä on käynyt hiuksenhienoksi. Ai-

emmin normaaleina pidettyjä ilmi-
öitä, kuten vanhenemista, ujoutta tai 
väsymystä on alettu hoitaa lääketie-
teellisinä ongelmina.

– Kansan vieraannuttua uskon-
nostaan auktoriteetiksi on tullut tie-
de. Tieteessä nimenomaan lääketie-
teelliset kysymykset ovat lähellä hy-
vän elämän problematiikkaa. Täs-
sä mielessä terveysopit palvelevat ih-
misten tarpeita. Jonkunhan se on ker-
rottava, millaista on oikea elämä: Se 
on nyt terveellistä, Raimo Tuomainen 
naurahtaa. 

Hän näkee, että lääketieteen ansi-
osta ihmisille on siunaantunut hyvin-
vointia: useasta vaivasta päästään vä-
hemmällä ja moni tauti talttuu. Pa-
hoinvointi näyttää silti vain lisäänty-
vän oudosti.

– Medikalisaatio ruokkii tyyty-
mättömyyttä omaan kehoon ja mie-
leen. Tarjolle tulee monenlaista leik-
kausta, lääkehoitoa ja terapiaa. Li-
sääntyvin testein ihmiset osataan luo-
kitella sairaiksi tai riskigeenisiksi. Lii-
ka tieto voi todella ahdistaa. Koemme 
tiuhaan, että olemme sairaita tai sai-
rastumaisillamme.

piristäviä päivään, 
rauhoittavia yöhön
Työmarkkinat arvostavat tehokkuut-
ta ja nuorekkuutta.

– Etenkin medikalisaation huip-
pumaassa USA:ssa nuoruuden ihan-
nointia hyödynnetään kaupallisesti. 
Tieteilijät ja yleisö kiihottuvat varsin-
kin vanhenemista jarruttavista kek-
sinnöistä.

Suomessa monet lääkitsevät itse-
ään työpäivästä selvitäkseen kahvilla, 
usein kohtuuttomilla kuppimäärillä.

– Kofeiini antaa kummasti tehoa 
päivään ja mahdollistaa ahkeroinnin 
yli luonnollisten voimavarojen. On-
neksi Suomessa on vielä poikkeuk-
sellista amerikkalaisen jupin noidan-
kehä: piristäviä päivään, rauhoitta-
via yötä vasten. Siihen ollaan matkal-
la, ellei elämän tehostamisen suuntaa 
taiteta.

– Suorittamisesta on tullut narsis-
tinen avainsana myös vapaa-ajan har-
rasteissa. Ei riitä, että ihminen suo-
riutuu opinnoista menestyksellisesti 
ja saa hyvän työpaikan, jossa ura ehkä 
etenee. Vapaa-aikaakin sävyttää lah-
jakkuuksien osoittamisen vietti, Rai-
mo Tuomainen näkee.

Aikamme ihanneihminen löytyy, 
liki pitäen, Tuomaisen ja kumppanei-
den toimittamasta kirjasta Medikali-
saatio – aikamme sairaus. ”En polta, 
en juo. Menen varhain nukkumaan 
enkä pelehdi tyttöjen kanssa. Ruo-
kavalioni on terveellinen ja treenaan 
säännöllisesti”, tämä kehaisee.

Aikalaissankarin kilvoitus on kui-
tenkin vielä vähän kesken, sillä hän 
jatkaa: ”Mutta kaikki muuttuu var-
masti kun vapaudun vankilasta!”

Haudassa levätään!
Lepopäivän pyhittämisestä luopu-
neessa kulutuskulttuurissa tekemi-
nen on peitonnut levon. Raimo Tuo-
mainen epäilee, että pysähtymisen ja 
pelkän olemisen puute ehkäisee ih-
misten henkistä elämää. Kun ei ole 
aikaa olla kasvotuksin itsensä kans-
sa, jää paitsi monta luovaa ideaa. Lii-
ka suoriutuminen voi johtaa henki-
seen riutumiseen.

– Moni pitää nukkumista ajan 
haaskauksena ja haluaa lyhentää unen 

pituutta. Halutaan elämää, jos-
ta jää jälkeen mahdollisimman 
paljon muistoja ja saavutuksia.

– Suorittaja tukahduttaa itses-
tään esimerkiksi joutilaisuuden ja 
läheisyyden tarpeitaan. Tämä kaiver-
taa huomaamatta sisintä. Kun ihmi-
nen ylittää kroonisesti omat voima-
varansa, se syöksee hänet vääjäämättä 
uupumukseen, Tuomainen toteaa.

Lääketieteen hallintaan pitäisi saa-
da sekin oireilu ja epävarmuus, mi-
kä johtuu tehosuorittajan kunnian-
himon ja ulkoisten paineiden pakot-
tamasta itsensä ylittämisestä. Jatkuva 
huoli omasta kilpailukyvystä ja terve-
ydestä voi vääristyä terveyshimoksi.

Vaan vaikka sielunsa temppelistä 
pitäisi huolta parhaansa mukaan, ei 
täältä terveinä hautaan mennä. Medi-
kalisaation avaamien mahdollisuuk-
sien maksimaalinen hyödyntämien ei 
johda ikuiseen elämään.

– Ihmiskunta ei tule elämään il-
man sairautta: aina on kymmenen 
tärkeintä kuolinsyytä. Biotekniikka ja 
lääketiede lupaavat meille uutta huo-
mista ja luomista, mutta niiden syn-
nyttämät uhkakuvat ja unelmat ovat 
niin järisyttäviä, että ihmisen tole-
ranssia tullaan testaamaan kerta toi-
sensa jälkeen.

Kuka puhalsi pilliin?
Raimo Tuomainen kuvailee kovin 
sanoin itsekkyyttä puhkuvaa kilpai-
luyhteiskuntaa, jossa jokaisen kuului-
si menestyä.

– Joku on vain puhaltanut pilliin 
ja julistanut kilpailun alkaneeksi – 
ja mehän kilpailemme! Organisoi-
tuneimmillaan menestymisen haku 
ilmenee terveyden palvontana, jos-

Medikalisaation tutkija Raimo Tuomainen:

Lääketiede ei tarjoa elämän tarkoitusta
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Medikalisaation tutkija Raimo Tuomainen:

Lääketiede ei tarjoa elämän tarkoitusta
Popsi, popsi 
pilleriä
Masennustani on hoidettu onnellisuuspillereillä. Väitän, että ne ovat 
aikamme ”armopillereitä”. Emme me hae niistä niinkään onnellisuutta kuin 
hyväksytyksi tulemista, edes hetkellisen hyvän olon kokemuksen kautta. 
Ennen ihmiset hakivat turvaa, rauhaa ja tasapainoa kirkosta. Uskonnon 
merkitys on vähentynyt pillereiden tieltä.

iSMo (39), pAppi

Nykyään etsitään mahdollisimman voimakkaita tunnekokemuksia. 
Tunneimpulsseja syötetään niin paljon, että se luo ihmisiin sisäistä 
levottomuutta. Aikuisetkin kaipaa rajoja esimerkiksi yhä uusien 
ihastumistensa kontrolloimiseen. Rajojen puutetta hoidetaan lääkkeillä: 
Ahaa, teillä on masennusta, kun on levottomuutta...

Lääkkeiden avulla olen joka tapauksessa pystynyt elämään suhteellisen 
hyvää arkea ja ne ovat lisänneet elämänhallintaani. Näin terveydenhuollon 
järeämmät keinot ovat olleet tarpeettomia surujeni ja kipujeni hoidossa. 
Toisaalta ihminen voi jäädä yksin ongelmiensa kanssa, kun niitä hoidetaan 
lääkkeillä.

SANNA (31), TuTKiJA

Minun on ollut vaikea hyväksyä, että oma minäni rakentuu muka 
”hermosolujen välittäjärakenteissa liikkuvien aineiden suhteista toisiinsa”. 
Pelkään, että pillereillä vaikutetaan niin, että oma minuus ei olekaan omaa 
minuutta, jos hyvänolon tunteen tuottaa lääke. Onko se silloin lääkeminä, 
joka voi hyvin, vai minä itse?

Onnellisuuspillerit poistavat oireita, mutta eivät paranna sairautta. 
Ihminen vain unohtaa sairautensa. Tässä maassa popsitaan pillereitä niin 
tolkuton määrä, että haluan kysyä, onko masennus sukupolvelta toiselle 
siirtyvä kansantauti, josta ei oteta sukupolvien välillä vastuuta, kun alakulo 
siirretään lapsille. Pitäisikö sotien jälkeistä surua käsitellä enemmän?

MArKo (33), opeTTAJA

”Otan taas nukahtamislääkkeen. Puolikkaan. Etten jää riippuvaiseksi. 
Ettei minusta  tule pilleristi. Mitä tämä lääkkeitten pelko on? Nyt 
jos koskaan minulla on hyvä syy ottaa niitä. Mutta tässä maassa on 
sellainen mentaliteetti, että pitää kärsiä. Kävellä suoraan tulen läpi ilman 
puudutuksia.”

”Ihmistä ei saisi lääkitä, kaikenlainen helpotus on pahasta. Pitää vain 
kärsiä. Itsensä armahtaminen on heikkoutta. Se joka havittelee mukavaa 
elämää, pakenee todellisuutta.”

”Mistä tahansa voi leikata, mutta ei sairaanhoidosta. Se on lyhytnäköistä, 
kallista ja typerää. Ja ennen kaikkea julmaa. Suomi ei ole ollut enää vuosiin 
hyvinvointiyhteiskunta – – eikö sekin ole ihmisoikeusloukkaus, jos ihminen 
ei saa hoitoa, vaikka sitä itse pyytää? Hylkääminen on rikos. Pilleripurkki 
kouraan ja kotiin.”

ANNA-LeeNA HärKöNeN 
siskonsa itsemurhaa käsittelevässä kirjassa 

Loppuunkäsitelty, Otava 2005.
 

sa elämän tarkoituksena on 
sairaudettomuus. Superter-

veyden tavoittelijat nauttivat 
rohtoja ja juoksevat henkensä 

edestä tai lääkäriltä toiselle.
Terveysaate tarjoaa illuusi-

on siitä, että terveyden edistämi-
nen tyydyttää mitä moninaisemmat 

tarpeet. Juoksulenkki tai squash-pe-
li voivat olla tehokkaita toimituksia, 
joilla sovitetaan tervettä elämää vas-
taan tehdyt rikkeet. 

– Elämäntyylimme edellyttää her-
keämätöntä itsekriittisyyttä. Itsehoi-
to-oppaat, terapiamuodot ja elämän-
ohjeteokset tarjoavat elämäntyylillisiä 
ratkaisuja, kun perinteeseen nojautu-
vat ratkaisut on hukattu. Mallikansa-
lainen ottaa vakavasti uusimmat ter-
veyssuositukset ja välttelee riskejä. 

Medikalisaatio sopii mainiosti in-
dividualistisen kilpailuyhteiskunnan 
tukipilariksi, koska sen voi liittää ko-
ko elämänkaaren mittaiseen tulos-
ajatteluun.

– Yksilön tehtäväksi ei niinkään 
koidu maksimoida hyvää oloaan vaan 
tulostaan elämän kilpa-areenoilla. 
Hyvä terveys kasvattaa todennäköi-
syyttä pärjätä. Terveyden vaje ja jäänti 
kamppailun ulkopuolelle voi aiheut-
taa lamauttavan tilan, joka näkyy ky-
vyttömyytenä löytää sosiaalista roolia 
ja elämän tarkoitusta. Se voi laukaista 
pahimmillaan itsemurhan.

en enää minä, 
vaan geenini minussa
Raimo Tuomaisen mukaan tieteisus-
koon kuuluu kuvitelma, että lopulta 
tiede sanoo totuuden ja viimeisen sa-
nan; paha saa palkkansa eli väärät nä-
kemykset kumotaan. Tieteestä on kui-

tenkin turhauttavaa etsiä vastauksia 
perimmäisiin kysymyksiin.

– Ihmisenä oleminen pohjaa aina 
uskomuksiin, olipa kyseessä hienos-
televa tiedemies tai täysin kritiikittö-
mästi johonkin uskoon höyrähtänyt.

– Vaikka meillä tieteen ansiosta on 
suojaus monia elämänuhkia vastaan, 
perimmiltään ihminen on ennallaan, 
varsin hauras ja tukea kaipaava. Ihmi-
nen on altis kokemaan eksistentiaalis-
ta perusahdistusta ja syyllisyyttä.

Tuomainen arvioi, että ennen per-
soonallisuuden taustalle hahmotet-
tiin ylipersoonallinen taso, Jumala. 
Hänen armossaan katuva sai rauhan 
ja saattoi myöntää, ettei hänen tarvit-
sekaan pystyä parempaan. Lopullisen 
vastuun virheistä kantoi Jumala, joka 
on vajavaisen syntisen luonutkin.

– Mutta miten saavat armon ne, 
joille Jumala on kuollut? Lääketiede 
on saanut perinnöksi uskonnon kes-
keisen tehtävän syyllisyyden poistaja-
na ja armon tuojana. Hyvien tohtorei-
den vapauttava sanoma on, ettemme 
lopultakaan ole itse vastuussa virheis-
tämme ja heikkouksistamme.

– Olipa kyseessä juopottelu, syö-
pöttely tai vaikkapa holtiton seksi, 
aina ratkaisu löytyy lääketieteestä. Ei 
ole enää seitsemää kuolemansyntiä, 
on vain oireyhtymiä, jotka palautu-
vat geeniperimäämme. En enää mi-
nä, vaan geenini minussa...

JANNe viLLA

Lisätietoa: Tuomainen Raimo, Mylly-
kangas Markku, Elo Jyrki, Ryynänen 
Olli-Pekka: Medikalisaatio – aikam-
me sairaus. Vastapaino 1999.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Messu su ��.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Maija Tynkkynen. Radioin-
ti Radio Dei.
Messu su ��.1. klo 1� Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
kanttori Raimo Paaso.
Perhekirkko su ��.1. klo 1� 
Oulun tuomiokirkossa. Saar-
na Anna-Mari Heikkinen, li-
turgia Jyrki Vaaramo, avus-
taa Heleena Hietala, kant-
tori Raimo Paaso. Kutsutaan 
mukaan erityisesti isovan-
hempia lastenlasten kanssa. 
Kirkkokahvit kryptassa.
englanninkielinen vesper 
su ��.1. klo 18 Öbergin ta-
lossa.
Viikkomessu to �1.1. klo 1� 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Juha Kyllönen, kant-
tori Riitta Piippo. Messun jäl-
keen Ulla Säilän eläkkeelle-
lähtökahvit Heinätorin seu-
rakuntakodilla klo 1�–1�.

Karjasillan  
seurakunta
rippikoulusunnuntai ��.1.

Messu su ��.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustavat 
Kimmo Kieksi ja Riina Moila-
nen, kanttori Juha Soranta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su ��.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Vesa Pöyh-
täri, kanttori Sirpa Ilvesluo-
to. 
Messu su ��.1. klo 1� Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, avustaa 
Riina Moilanen, kanttori Ju-
ha Soranta. 
Nuorten sanajumalanpal-
velus su ��.1. klo 1� Maikku-

lan kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustavat Virpi Sil-
lanpää-Posio ja Mari Jääske-
läinen, kanttori Riitta Piippo. 
Laulu- ja soitinryhmä. Laule-
taan nuorten veisuja.
Messu su ��.1. klo 1� Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus su 
��.1. klo 1� Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori 
Eeva-Maija Sorvari.
Messu su ��.1. klo 1� Cari-
tas-kodissa. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Riitta 
Piippo.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su ��.1. klo 1� Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran  
seurakunta
Messu su ��.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Merja Oksman, 
kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki. Pyhän Tuomaan �. ja Kui-
vasjärven �. rippikouluryh-
mä osallistuu messuun.
Messu su ��.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Perhemessu su ��.1. klo 1� 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
tavat Pekka Jarkko ja Tuulik-
ki Ståhlberg, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Pateniemen �. rip-
pikouluryhmä osallistuu mes-
suun.
Messu su ��.1. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
tori Ulla Metsänheimo. 
Sanajumalanpalvelus  
su ��.1. klo 1� Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttori Heik-
ki Jämsä. 

iltamessu su ��.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttori Heik-
ki Jämsä.
Gospelmessu su ��.1. klo 18 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja, Saras-
tus-kuoro. Iltapalatarjoilu. 
Viikkomessu ke �0.1. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, kanttori Ulla 
Metsänheimo.

Oulujoen  
seurakunta 

Messu su ��.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Paavo 
Moilanen, saarna Jouni Riipi-
nen, kanttori Lauri Nurkka-
la. Oulun seudun virsikuoro. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja Herättäjän päivän seurat 
Oulujoen pappilassa.
akkuna-iltamessu su ��.1. 
klo 1� Hintan seurakuntata-
lossa. Mooses – vanhan liiton 
valo. Toimittaa Paavo Moila-
nen, avustaa Samuel Mäki-
nen. Akkuna – Raamatun ja 
lähetyksen iltapäivä sunnun-
taisin klo 1�–18. Lapsille py-
häkoulu. Varhaisnuorille oma 
ohjelma. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.

YLIKIIMINGIN ALUE
Messu su ��.1. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori 
Leo Rahko.
 
Hailuoto
Messu su ��.1. klo 10 Hailuo-
don kirkossa. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttori Kaisamar-
ja Stöckell. LC Hailuoto avus-
taa ja tarjoaa kirkkokahvit.

100-vuotiasta Pyhännän kirkkoa juhlitaan sunnuntaina 27. tammikuuta kello 10.

Haukipudas
Perhejumalanpalvelus su 
��.1. klo 10 kirkossa. Liturgia 
Juha Sarkkinen, saarna Arto 
Nevala, kanttori Hannu Nie-
melä. Seurakunnan lapsikuo-
ro, johtaa Minna Pohjola. 
Kirkkokahvit.

Kempele
kynttilänpäivän perhekirk-
ko su ��.1. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori Ei-
ja Savolainen. Kirkkokahvit.

Kiiminki
Messu  ��.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Aulikki Rinta-Sänt-
ti, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.
Messu ��.1. klo 1� Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, kanttori Jark-
ko Metsänheimo.
Gospelmessu pe 1.�. klo 18 
Jäälin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Miia Seppänen.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
��.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kantto-
ri Mika Kotkaranta.

Lumijoki
että jaksaisin ensi viikkoon -
messu su ��.1. klo 1� kirkossa. 
Musiikista vastaavat Mikko 
Salmi ja Markku Perttilä. Vie-
tetään rakentajien ja uusien 
lumijokisten kirkkopyhää.

Muhos
kynttilänpäivän perhekirk-
ko su ��.1. klo 1� kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarna Pekka Kyllönen, 
kanttori Ossi Kajava. Lapsi-
kuoro avustaa. 

Pudasjärvi
Messu su ��.1. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorit Jukka 
Jaakkola ja Keijo Piirainen.   
Vox Margarita. Rippikoulu-
sunnuntai, kirkkokahvit.

Siikalatva

keStilä
Messu su ��.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Janne Isomaa, 
kanttori Unto Määttä. 

PiiPPola
Piippolan käsi- ja taideteol-
lisuusopiston 110-vuotisjuh-
lamessu su ��.1. klo 1� Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttori Unto Määt-
tä, viulu Riikka Piri. Messussa 
avustavat opiston opiskelijat.

Pulkkila
Messu su ��.1 klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttori Pek-
ka Kyöstilä.

PyhäNtä
kirkon 100-vuotisjuhlames-
su su ��.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, saarna 
Erkki Piri, kanttori Veijo Kin-
nunen. Kirkkokuoro, lapsi- ja 
nuorisokuorot, Enna Junno, 

Hannu Palosaari, Arttu Ka-
mula ja Hillevi Sydänmetsä 
avustavat. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kunniakäynti san-
karihaudoilla. 

raNtSila
Messu su ��.1. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Han-
nu Lauriala, kanttori Arja Lei-
nonen.
Piispanmessu ja rantsilan 
kappelin luottamushenki-
löiden tehtävään siunaami-
nen ke �0.1. klo 1� Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa piispa Sa-
muel Salmi, saarna Erkki Piri, 
kanttori Arja Leinonen. Ve-
teraanikuoro, kirkkokuoro 
Rantsilan Laulu ja lapsikuoro 
Rantsilan Stellat avustavat. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja juhla srk-kodissa.

Siikasalo

ruukki
Messu su ��.1. klo 10 Paavo-
lan kirkossa.
Perhekirkko su ��.1. klo 1� 
Ruukin seurakuntatalossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
sunnuntailounas Ruukin seu-
rakuntatalossa, aterian hinta 
� e / hlö tai � e / perhe.

Siikajoki
Sanajumalanpalvelus 
su ��.1. klo 10 Siikajoen kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.

VihaNti
kynttilänpäivän messu 
su ��.1. klo 10 Vihannin kir-
kossa.

Tyrnävä
Perhemessu su ��.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, toimit-
taa Teemu Isokääntä, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
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enot oulussa 
Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Hartauselämä
aamurukous ke �0.1. klo 
�.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe ��.1. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la ��.1. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
yksinäisyydestä yhteyteen 
la ��.1. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke �0.1. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke �0.1. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Esko Visuri.
Miestenpiiri ke �0.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to �1.1. klo 
18.�0, Intiön seurakuntako-
ti. 
raamattupiirit: 
To ��. ja �1.1. klo 1�, Keskus-
tan seurakuntatalo. Luem-
me Johanneksen evankeliu-
mia. Kappalainen Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Ke �0.1. klo 1�, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
laitoshartaudet:
To ��.1. klo 1�, Sara Wacklin 
-koti. Ari-Pekka Metso.
To �1.1. klo 18.�0, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe ��.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
raamattupiirit: 
To ��. ja �1.1. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Ti ��.1. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
To �1.1. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Miesten raamattupiiri ke 
�0.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Yhteys-
henkilö Heikki Karppinen 
0�� ��� ���1.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
To ��.1. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To ��. ja �1.1. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Pe ��.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
keskustelu- ja raamattu-
piiri to ��. ja �1.1. klo 1�.�0, 
Tuiran kirkko. 
herännäisseurat su ��.1.  

klo 1�, Tuiran kirkko, seura-
kuntasali. Vuosikokous.
Miestenpiiri ti ��.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juha Valppu 
alustaa aiheesta Uskonto ja 
politiikka.
raamattupiirit: 
To ��.1. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ti ��.1. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
Ti ��.1. klo 18 Pateniemen 
kirkko.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to �1.1. klo 1�, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe ��.1. klo 18.�0, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe ��.1. klo 18.�0, 
Hintan seurakuntatalo. rau-
hanyhdistyksen kirkkoseu-
rat ti ��.1. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo. Jyrki Vaara-
mo ja Lauri Ylisiurua.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kynttiläkonsertti su ��.1. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalon juhlasali. Kts. erilli-
nen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Popsikkaat-lastenkonsert-
ti la �.�. klo 1�, Karjasillan 
kirkko. Popsikkaat – Bobi-
tomaatti, Lari-kurkku sekä 
salaattibaarin kersat – ovat 
iloisia vihanneksia, jotka 
seikkailevat erilaisissa arjen 
askareissa pohtien elämän 
suuria kysymyksiä kristilli-
sestä nakökulmasta. 

Tuiran seurakunta
runo- ja musiikkitilaisuus 
su ��.1. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. Oulun Seudun 
Lausujat esiintyy. 

Oulujoen seurakunta
Ylikiimingin alue
risto ainalin urku- ja lau-
lumusiikkia ma �8.1. klo 1�, 
Ylikiimingin kirkko. Anne 
Tapionmäki, Sari Wallin, Leo 
Rahko, Teemu Takkula, Aino 
Juntunen ja Olga Sidorova.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe ��.1. klo 1�–1�.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

ystävänkamari ti ��.1. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Lapsityönohjaaja Aila Valta-
vaara vierailee kerhossa.
Vanhuslinja ke �0.1. klo �–
11, p. 0�0 ���� 1�� / dia-
konissa Asta Leinonen. Tar-
koitettu sinulle ikäihminen, 
joka haluat jakaa huoliasi tai 
yksinäisyyttäsi toisen kanssa. 
Ota rohkeasti yhteyttä ja soi-
ta tai jätä soittopyyntö. 
Diakoniapiirit: 
Ma �8.1. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke �0.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli.

Tuiran seurakunta
lämmitä lähimmäistä -il-
ta ti ��.1. klo 1� Pyhän Tuo-
maan kirkko. Perinteisessä 
käsityöpiirissä askarrellaan 
ja tehdään käsitöitä lähim-
mäisten auttamiseksi.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapii-
ri to ��.1. klo 1�, Akkasella, 
Mikkolantie �. 
yhteisvastuukeräyksen in-
foilta ke �0.1. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Kts. eril-
linen ilmoitus.

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kehitySVaMMaiSet:
Varttuneiden porinapiiri  
ti ��.1. klo 1�.1�–1�.1�, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Eläkkeellä olevien kehitys-
vammaisten juttutupa.
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti ��.1. klo 1�–
18.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja koh-
taamispaikka aikuisille kehi-
tysvammaisille.
kohtaamispaikka papille ja 
kouluikäisten kehitysvam-
maisten lasten perheille 
ti ��.1. klo 1�–18.�0, Pakka-
huoneenkatu 10. Kts. erilli-
nen ilmoitus. 
Perhepiiri ke �0.1. klo 1�–
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja tapaa-
mispaikka kehitysvammais-
ten läheisille.

kuuloVaMMaiSet:
Viittomakielinen messu  
su ��.1. klo 1�, Piispantalon 
tallikappeli, Ojakatu 1. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit.
raamattupiiri ma �8.1. klo 
1�, Palvelukeskus Runola. 
aabrahamin poppoo ti ��.1. 
klo 1�.�0, Öbergin talo. Huo-
nokuuloisten päiväpiiri. Ker-
hossa on kirjoitustulkkaus.

NäköVaMMaiSet:
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to �1.1. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 

PäihDetyö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe ��.1. ja 1.�. klo 1�, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma �8.1. klo 1�.�0, Diako-

niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri  
ti ��.1. klo 1�, Diakoniakes-
kus, yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi to ��. ja �1.1. 
klo 10–1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke �0.1. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Matti Laurila.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti ��.1. klo 18. Vie-
railu lähetyksen puotiin ja pa-
jaan Siipeen, Nokelantie �8 B.

24.–31.1.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie ��
Kastellin kirkko 
Töllintie �8
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie �
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie �

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu �
Pateniemen kirkko 
Taskisentie
Oulujoen kirkko 
Pappilantie ��

kirkot
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu �1
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 1�
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 8�
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 1�

Hönttämäen  
seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 1�
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 8�
Kuivasjärven  
seurakuntakoti 
Karppalantie �

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie �
Myllyojan  
seurakuntatalo 
Koivumaantie �
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie �
Rajankylän  
seurakuntakoti
Tervakukkatie �
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun  
seurakuntakoti
Sanginsuuntie ��
Toppilan 
monipalvelukeskus 
Paalikatu 1�
Vanha pappila 
Isokatu 1�
Öbergin talo, 
Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi
lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie �8

toimipaikat

Ylikiimingin kirkossa on maanan-
taina 28.1. kello 19 konsertti, jos-

sa esitetään Risto Ainalin urku- ja lau-
lumusiikkia. 

Musiikista vastaavat Anne Tapion-
mäen (sopraano) ja Sari Wallinin (alt-
to) lisäksi Ylikiimingin kanttori Leo 
Rahko (tenori), Teemu Takkula (bas-
so), Aino Juntunen (urut ja piano) ja 
Olga Sidorova (viulu). 

Ohjelmassa on urkumusiikkia, 
duettoja, yksinlaulua ja kuorosovituk-
sia kvartetin esittämänä.

Konsertti on Sari Wallinin ja An-
ne Tapionmäen opinnäytetyökonsert-
ti Oulun ammattikorkeakouluun. He 
opiskelevat kulttuurialan yksikössä 

kirkkomusiikkia.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lehtori innostui säveltämisestä
Oulun konservatorion urkujensoiton 
lehtori Risto Ainali opettaa urkujen-
soittoa myös Oulun seudun ammatti-
korkeakoulussa. 

Viime vuosina Risto Ainali on ak-
tivoitunut kirkkomusiikin säveltäjä-
nä. Toukomettiset-kuoron ohjelmiston 
suunnittelu sai hänet innostumaan sä-
veltämisestä ja sovittamisesta.

1990-luvulta lähtien Ainali on sävel-
tänyt urkumusiikkia ja yksinlauluja. 

Risto Ainalin musiikkia 
Ylikiimingin kirkossa
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enot oulussa 

Tuiran seurakunta
toinen toista – toisenlaiset 
päiväkahvit la �.�. klo 1�, 
Siipi Lähetyksen paja ja puo-
ti. Tietoa lähetystyön toimin-
nasta, mahdollisuus ilmoit-
tautua vapaaehtoiseksi lä-
hetysjuhlille. Maistiaisia Rei-
lun kaupan tuotteista.

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma �8.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma �8.1. klo 18.�0, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su ��.1. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To ��. ja �1.1. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti.
Ma �8.1. klo 1�, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Ke �0.1. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la ��.1. klo 1�, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pyhäkoulut: 
To ��. ja �1.1. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. �–8-
vuotiaat lapset voivat osal-
listua tähän pyhäkouluun il-
tapäiväkerholaisten kanssa.
Su ��.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su ��.1. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su ��.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ma �8.1. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti ��.1. klo �.�0–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke �0.1. klo �.�0, Kaukovaini-
on kappeli. Yhteisvastuuke-
räysinfo. Lasten lelujen ja ta-
varoiden vaihtotori. Tuo kol-
me, ota kaksi, loput YV-kirp-
paripöytään.
Ke �0.1. klo �.�0–11, Karjasil-
lan kirkko. 
Ke �0.1. klo �.�0, Maikkulan 
kappeli. 
Ke �0.1. klo �.�0, Kastellin 
kirkko. 
Ke �0.1. klo 10–11.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma �8.1. klo 1�.�0 ja ti ��.1. 
klo �, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoa Tuija Puurusel-
ta, puh. 0�0 ��� ��1�.
Pyhäkoulut:
Su ��.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä. 
Su ��.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su ��.1. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-

luksen yhteydessä.
Su ��.1. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su ��.1. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To ��.1. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti ��.1. klo �.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke �0.1. klo �.�0, Patenie-
men kirkko. 
Ke �0.1. klo �.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To �1.1. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot:
Ke �0.1. klo �, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Huom! klo � va-
lokuvaus.
Ke �0.1. klo �.�0, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke �0.1. klo �.�0, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke �0.1. klo �.�0, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

ylikiiMiNGiN alue
Perhekerho to ��. ja �1.1. klo 
10, Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista li-
sätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
kuutosseiska-ilta su ��.1. 
klo 1�, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kts. erillinen ilmoitus.

Nuoret
raahe gospel la ��.�., Raa-
he. Oululaisten nuorten yh-
teinen matka tapahtumaan. 
Lisätietoja Anssi Putila, 0�0 
��0 8�8� ja Juha Vähäkan-
gas, 0�0 ���� 1�8.

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas by night -
nuorten yökahvila pe ��.1. 
klo �0–��, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Gospelryhmä ma �8.1. klo 
18–�0.�0, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamis-
ta ja laulamista. Harjoitte-
lua tuleviin esiintymisiin. Ko-
koontumisia voi olla useam-
minkin. Lisätietoja nuoriso-
työntekijä Atte Kääriäinen, 
0�0 �0�0 �1�
Nuortenilta ma �8.1. klo 18–
�0, Maikkulan kappeli. Lep-
poisaa illanviettoa pelailun, 
jutustelun ja muun yhtei-
sen tekemisen parissa. Myös 
pientä purtavaa tarjolla. Li-

sätietoja 0�0 8�1� ��� / Katja 
tai 0�0 ��0� 118 / Mari.
Gospeltanssiryhmä ma �8.1. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Haluatko liikkua gospel-
musiikin tahdissa, opetella 
uutta ja ehkä saada samalla 
liikuntaa? Lisätietoa Riinalta, 
0�0 ���� 10�. Mukaan tar-
vitset juomapullon ja muka-
vat vaatteet.
Cafe andreas -nuortenilta 
ti ��.1. klo 18–�0.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Wanhat to ��.1. klo 1�–18.�0, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Isoskoulutus meni! Älä lan-
nistu. Isostoiminnankin jäl-
keen sinulle on säännöllistä 
kokoavaa toimintaa. Wanhat 
kokoontuvat pohtimaan eri-
laisia juttuja kahavi- tai tee-
kupposen ääreen sekä avus-
tavat isosleireillä, nuortenil-
loissa ja isommissa tapahtu-
missa.
Nuorten klubi-ilta pe ��.1. 
klo 18, Tuiran kirkko. Klu-
bi-illassa mukavaa yhdessä-
oloa, pientä purtavaa, mie-
lenkiintoista ohjelmaa ja hil-
jentymistä Sanan äärellä. 
Viii isoskoulutus ke �0.1. klo 
1�, Koskelan seurakuntako-
ti. Isoskoulutuksen aiheena 
on ke �0.1. tai �.�. leiriläisen 
kohtaaminen, valitse ajan-
kohdista itsellesi sopiva. 
k17-ilta to �1.1. klo 1�, Kos-
kelan seurakuntakoti. 

Nuoret aikuiset 
k18-ilta to ��.1. klo 18–�0.�0, 
Pyhän Andreaan kirkko. Vaih-
toehtoinen tapa viettää iltaa 
hyvässä seurassa.
opiskelijoiden yhteinen 

raamattupiiri ti ��.1. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri ��.–��.�, Ro-
kuan leirikeskus. Oulun ev.-
lut. seurakuntien, kirkollis-
ten opiskelijajärjestöjen ja 
Sarastus-kuoron yhteinen 
talvileiri. Hinta matkoineen 
�� €. Ilmoittautumiset viim. 
11.�. www.oulunseurakun-
nat.fi >> tapahtumakalen-
teri (varalla Ari Savuojalle, 
puh. 0�0 ��� ��1�). Ohjel-
massa hengellistä opetusta, 
laulua, ulkoilua, saunomis-
ta, iltaohjelmaa ja käynti Sy-
vyydenkaivolla. Opetuksissa 
ja vetäjinä Ari Savuoja, Salla 
Tuominen, Noora Kataja se-
kä Antti Leinonen. 

oPiSkelijajärjeStöt:
körttiopiskelijoiden seurat 
to ��.1. klo 1�, Körttiksellä, 
Luokotie � a �. 
uusheräyksen ilta to ��.1. 
klo 1�, Koulukatu �1. Kalevi 
Silvola: Jumalan terve!
oPkon opiskelijailta la ��.1. 
klo 1�, Öbergin talo. Jeesuk-
sen vertaukset Matt. 11:1�–
1�, Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma �8.1. 
klo 18.�0, Torikatu � A ��. 
Taivastiet – montako?, Isto 
Pihkala.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke �0.1. klo 
18.�0, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Paikkani lähetystyössä, 
Sirkka Pepi Sihvonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to ��.ja �1.1. klo 10.�0, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

24.–31.1.2008

Kynttiläkonsertti
su 27.1. klo 15 
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa 
Eero Blomberg huilu, Henna-Mari Sivula laulu ja 
Maija Tynkkynen piano. 
Kahvitarjoilu, liput 10 euroa keräyksen hyväksi. 

Yhteisvastuukeräyksen infoilta 
ke 30.1. klo 17.30
Myllyojan seurakuntatalolla
Alussa kahvitarjoilu ja materiaalin jakoa. 
Projektivastaava Lea Nikula Nuorten Ystävistä kertoo 
kehitysvammaisten tuetusta työllistymisestä. 

Herkutellaan, pelataan, pidetään hauskaa ja 
hiljennytään yhdessäolon merkeissä.

27.1.  Pitsailta Pyhän Andreaan kirkossa
24.2.  Makuja maailmalta Kastellin kirkon pappilassa
30.3.  Leffailta Pyhän Adreaan kirkossa
  4.5.  Peli-ilta Maikkulan kappelissa
25.5.  Takkailta Lämsänjärven leirikeskuksessa

LISÄTIETOJA:  Katja Ylitalo puh. 040 831 5932, Atte Kääriäi-
nen puh. 040 506 0315 ja Mari Jääskeläinen puh. 040 730 4118.

6.–7.-luokkalaisille kerran  
kuukaudessa sunnuntaisin klo 17–19

Abi-kirkko    
Oulun tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkossa pidetään perjantaina 1. hel-
mikuuta kello 19 Abi-kirkko. Oulun seurakunnat 
haluavat olla abien rinnalla, kun nämä osallistuvat 
ylioppilaskirjoituksiin, yhteen elämänsä merkittä-
vimmistä tapahtumista.

Kirkon jälkeen on tarjolla pientä purtavaa Kes-
kustan seurakuntatalolla. 

Jumalanpalveluksen toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen. Mirjami Dutton saarnaa ja avustaa. 
Urkurina toimii Maija Tynkkynen.

Abi-kirkon järjestävät Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta ja Karjasillan seurakunta.

”Me Oulun seurakunnissa haluamme 
olla rinnallasi ja siunata sinua, 
jotta kirjoituksissa sinulla olisi
mahdollisuus tehdä parhaasi.”

w w w. sxc . hu /  J e ram ey J ann e n e

Diakonialeirit
rokuan leirikeskus:
25.-27.2. Mielenterveyskuntoutujien leiri
10.-13.3. Työttömien leiri (etusija tuiralaisilla)
14.-16.3. Kehitysvammaisten leiri
17.-19.3. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)
25.-28.3. Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkolaisilla)
12.-15.5. Veteraanileiri
26.-28.5. Näkövammaisten leiri

Juuman leirikeskus:
31.3.-4.4. A-leiri, ilmoittautumiset p. 040 756 4022 
tai  040 515 7315

Leiripäivät:
pe 18.4. Rokualla Omaishoitajien ja hoidettavien leiripäivä
to 22.5. Hietasaaressa Laitoksissa oleville vanhuksille 
(etusija karjasiltalaisilla)

Ilmoittautuminen Yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua, 
p. 3161 340, ma-pe klo 9-16.

w w w. sxc . hu /  J u l i a  F r e e man Wo o l p e r t
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hopealanka ma �8.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
tarinatupa ke �0.1. klo 1�, 
Intiön seurakuntakoti. 
raksilan kerho to �1.1. klo 
1�, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
To ��. ja �1.1. klo 1�, Kastel-
lin kirkko.
Ma �8.1. klo 1�.�0, Maikku-
lan kappeli. 
To �1.1. klo 1�–1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To �1.1. klo 1�.�0–1�, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden laulupiirit: Tu-
le kerran kuukaudessa lau-
lamaan, kuuntelemaan mu-
siikkia ja hiljentymään. Mu-
kana kanttori ja diakonia-
työntekijä.
Ke �0.1. klo 1�, Tuiran kirk-
ko. 
To �1.1. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seurakuntapiiri to ��.1. klo 
1�, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerhot: 
To ��.1. klo 1�, Koskelan pal-
velutalo. 
Ti ��.1. klo 1�, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho ti ��.1. klo 
1�, Tuiran palvelukeskus. Oh-
jelmallinen päivätuokio ta-
lossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. Päiväkah-
vit. Kerhossa pastori ja dia-
koniatyöntekijä.
Seurakuntakerho to �1.1. 
klo 1�.�0, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
ikäihmisten kuntopiiri ma 
�8.1. klo 1�, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Porinapiiri ma �8.1. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Martantupa ti ��.1. klo 
1�.�0, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke �0.1. 
klo 1�, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerhot:
To ��.1. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma �8.1. klo 1�, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma �8.1. klo 1�, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
To �1.1. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To �1.1. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo.
To �1.1. klo 1�, Metsolan Ho-
vi. 
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to �1.1. klo 1� Nykyrillä, 
Sanginjoentie ���. 

Leirit ja retket
ruuhkasta rauhaan 8.–10.�. 
Lapiosalmen eräleirikeskus 
Posiolla. Leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten kans-
sa. Hinta: aikuinen �8–110 e 
majoituksesta riippuen, lap-
sialennukset 1�–18-v. ja opis-
kelijat �0 %, �–1�-v. �� %, �–
�-v. �0 %, 0–�-v. maksutta. 
Ilm. viim. �1.1. oulu.sls@mis-
sion.fi tai p. 08 ��� 8��1.
7.-luokkalaisten laskettelu- 

ja hiihtoleiri ��.�.–�.�., Juu-
man leirikeskus. Leiri on tar-
koitettu ensisijaisesti sinulle, 
joka haluat lasketella ja/tai 
hiihtää. Hinta �� € sisältää 
matkat, majoitukset, ruu-
at, ohjelman (ei laskettelu-
lippuja) ja vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Lisätietoja matti.ke-
tola@evl.fi, maire.kuoppa-
la@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri ��.�.–�.�., Rokuan 
leirikeskus. Hinta �� € aik., 
�0 € �–18-v., alle �-v. ilmai-
seksi. Hintaan sisältyy mat-
ka, majoitus täysihoidolla 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut 
seurakuntien jäsenille. Etusi-
ja ensikertalaisilla ja oulujo-
kisilla. Ilm. viim. 1�.�. p. 08 
�1�1 ��0.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro ma �8.1. klo 18.�0, 
Karjasillan kirkko. 
oulun seudun virsikuoro 
ma �8.1. klo 18.�0, Kauko-
vainion kappeli. 
kirkkotekstiilipiiri ke �0.1. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti ��.1. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule sormeilemaan fransu-
pitsiä. Ohjaajana Terttu Hie-
tala.

Muut menot
raamatun heprean kurs-
si to ��. ja �1.1. klo 1�.��, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kurssin jälkeen raamattu-
tunti klo 1�.�0–�1.
Sinkkuilta pe ��.1. klo 18.�0–
�0.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Oulun seurakuntien 
sinkkutoiminnan 10-vuotis-
juhla. Tilaisuus alkaa viikko-
messulla, minkä jälkeen on 
kahvit sekä ohjelmaa.
haarukkapitsikurssi la ��.1. 
klo 1�–1�, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. Kurssin aikana 
valmistetaan yksi huivi. Tuo 
mukanasi haarukkapitsihaa-
rukka, virkkuukoukku ja �00 
g lankoja, joita voit yhdistel-
lä toisiinsa. Tarvittaessa voit 
saada materiaalit ja välineet 
myös kurssilla pientä korva-
usta vastaan lähetyksen hy-
väksi. Saat teko-ohjeet kirjal-
lisena. Tiedustelut Marjaana 
Kallio, puh. 0�� ��0� ��0.
eroryhmä 1�.�. alkaen tiis-
taisin klo 1�–1�.�0 Perhe-
asiain neuvottelukeskukses-
sa, Kirkkokatu �. Ryhmä ko-
koontuu kymmenen kertaa 
Ilm. viimeistään �1.1. p. 08 
��1 8�00.

PariSuhDe:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi 8.–10.�., Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Kts. 
erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
arabiankielinen jumalan-
palvelus su ��.1. klo 1� Kau-
kovainion kappelissa. 
englanninkielinen vesper 
su ��.1. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut:
tuomiokirkko: Erik Olavi 
Henrik Kulju, Saara Maria Eli-
sabet Kulju, Perttu Eliel Puo-
litaival, Joonas Kalevi Juhani 
Melvasalo.
karjasilta: Marcus Olivier 
de Jonge, Jimi Onni Oliver 
Jumisko, Iina Enna Merliina 
Kanerva, Veera Ilona Emilia 
Kantojärvi, Eliel Jaapo Josi-
as Okkonen, Arttu Johan-
nes Saukkonen, Mikael Lee-
vi Aleksi Telkkälä, Väinö Ola-
vi Vartiainen, Leevi Mikael 
Vänskä, Okka Topias Olavi 
Ruotsalainen.
tuira: Alex Mckenzie Camp-
bell, Aapo Olavi Annunen, 
Sampsa Juhani Heiskanen, 
Mikael Eero Aleksanteri Hil-
tula, Peppi Venla Wilhelmii-
na Partanen, Olivia Aliina 
Takkinen. 
oulujoki: Jaakko Olavi Arvo-
nen, Otto Patrik Heikkinen, 
Annika Linda Erika Koiranen, 
Matilda Aino Dagmar Kuha, 
Lauri Mikael Juhani Kivimä-
ki, Ellen Katriina Kähkönen.

Vihityt: 
tuomiokirkko: Kristian Elias 
Isopahkala ja Titta Liina Hek-
kala, Ville-Veikko Helppi ja 
Henni Maaria Ruokolainen.
karjasilta: Juha Samuli So-
ranta ja Emilia Inkeri Heikki-
lä, Markus Julius Puumala ja 
Outi Maria Kähkönen, Jaak-
ko Sakari Huotari ja Saija He-
lena Oikarinen, Tuukka Ilari 
Spets ja Henna-Riikka Pitkä-
nen, Pekka Juhani Korkala ja 
Tiina Maarit Suorsa.
tuira: Jaakko Samuli Lei-
nonen ja Katja Marja-Lee-
na Peedo, Terho Tapio Ensio 
Kämäräinen ja Kaisa Pauliina 
Heiniemi, Jussi Viktor Niini-
vaara ja Sanna Maria Ylinen, 
Petri Johannes Haapakoski ja 
Helena Inkeri Jäykkä, Antti 
Jukka Johannes Säkkinen ja 
Marja Leena Paalavuo.
oulujoki: Antti Sakari Hei-
nänen ja Marjatta Päivikki 
Heikkilä.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Taimi Elvi Au-
vinen s. Paasimaa, 8�; Kaija 
Anna Marita Helevä s. Plan-
ting, 8�; Helmi Maria Nygård 
s. Vikiö, 88; Eeva Sofia Karja-
lainen, 8�; Aune Elina Fritsch 
s. Leinonen, ��.
karjasilta: Toini Inkeri Ko-
lehmainen s. Pietilä, 88; Sal-
me Laina Karjalainen s. Kuu-
sela, �8; Pentti Johan Kauko-
nen, �8.
tuira: Seija Sinikka Hätinen 
s. Koskenkorva, ��; Pertti Ta-
pani Mäläskä, ��; Pekka Ta-
pio Paajala, ��; Kalervo Ma-
tias Korhonen, �8; Hilja Anna 
Jussila s. Yrttiaho, ��; Heikki 
Antero Pikkuhookana, ��; 
Anna Vilhelmiina Palmas s. 
Honkanen, ��.
oulujoki: Aini Maria Väänä-
nen s. Ollila, �1.

Kouluikäisten kehitysvammaisten lasten perheet
Pastori Elina Hyvönen tavattavissa tiistaina 29.1. klo 17-18.30 
matalankynnyksen kohtaamispaikassa Kamraatissa. 
Järj. Oulun ev.-lut. seurakunnat yhteistyössä 
Oulun kehitysvammaisten tuki ry:n Kamraatti-projektin kanssa.

Hiihtolomaleirit
Juuman leirikeskuksessa
29.2.-3.3. 7.-luokkalaisten leiri, hinta 64 euroa,      

vetäjinä Maire ”Mono” Kuoppala ja Matti Ketola
3.-6.3. 4.-6.-luokkalaisten leiri, hinta 64 euroa,     

vetäjinä Pertti ”Purtsi” Putila ja Kaija Siniluoto
6.-9.3. 8.-luokkalaisten leiri, hinta 40 euroa,      

vetäjinä Jouni Heikinheimo, Hanna Liuska ja Anssi Putila
rokuan leirikeskuksessa
3.-5.3. 1.-3.-luokkalaisten leiri, hinta 30 euroa,      

vetäjinä Sari Meriläinen ja Sirpa Karjalainen
5.-7.3. 1.-3.-luokkalaisten leiri, hinta 30 euroa,      

vetäjinä Esa Rättyä, Anna-Leena Ylänne ja Sanna Komulainen.
Ilmoittautuminen 14.2. mennessä ainoastaan osoitteessa: 
www.oulunseurakunnat.fi > tapahtumakalenteri

Suhde-
kurssi 7

Parisuhdetoimintaa 
nuorille aikuisille 

Hietasaaren 
leirikeskuksessa 

viikonloppuna 8.–10.2.
Lisäksi yksi 

tapaaminen ryhmän 
sopimana aikana.
Ilmoittautuminen 

25.1. mennessä 
Heikki Kaikkoselle, 

p. 040 502 5010.
Lisätietoa: 

www.oulunseura-
kunnat.fi/virtaa
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki http://lumijoki.seurakunta.net

yhteyStieDot
kirkkoherranvirasto
Luovontie ��, �0�80 
Hailuoto; 08 8100 ���, 
hailuodon.seurakunta@
evl.fi.
Avoinna ma klo �.�0–1� 
ja ke klo 1�–1�.�0. 

kirkkokuoro to ��.1. klo 18.�0 
kirkon kerhohuoneessa.
eläkeliitto ti ��.1. klo 11 kir-
kolla.
Päiväkerho ke �0.1. klo �.�0 
kirkon kerhohuoneessa.
ystävä- ja lähimmäispalve-
lun toiminnan suunnittelu-
palaveri ke �0.1. klo 1� Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke �0.1. klo 1� 
kirkon kerhohuoneessa.
Päiväpiiri to �1.1. klo 1� 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to �1.1. klo 1�.�0.
kirkkokuoro 
to �1.1. klo 18.�0.

nuille, soita, p. �8� 1��.
kokkikerho ii to ��.1.klo 1� 
kerhohuoneella.
tulossa: Toivon torstai to 
1�.�. srk-talolla. Kirkon Ul-
komaanavun järjestämä 
kansainvälisyyskasvatuksen 
ja kansainvälisen diakonian 
koulutuspäivä Oulun hiippa-
kunnassa. Päivän teema Te-
koja ihmisarvon puolesta. 
Koulutuspäivä on tarkoitet-
tu kaikille asiasta kiinnostu-
neille! KUA tarjoaa ateriat. 
KUA:n tuotteita myynnissä. 

Perhekerho to  ��.1. ja �1.1. 
klo 10–11.�0 srk-talolla. 
Sisaruskerho to ��.1. ja �1.1. 
klo 10 kerhohuoneella.
raamattupiiri to ��.1. klo 18 
srk-talolla. Joh.kirje �-�.
Päiväkerho �-vuotiaille ma 
�8.1. klo 10 kerhohuoneella.
Päiväkerho �-vuotiaille ti 
��.1. klo 10.
Päiväkerho �-vuotiaille ti 
��.1. klo 1�.�0.
rippikoulu: ti ��.1. klo 18–
�0 srk-talolla.
Päiväkerho �-vuotiaille ke 
�0.1. klo 10.
hartaushetki ke �0.1. klo 1� 
Lumilyhdyssä.
keskipäiväkerho: ke �0.1. klo 
1� srk-talolla, Joh. 1�:��-��.
kirkkokuoroa ei ole ke �0.1. 
Seuraavan kerran �.�.
lähetysilta to �1.�. klo 18 
pappilassa.
Partio: Poikkeuksellisesti to 
��.1. Tiistaina ��.1. ketut ja 
punatulkut entiseen aikaan. 
Etsitään uutta laumanjohta-
jaa tai -johtajia sudenpen-

Ystävä- ja lähimmäispalvelu
Alkaisitko ystäväksi yksinäiselle, käsikynkäksi käve-
lylle, lähimmäiseksi lähimmäiselle.

Tule tutustumaan ja suunnittelemaan ystävä- ja 
lähimmäispalvelutoimintaa kahvikupposen ääreen 
Saarenkartanoon keskiviikkona 30.1. klo 13.

Lisätietoja saat diakoniatyöntekijä Marja Ranta-
suomelalta, puh. 040 7430 382

Gospelmessu sunnuntaina
Lumijoen kirkossa sunnuntaina ��.1 musisoi pastori ja muu-
sikko Mikko Salmi duokumppaninaan Exit-yhtyeestä tuttu 
kitaristi ja lauluntekijä Markku Perttilä.
Salmen ja Perttilän konsertti on osa Että jaksaisin ensi viik-
koon-messua.
Tilaisuuden lopussa on Timo Juntusen toimittama ehtool-
linen. Kello 1� alkavaan messuun on vapaa pääsy ja siihen 
kutsutaan erityisesti kuluneen vuoden aikana Lumijoelle 
muuttaneet.

Lisätietoja ja ilm. ti �.�. Mar-
jolle, 0�� ��8 1���. Tulossa 
myös Yhteisvastuulounas pe 
8.�. klo 11-1� srk-talolla.
rauhanyhdistys: Pe ��.1. 
klo 1� raamattuluokka E  
Kämäräisellä. Su ��.1. klo 1� 
pyhäkoulu I Eskola II H As-
pegren III Takkula. Su ��.1. 
klo 1� seurat ry:llä Pauli Pa-
sanen ja Antti Lääkkö. Päi-
väkerho ry:llä klo 1�.�0–1� 
I ti ��.1. II ke �0.1. III to �1.1. 
kuollut: Helmi Katariina 
Daavittila, ��.

Höyhtyällä sijaitsee 
Oulun seurakuntien 
uusi maamerkki: lä-

hetyksen puoti ja paja, jo-
ta Siiveksi kutsutaan. Siipi 
on ostoskeskuksen välittö-
mässä läheisyydessä, vasta-
päätä grilliä, punatiilisessä 
rakennuksessa, jossa ennen 
oli päiväkoti.

Siivessä ihmisiä innoste-

taan lähetystyöhön  ja jär-
jestetään kursseja. Suun-
nitteilla on esimerkiksi 
perhonsidontakurssi. 

Lähetyksen puodissa 
myydään hyväkuntoisia 
astioita, koriste-esineitä, 
koruja, cd-levyjä ja liina-
vaatteita sekä pajassa val-
mistettuja tuotteita.

Oulun tuomiorovas-

tikunnan lähetyssihtee-
ri Ulla Mäkinen kertoo, 
että idea Siiven kaltaises-
ta toimintamuodosta oli 
aluillaan 2000-luvun alus-
sa. Tulta idea iski viimein 
hiippakunnan lähetysjuh-
lilla Nivalassa, jossa puhut-
tiin ”levottomia”. Levotto-
muudet pantiin järjestyk-
seen, kerrottiin päättäjille 

ja tuloksena oli Siipi.
Siivessä otetaan lahjoi-

tuksia vastaan. Tyhjät kah-
vipaketitkin kelpaavat. 
Niistä tehdään kasseja, joi-
ta myydään Oulussa kesäl-
lä pidettävillä Lähetysjuh-
lilla.

Siiven tuotto menee Ou-
lun neljän seurakunnan lä-
hetystyöhön. Toiminta pe-

     on lähetyksen 
puoti ja paja Myyntiä 

lähetystyön hyväksi
Oulun seurakunnissa on muutakin lähetystoi-
mintaa, esimerkiksi lähetyspiirejä. Ylikiimingin 
seurakuntapiirissä toimii esimerkiksi Piispanka-
mari, jossa myydään kirpputorituotteita
Useimmissa muissakin seurakunnissa on lähetys-
piirejä ja muuta lähetystoimintaa. 

Kempeleessä muun muassa toimii Kirpputori 
Ilonpisara, joka on seurakunnan diakonia- ja lä-
hetystyön yhteinen kirpputori.

Limingassa on Lähetysvintti, jossa on ollut 
esillä lähetystoimintaa. Pudasjärvellä toimii Lä-
hetyksen kirpputori.

Siipi on avoinna ma-ke kello 10–14, pe 16–19, la 12–15.

rustuu vapaaehtoisuuteen.
Siipi oli siis ennen päi-

väkoti, mutta ei ole enää. 
Siellä eivät enää telmi ka-
karat vaan sen täyttivät ai-
nakin maanantaina senio-
ri-ikäiset naiset, jotka ha-
luavat tehdä osansa lähe-
tystyöstä. 

Pari miestäkin piipahti 
paikalla. Voi olla, että Sii-
vessä ruvetaan myös kor-
jaamaan polkupyöriä.

Naiset rupattelivat mu-
kavia. Ritva Ikonen kertoi, 
kuinka rauhaisaa Siipeen 
on tulla.

peKKA HeLiN

Lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret esittelee Siivessä myytäviä tuotteita.

Pe k ka H e l i n
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

lasten lähetys- ja raamat-
tukerho alkaa pe ��.1. klo 1� 
pienryhmätilassa ja kokoon-
tuu joka viikko.
Seurakuntakerho: 
Ma �8.1. klo 1� Jokivarren 
vanhustentalolla.
Ke �0.1. klo 1� Kellon 
srk-kodissa.
To �1.1. klo 1� srk-keskuk-
sessa. Kuljetusta tarvitsevat 
soittakaa, p. ���� ��� 
pe klo �–11. 
lähetyspiiri ti ��.1. klo 1� 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa. 
juttukahvila to �1.1. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa, p. ���� ��� pe klo �-11.
laskiaispullia myydään 
nuorten matkan hyväksi, 
pullan hinta 1 e / kpl. Etukä-
teistilaukset pe 1.�. mennes-
sä, puh. 0�� ���� 1�� / Kat-
ri Haapakorva. Nouto ti �.�. 

klo 11–1� srk-keskuksesta.
Musiikki: eläkeläisten mu-
siikkipiiri to ��.1. klo 1� srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka pe ��.1. 
klo 18.�0, isot Myllysellä, 
Keskijärventie, pienet Kor-
tesalmella, Leppäpiha, pyhä-
koulu su ��.1. klo 1�, länti-
nen Hannu Niemelällä, itäi-
nen Jouni Konttilalla, poh-
joinen Markku Paasolla, seu-
rat su ��.1. klo 1� ry:llä, Mat-
ti Pennanen, Arto Nevala, 
lauluseurat ke �0.1. klo 18.�0 
Martinniemen srk-kodissa.
Jokikylä: Päiväkerho to ��.1. 
klo 1�.�0-1� Jokikylän kou-
lulla, Raamattuluokka isoille 
ja pienille pe ��.1. klo 1� Kai-
ja ja Pekka Vänttilällä. Om-
peluseurat pe ��.1. klo 18.�0 
Alli ja Jukka Lahtisella. Pyhä-
koulut su ��.1. klo 1� Jaakko 
Vänttilällä, Tero Hanhisuan-

nolla, Pekka Hintikalla, Paa-
vo Saarijärvellä ja Asko Vilja-
maalla. Seurat su ��.1. klo 18 
srk-keskuksessa, Juhani Kin-
nunen, Pentti Hintsala. Kel-
lo: Ompeluseurat pe ��.1. klo 
18.�0 ry:llä. Seurat su ��.1. 
klo 1� ry:llä, Pentti Päkkilä, 
Antti Kaisto.
kuollut: Ensi Terttu Maria 
Kåhlman 8�; Paavo Johannes 
Halonen ��. 
avioliittoon kuulutettu: 
Tarmo Olavi Terho ja Anne 
Irmeli Vahtola, Kyösti Veik-
ko Viljam Ohtamaa ja Laura-
Leena Ahvenvaara.
kastettu: Leo Juhana Lau-
rinen, Oona Anniina Maria 
Jylhänkangas, Essi Anniina 
Maunu, Pihla Anneli Päkkilä, 
Edith Anna Sofia Kinnunen.

Naisten piiri to ��.1. klo 
18.�0 kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to ��.1. klo 
18.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
askeleet -kuoron harjoituk-
set pe ��.1. klo 18 kirkonky-
län srk-kodissa.
herännäisseurat su ��.1. klo 
18.�0 Pylvänäisellä, Letonlai-
dantie 8.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo � kirkossa. 
Perhekerhot kirkonkylän 
srk-kodilla ja Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ke klo 
�.�0–11 sekä ti, ke ja pe klo 
�.�0–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja ke ja to klo 
�.�0–11 Vanhassa pappilassa. 
Perhekerhoja ei ole ke 30.1.
Varhaisnuorten kuoro kirkon-
kylän srk-kodissa to klo 1�.1�–
1�.1� ja pe Kokkokankaan srk-
keskuksessa klo 1�–1�. 

ta täyttävien syntymäpäivä-
juhla 4.5. Lähetämme kaikil-
le henkilökohtaisen kutsun. 
Jos haluatte merkkipäivänän-
ne seurakunnan työntekijän 
kotikäyntiä, ottakaa yhteyt-
tä kirkkoherranvirastoon tai 
seurakunnan työntekijöihin.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
Nuoret: Nuortenilta to ��.1. 
klo 1�–�0 Vanhassa pappi-
lassa. tyttöjen ilta ke �0.1. 
klo 18 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 1�.�0–18. Nuo-
risotyön päivystys pe Zep-
pelinissä klo 1�–18. Lisätie-
dot Antti Ristkari, p. 0�0 
���0 ���.
rippikoululaiset: yk 1 
Nuorten ilta to ��.1. klo 18-
�0 Vanhassa pappilassa. rip-
pikoulurata la ��.1. keskus-
tan seurakuntatalolla, Tiilitie 
1. Aikataulu: Päiväkoulu, YK 
1, YK � ja YK � ja YK� klo 10-
1�, YK �, YK �, YK �, YK8 ja 
muualle menevät klo 1�-1�. 
Tule paikalle oman ryhmä-
si aikaan.

Perhelentopallo la klo �–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to ��.1 klo 
1�, Länsipuolella: Aira ja Ris-
to Mällisellä, Airistonku-
ja 1, Itäpuolella: Pirjo ja Teu-
vo Heikkisellä, Sinipyrstön-
tie �. Raamattuluokat pe 
��.1 klo 18, Nuoremmat: 
Myllylä,Niittyrannantie �1, 
Vanhemmat: Ojala, Peltomie-
hentie �0. Pyhäkoulut su ��.1. 
klo 1� Kokkokangas: Pyhilä, 
Mesikämmenentie 1�. Kes-
kusta-Ollila: Pulkkinen A, Ca-
januksentie 1�. Santamäki: 
Hannula, Rytitie ��. Paituri: 
Mällinen J, Hietaniementie �. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset  pe ��.1. 
klo 1� ry:llä. Seurat su ��.1. 
klo 1� ry:llä.
kastetut: Rianna Liidia Luok-
kanen, Miro Matias Tapani 
Kinnunen, Leevi Akseli Tan-
junen.
Vihitty: Ilkka Juhani Puoska-
ri ja Virpi Hannele Kinnunen.
kuollut: Juha Olavi Huhta,
��.

Mukulakuoron harjoitukset 
to klo 1�.�0 kirkonkylän srk-
kodissa. Kuoroihin otetaan 
uusia laulajia. Lisätietoja Eija 
Savolainen, p. 0�0 ���0 ���.
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiriä ei ole ke �0.1. Seura-
kuntapiiri to �1.1. klo 1� kir-
konkylän srk-kodissa. Aluksi  
kahvit. Klo 1� lähetyssihtee-
ri Minna Sorvala kertoo Isra-
elin matkastaan.
kirkkokuoro ke �0.1. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneiden harjoitukset 
to �1.1. klo 1�.�0 kirkonkylän 
srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta, ke klo 10, Nor-
dea-talon alakerrassa, Olli-
lantie 1. Päivätoiminta tarjo-
aa mahdollisuutta vuorovai-
kutukseen samanlaisessa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa 
sekä vaihtoehtoa viettää päi-
vää ilman päihteitä. Lisätieto-
ja Arvo Yrjölä, 0�0 ��0� ��1.
kirpputori ilonpisara ti ja to 
klo 1�–1�, la klo 10–1�. 
tänä vuonna 70 ja 75 vuot-

18 srk-keskus. Ulla ja Jark-
ko Metsänheimo. Ilmoittau-
tumiset Ullalle 0�0 ��01 8��. 
Keväällä harjoitusleiri, esiin-
tymisiä sekä kevätretki. Ah-
kerimmat osallistujat saavat 
ahkeruuspalkintoja.
kirkkokuoro to ��.1. klo 
18.�0 srk-keskus.
Projektikuoro aloittaa ke 
�1.1. harjoituksia �–8, esiin-
tymisiä �–� pääsiäisaikana. 
Tied. Jarkko Metsänheimo, 
0�00 �8�18�.
herättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikoko-
us ja seurat su ��.1.klo 1�, 

Montin-salissa. Seuraavassa 
lehdessä tarkemmin.
Diakonipiiri Jäälin seurakun-
takodissa ma �8.1. klo 1�.�0
Miesten hengellinen pii-
ri ke �0.1. klo 18–1�.�0 Van-
ha koulu/Lähimmäisen tu-
pa. Kokoontumiset kerran 
kuussa. Kaikki miehet terve-
tulleita.
omaisryhmä psyykkises-
ti sairaiden omaisille Jäälin 
seurakuntakodissa ke �0.1. 
klo 1�, lisätiedot Eeva Merta-
niemi, 0�0 ��� ���8.
Seurakunnan eläkeläisten 
kerho ti ��.1.klo 1� Montin-
salissa.
Perhekerho ti klo �.�0–11.�0 
Kirkkopirtillä ja perhekahvila 
to klo 1�–1�.�0.
Perhekerho to klo �.�0–
11.�0 Jäälin seurakuntakodis-
sa ja perhekahvila ti klo 1�–
1�.�0.  
Parisuhdetyö: pizzaa ja pari-
suhdetta -ilta 8.�. klo 18.�0 
Jäälin seurakuntakodissa. Ai-
heena Arjestako iloa? – alus-

Partiolaisten lupauksenan-
to kirkossa su ��.1. klo 18. 
Miia Seppänen, Anna-Kaisa 
Pitkänen.
hartaus ti �.� klo 1�, Koivu-
lehto.
hartaus ke �.�. klo 1�, Jaa-
rankartano.
Sanan ja rukouksen ilta Jää-
lin seurakuntakodissa ��.1.  
klo 18. Kronqvist, Metsän-
heimo, Ylimaula ja vieraana 
Kirsti Fiskaali.
raamattuluennot 1�.�., 
��.�., ��.�. klo 18 pappilassa. 
Pauli Niemelä.
Poikakuoro to ��.1. klo 1�-

Hei 18–25 -vuotias nuori aikuinen!
Mitä odotat seurakunnalta? Mihin toimintaan itse haluaisit osallistua Hau-
kiputaan seurakunnassa? 

Nyt Sinulla on todellinen mahdollisuus olla mukana kehittämässä ja osallis-
tumassa nuorten aikuisten toimintaan Haukiputaalla. Istumme yhdessä kah-
vikupposen äärelle keskiviikkona 29.1. kello 18 Vakkurilaan (vanha seura-
kuntatalo kirkon vieressä) ja annamme ideamyllyn jauhaa uuden toiminnan 
hyväksi. Tilaisuudessa on mahdollisuus tulla kuulluksi ja olla osallisena juuri 
sen verran, kun omat rahkeesi riittävät.

Olet lämpimästi tervetullut!
Osallistumalla vaikutat seurakunnassakin!
Haukiputaan seurakunnan nuorisotyö. 
Lisäinfo: Ulla Nyyssönen 0400 766 603,  
Tarja Kainulainen 040 824 5861, 
Katri Haapakorva 045 657 6122 
etunimi.sukunimi@evl.fi

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljettu-
na ke �0.1.

tajina Saila Kukkohovi-Jämsä 
ja Mikko Jämsä. Lastenhoi-
to päiväkerhotiloissa. Ilmoit-
tautumiset viim. �.�. Saija Ki-
velälle, 0�0 ��0 ���8.
Perheiden laskiaistapahtu-
ma su �.�. perhemessun jäl-
keen Kiimingin seurakunta-
keskuksen alueella. Hevosa-

Miten voisin osallistua seurakuntatyöhön?

Sanan ja rukouksen illat 
Jäälin seurakuntatalossa kutsuvat juuri sinua, joka 
olet kiinnostunut uskonasioista. Ohjelmassa laulua, 
puheenvuoroja ja esirukousta sekä kahvit. Myös sie-
lunhoidolliseen keskusteluun on mahdollisuus. Illat 
ovat kerran kuussa sunnuntaisin kello 18. Vieraina 
27.1. Kirsti Fiskaali, 24.2. Juhani Runtti, 6.4. Leena 
Mikkonen, 27.4. Satu Kreivi-Palosaari.

jelua, onnenpyörä, pulkka-
mäki. 
rauhanyhdistys: Seurat su 
��.1. klo 1� rauhanyhdistyk-
sellä. Raamattuluokka pe 
��.1. klo 1� rauhanyhdistyk-
sellä. Lauluseurat pe ��.1. klo 
1� kyläpiireittäin.
kiimingin rauhan Sana: 

Seurat su �.�. klo 1� Van-
ha koulu/ Montin sali. Hei-
no Kouva.
kastettu: Veeti Herman 
Luukkonen, Henriika Johan-
na Antila, 
Vihitty: Kari Martti Tapani 
Koivunen ja Malla Anna Ma-
ria Hakkarainen.

Seurakunnan jäsenyys kutsuu meitä 
rakentamaan seurakuntaamme. Va-
paaehtoisia kutsutaan mukaan yh-
teisvastuukerääjäksi, lähetysrenkaa-
seen, lähimmäispalveluun, isoisek-
si, kuoroihin, talkoisiin, avioparityö-
hön, kirkkokahvien järjestäjiksi ja ky-
lätoimikuntiin. 

Kiiminkiin muuttaneet seurakun-
nan jäsenet toivotetaan toukokuus-
sa tervetulleeksi kotikäyntikampan-

jan myötä. Lähde mukaan työpariksi! 
Koulutus 16.4. kello 18 Kiimingin srk-
keskuksessa. 

Messussa tarvitaan vapaaehtoisia 
lukemaan tekstejä, esirukouksen to-
teuttamiseen ja toivottamaan kirkko-
vieraat tervetulleiksi. Ota yhteys kirk-
koherranvirastoon, Lisa Fridman,  
p. 8161 003, 040 584 4406, (ma-ti, to-
pe 9-15, ke 9-17) tai kiiminki.seura-
kunta@evl.fi.
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Perhekerhot:
Ti ��.1. klo �.�0-11 Kotiko-
lolla.
Ke ��.1. klo �.�0-11 Tupok-
sen Vanamossa.
hartaus to ��.1. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Niittypirtin kerho ma �8.1. 
klo 1� vanhassa kerhohuo-
neessa, Sinikka Ilmonen.
hyvänmielen päiväkahvit 
ti ��.1. klo 1� mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-
piirin vintillä.
tupoksen olohuone ti ��.1. 
klo 1�–1� Vanamon yläker-
rassa. Virikkeellistä toimin-
taa kaikenikäisille. Lapset 
vanhempien mukana. Avoin-
na joka toinen (pariton) viik-
ko kesään asti.
herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti ��.1. klo 18 seurakun-
tatalolla. Lopuksi lyhyt vuo-
sikokous.
Seurakuntakerho ke �0.1. 
klo 1� srk-talolla. Aihee-
na Lähestymme paastoa, Si-

nikka.
hiljaisuuden ilta ja ehtool-
linen to �1.1. klo 18 Rantaky-
län kappelissa aiheena  An-
na minun nähdä kunniasi, 
Aino ja Marjo. Kyytiä tarvit-
sevat, yhteys Ainoon, p. 0�� 
���1 ���.
kuorot: 
tähdet to ��.1. klo 1� srk-ta-
lolla. 
kirkkolaulajat ke �0.1. klo 
18 srk-talolla.
Varhaisnuorisotyö: �–1�-
vuotiaiden kerhot pyörivät 
joulutauon jälkeen normaa-
listi. Lisätietoja kotisivuilta 
tai Marialta, p. 0�� ���1 ���.
Nuorisotyö: 
lähetysvintin nuoret ti ��.1. 
klo 1�–18.�0 lähetysvintillä. 
Nuortenilta to �1.1. klo 18–
�0 kololla.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 
��.1. klo 10 Koti-Pietilässä ju-
malanpalveluksen aikana.
Partio: To ��.1. Tupoksen su-
denpentujen vanhempainil-

raamattuopetusilta su ��.1. 
klo 1� srk-talossa. Aiheena 
Paavalin henkilökohtaiset 
kirjeet, Liisa Kingma. 
herättäjä-yhdistyksen vuo-
sikokous su ��.1. klo 18 srk-
talossa ja herättäjän seurat 
klo 1�, Heikkinen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti ��.1. klo �.�� kappe-
lissa, kevätkauden aloituk-

sessa Sari Mustonen. Kyy-
ti srk-talolta lähtee klo �, pa-
luukyyti kerhon päätyttyä n. 
klo 11.1�.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ti ��.1. klo 1� Irja Pirttikos-
kella, Asematie �, Leena Les-
kelä, Pekkala.
aikuisten raamattupiiri ti 
��.1. klo 18 srk-talon kappeli-
huoneessa, Pekkala.
keskipäivänkerho ke �0.1. 
klo 11.�0 srk-talossa, Kyllö-
nen.
hartaus ke �0.1. klo 1� Päivä-
keskuksessa, Kyllönen.
rukouspiiri ke �0.1. klo 1�.�� 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to �1.1. klo 1� 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen to 
�1.1. klo 1� Vire kodissa, Kyl-
lönen.
lähetysilta ja kodin siunaa-
minen to �1.1. klo 1� Anne-
Maria ja Ari Tikkasella, Mu-
hostie ��b, Heikkinen.

kuorot: ke �0.1. klo 10.�0 
päiväkuoron, klo 1� lapsi-
kuoron ja klo 18.�0 kirkko-
kuoron harj. srk-talossa. To 
�1.1. klo 18.�0 kamarikuoron 
harj. srk-talossa.
lapset ja perheet: perheker-
hot tiistaisin klo �.�0–11.�0 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–1� Laitasaaren rukous-
huoneella.
Nuoret: nuortenillat ke 
�0.1. klo 1�–18.�0 Päivärin-
teen srk-salissa ja to �1.1. klo 
18–1�.�0 srk-talon nuorten-
tilassa. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 1.�. klo 1�–1�, 
��� 1�01. isoskoulutusleiri 
la �.�. klo 10 – su �.�. klo 1� 
Koortilassa.
oulujoki tulvii –gospelta-
pahtuma la 1�.�. Muhoksel-
la. Klo 1� konsertti Koivu ja 
tähti- kulttuurikeskuksessa, 
esiintyjinä Elisa Happonen ja 
Bass´n Helen. Liput � e, en-
nakkoon kirjastokahvilas-
ta. Klo 18 iltavesper kirkossa, 

Pekkala, Kajava, Elisa Happo-
nen, Valto Savolainen, Gos-
pel-lauluryhmä. Muhoksen 
rippikoululaiset ja isoskoulu-
tettavat osallistuvat molem-
piin tapahtumiin, rippikoulu-
kortilla vapaa pääsy.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo �.�0. Perhekerho torstai-
sin klo 10–1�. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe ��.1. klo 1� raamattuluok-
ka �.–�.-lk ja ompeluseurat 
ry:llä. Su ��.1. klo 1� pyhä-
koulut: kynttilänpäivän per-
hekirkko. Klo 1� seurat ter-
veyskeskuksessa ja klo 1� 
ry:llä. Ma �8.1. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti ��.1. klo 
1� lauluseurakerho Eila ja 
Hannu Pirneksellä, Kursun-
tie 10 A.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe ��.1. klo 18.�0 raa-
mattuluokka ja klo 1� ompe-
luseurat. La ��.1. klo 11 päi-
väkerho. Su ��.1. klo 1� py-
häkoulut Pinoniemellä ja Pa-

yhteyStieDot
kirkkoherranvirasto 
p. 08 88�� 100, 
avoinna ma-pe �–1�
seurakunnan 
sähköpostiosoite: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

Virsi-ilta ke �0.1. klo 1� Pirjo 
ja Vilho Kosamolla.
Perhekerho to ��. ja �1.1. 
klo 10-1� seurakuntakodissa 
ja ti ��.1. klo 10–1�. Suvan-
non perhekerho ke �0.1. klo 
10–1�.
raamattupiiri aloittaa toi-
mintansa ma �8.1. klo 1� seu-
rakunnan kirpputorilla. Lu-
ettavana ja pohdiskeltavana 
ovat evankeliumit.
Satumuskari seurakuntako-
dissa ti ��.1. klo 1�.�0–1�.1�.
Pyhäkoulu su ��.1. klo 1� Ku-
ressa Marja Lantolla.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-
rirönö 0–�-luokkalaisille kes-

ta Vanamossa klo 18–1�. Ai-
heena vanhempien vapaa-
ehtoinen osallistuminen par-
tiotoimintaan tapahtumien, 
retkien ja leirien apuvetäji-
nä. Muorikokous Kotikololla 
klo 18.�0. 
Su ��.1. Kirkkopalvelussa Ka-
nervat. 
Pe 1.�. Make päivystää Tu-
poksen Vanamossa klo 1�-
1�.Ruoktun suunnitteluko-
kous �. johtajille Kotikololla 
klo 1� alkaen. 
Su �.�. Kirkkopalvelussa Va-
riksenmarjat. Vaeltajien mä-
enlaskuretki Rantakylässä. 
Tarkemmat tiedot tulossa. 
Ti �.�. Heimopäälliköiden 
neuvosto �. partiotoimistos-
sa klo 18.1�. 
Ke �.�. Ruoktu XXV 08 ko-
kous leiriläisille ja vanhem-
mille Limingan seurakunta-
talolla klo 18–1�. Leirikirjeet 
jaossa. 
To �.�. Laumanjohtajien joh-
tajahuoltoilta. Tarkemmat 

lokankaalla. Klo 1� seurat 
ry:llä.
kastettu: Santeri Joona Je-
remias Alakylmänen, Atte 
Markus Ihme, Iida Ella Ma-

Lähde mukaan seikkailuun!
Viidakkopoika Mowgli seikkailee tiistaina 19. hel-
mikuuta kello 18.30 Oulun kaupunginteatterilla! 
Linja-autokyyti seurakuntatalolta kello 17.30, pa-
luu esityksen jälkeen. Hinta 9 euroa sisältää mat-
kan ja pääsylipun.

Näytelmä on klassikkotarina Mowglista, susilau-
man kasvattamasta pojasta, jonka ystäviä ovat viisas 
karhu Baloo ja viekas pantteri Bagheera.

Ikäsuositus yli 6-vuotiaille. Retken turvallisuu-
den kannalta toivomme, että vanhemmat ilmoit-
tavat vain omat lapsensa retkelle. Alle 10-vuotiaat 
pääsevät mukaan vain aikuisen seurassa. Ilmoittau-
tumiset 5.2. mennessä Sirpa Kukkohoville 050 309 
3565 tai Tuula Väänäselle 040 524 6534.

Teatteriretken järjestävät Muhoksen seurakun-
ta ja kunta.

kiviikkoisin klo 1�.�0–1� seu-
rakuntatalolla. Varhaisnuor-
ten kerhoissa on tilaa uusille 
kerholaisille. Lisätietoja: Tii-
na Inkeroinen, 0�0 ��1� ���, 
tiina.inkeroinen@evl.fi. 
Nuorisotyö: iltakahvila Rö-
nö avaa ovensa pe ��.1. klo 
18–��. Rippikoululaiset saa-
vat iltakahvilasta merkinnän.
rippikoulutyö: Rippikou-
lusunnuntai su ��.1. klo 10–
1�.�0 seurakuntatalolla rip-
pikoululaisille ja vanhemmil-
le. Rippikoulun talvitunnit 
jatkuvat helmikuussa. Isos-
koulutuksen käyneet voi-
vat hakea hommiin Isosralliin 
1�.�. ja rippikoululeirille �.–
�.�. Vapaamuotoiset hake-
mukset Tiinalle tai Markolle 
viim. pe 8.�.
ystävänkammari seurakun-
takodissa ti ��.1. klo 10–1�.
kuorot: Lapsikuoro to ��.1. 
klo 1�. Sarakylän kuoro to 
��.1. klo 18.��, kirkkokuoro 
to ��.1. klo 18. Vox Marga-

rita ke �0.1. klo 18 ja eläke-
läisten musiikkipiiri ke �0.1. 
klo 1�.
lähetystyö: Talkooilta ma 
�8.1. klo 18.00 Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa.
lähetyksen kirpputori ke 
�0.1. klo 10–1� talkootuvassa.
rauhanyhdistykset:  Käsi-
työilta Sarakylässä Elsa Puha-
kalla pe ��.1. klo 1�. Laulu-
seurat Sarakylän kappelissa 
su ��.1. klo 1�. Pudasjärven 
Jongun rauhanyhdistyksen 
vuosikokous ja seurat Kaisu 
ja Pekka Liikasella su �.�. klo 
1�. Lauluseurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su ��.1. 
klo 1�. (T. Luokkanen).
kastettu: Maaria Pauliina 
Mattila, Mikael Eero Alek-
santeri Hiltula.
avioliittoon vihitty: Marko 
Juhani Puurunen ja Minna 
Riitta Pähtilä.
kuollut: Juho Raiskio, 8�; 
Niilo Niemi, ��; Anna Matil-
da Kokko, 8�.

Ensi sunnuntaina 27.1. kello 10–12.30 
vietetään seurakuntatalolla rippikoulu-
sunnuntaita, johon rippikoululaiset kut-
sutaan yhdessä vanhempiensa kanssa. 

Nuoret toimivat jumalanpalveluk-
sessa avustajina muun muassa virsikir-
jojen jaossa, kolehdin kannossa ja teks-
tien luvussa. 

Kirkkokahvien nauttimisen jälkeen 
kokoonnutaan yhteiseen hetkeen, jossa 
rippikoulun käyneet nuoret ja vanhem-
mat pitävät puheenvuoron omista rippi-
koulumuistoistaan. 

Nuorisotyönohjaajat Tiina ja Marko 
kertovat rippikoulusunnuntain päät-
teeksi multimediaesityksen avulla rip-
pikoulusta tänään ja vähän ennen van-
haankin.

Rippikoulusunnuntai kokoaa yhteen 
rippikoululaiset, vanhemmat ja opettajat

Vartiolaisten talvilei-
ri pidetään Hossan Jat-
konsalmessa tutussa 
paikassa sunnuntaista 
torstaihin 2.–6. maalis-
kuuta. 

Leirin aiheena ovat 
luokkien kouluttami-

nen ja loppututkinnot. 
Tarkemmat tiedot 

leirimaksuineen tiedo-
tetaan lähempänä. 

Ilmoittautuminen 
Kotikololta lähiaikoina 
saatavalla ilmoittautu-
miskaavakkeella. 

yhteyStieDot

kirkkoherranvirasto
Pappilantie �
p. 08 ���1 ��0, 0�� ���1 
��0, fax. (08) ���1 ���, 
liminka@evl.fi
Avoinna ma, ti, to ja pe 
�-1�, ke �-1� ja 1�-18.
Toimistosihteeri 
Rauni Tervo, 
rauni.tervo@evl.fi

taloustoimisto
Pappilantie �.
Avoinna ma-pe �-1�.
Talouspäällikkö 
Oula Multanen, 
oula.multanen@evl.fi
p. 08 ���1 ��1, 
0�� ���1 ���
Anna-Leena Luttinen, 
p. (08) ���1 ��1

tiedot Anskulta. 
Pe 8.�. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 1�-1�. 
Ruoktun suunnittelukokous 
�. Kotikololla alkaen klo 1�.  
Lippukunnan hallitus partio-
toimistossa klo 18–�0. 
Su 10.�. Kirkkopalvelussa 
Metsämansikat. 
rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe ��.1. klo 18.�0 Helvi ja 
Vesa Vappulalla sekä Seija ja 
Vesa Mannisella. Seurakun-

tapäivä su ��.1. klo 1� ry:llä.
kastettu: Miska Erkki Pietari 
Kiviniemi, Unna Taika Tuulia 
Kotkaranta, Matleena Lahja 
Auroora Kytökangas, Akse-
li Tiitus Jeremia Mursu, Art-
tu Janne Joonatan Seppä-
lä, Noora Anna Kristiina Uu-
simäki.
kuollut: Anna Reeta Oiva 
e. Hämeenniemi, 8�; Paavo 
Matti Ruonakoski, ��.

Sururyhmä
Sururyhmä kokoontuu 
joka toinen torstai �1.�. 
alkaen klo 18–1�.�0 
seurakuntatalossa.
Kokoontumisten aiheina 
mm. Minun suruni, 
Tunteiden ristiaallokko, 
Mikä on auttanut 
surussani, Toivo ja 
tulevaisuus. Ryhmän 
vetäjinä Leena Leskelä, 
0�0 ��� 0�8� ja Pekka 
Kyllönen, 0�0 ��� 0�81.

ria Karppinen, Justus Aleksi 
Karppinen, Petrus Joonatan 
Österberg.
kuollut: Laila Elisabet En-
qvist, ��.

Ruoktu XXV 08 lähestyy
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keStilä
Perhekerho to ��.1. klo 11 
kerhokodissa. 
kirkonkyläläisten Pihlajis-
to-vierailu to ��.1. klo 1�. 
ehtoollishartaus pe ��.1. 
klo 1� Pihlajistossa, Janne 
Isomaa.
Seurakuntatapahtuma seu-
rakuntakodissa su ��.1. klo 
18. Miten taivasta voi tuo-
da maan päälle? – Jumalan 
suunnitelma sinulle. Juhani 
Seppänen Suomen Raamat-
tuopistosta sekä Timo Hak-
karainen, Janne Isomaa, Un-
to Määttä ja kirkkokuoro.
Seurakuntakerho ke �0.1. 
klo 10 seurakuntakodissa.
lapsi- ja nuorisotyö: Su-
darikerho (�–�-luokkalai-
sille) to klo 1�.�0–1� kerho-
kodissa. 
Päiväkerho ke klo 11–1�.�0 
kerhokodissa. Puuhakerho 
(0–�-luokkalaisille) ke 1�.�0–
1� kerhokodissa. Nuorten 
juttu: Raamis pe 1.�. klo 18 – 
1� Kestilän kerhokodissa. 

rauhanyhdistys: lähetysseu-
rat kirkossa su ��.1. klo 1�.

PiiPPola 
raamattu- ja keskustelupii-
ri su ��.1. klo 18 Arja ja Han-
nu Hyvärisellä. 
kehitysvammaisten kerho 
ma �8.1. klo 1�.1�–1� srk-ko-
dilla.
Seurakuntakerho ti ��.1. klo 
1� Väinölässä, vieraana Ju-
hani Seppänen. Aiheena Iloa 
kyynelten läpi.
rauhanyhdistys: Ma �8.1. 
klo 1� lähetysseurat kirkossa. 

Pulkkila 
Perhekerho to ��.1. ja to 
�1.1. klo 10 srk-talossa.
tyttö- ja poikakerho to ��.1. 
klo 1� srk-talossa.
Päiväkerho pe ��.1. klo 1� 
srk-talossa.
Nuorten juttu pe ��.1.  Klo 
18 srk-talossa.
Suomen raamattuopiston 
päivät su ��.1. alkavat klo 10 
messulla Pulkkilassa. Kirk-

kokahvit ja päivätilaisuus ai-
heella Mannaa taivaasta – 
leivästä on kysymys, Juha-
ni Seppänen, Martti Arkkila, 
Timo Hakkarainen. Tilaisuus 
jatkuu klo 18 Kestilässä.
Pyhäkoulu ti ��.1. klo �.1� 
esikoululla ja klo �.�� päivä-
kodilla, Martti Arkkila.
Palvelupäivä ke �0.1 klo 10 
srk-talossa.
hartaus to �1.1. klo 1� Koi-
vulehdossa.
tyttö- ja poikakerho to �1.1. 
klo 1� srk-talossa.
yhteisvastuukeräys alkaa 
�.�. Uusia kerääjiä kaivataan 
listakeräykseen! Yhteydet 
Kirsti Hakkaraiseen, p.0�0 
�08 ��0�
rauhanyhdistys: Pe.��.1. klo 
1�.00 raamattuluokka ry:llä. 
La. ��.1. klo 1�.�0 seurat ry:
llä. Su ��.1. klo 11.�0 pyhä-
koulu ry:llä. Ti. ��.1. klo 1� 
SRK:n lähetysseurat Elvi ja 
Seppo Niemisellä. Pe. 1.�. klo 
1� ompeluseurat Hiltusella 
Laakkolassa. 

PyhäNtä
Diakoniapiiri to ��.1. klo 11 
Tavastkengän Manta ja Aimo 
Turusella. 
lukupiirit ma �8.1. klo �–10 
srk-talolla ja klo 11–1� Ukon-
ojan kerhotilassa.
Mll:n perhekahvila ma �8.1. 
klo 11–1� kerhotilassa.
Suomen raamattuopiston 
raamattuilta ma �8.1. klo 18 
srk-talolla. Aiheena Taivas-
ta maan päällä, Juhani Sep-
pänen, Tapio Pokka ja Py-
hännän viranhaltijat Sulo ja 
Veijo. Tarjoilukahvit ja -teet, 
myyntipöytä, mahdollisuus 
keskusteluun.
Varhaisnuorten kerho ma 
�8.1. klo 1�–18.�0 Tavastken-
gän koululla. 
Päiväkerhot ti ��.1. klo 11–
1�.�0 kerhohuoneessa.
Salaisuuksien kaivos –kerho 
(0-� lk.) ti ��.1. klo 1�–1�.�0 
srk-kodissa kerhotilassa.
Perhekerhot to �1.1. klo 11 
srk-kodissa.  
Diakoniapiiri to �1.1. klo 

18.�0 Toini Malisella.
rauhanyhdistys: Ke �0.1. klo 
18.�0 lauluseurat ry:llä.

raNtSila
Seurakuntakerho to ��.1. 
klo 1� Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
Suomen raamattuopiston 
tilaisuus ti ��.1. klo 18 srk-
kodissa. Aiheena Iloa kyy-
nelten läpi – kokemus uskos-
ta ja Riisuttu ihminen – min-
kä varassa elää. Mukana Si-
nikka Ojala ja Juhani Seppä-
nen Raamattuopistosta sekä 
Hannu Lauriala.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–1� Nuppulassa.
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 
Hovin nuppukerho Hovin 
koululla, ke klo �–11 pien-
ten nuppukerho ja klo 11.�0–
1�.�0 isompien nuppukerho 
Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Ma 
klo 1�–1� tyttökerho Nuppu-
lassa, ti klo 1�.1�–1� Manki-
lan varhaisnuoret ja ke klo 

1�–1� Hovin varhaisnuoret.
rippikoulua la ��.1. klo 10–
1� Nuppulassa.
rauhanyhdistys: Pe ��.1. 
ja 1.�. klo 1� ompeluseurat 
ry:llä.
kastettu: Mette Matleena 
Marin.
kuollut: Veli Juhani Kuro-
la, ��; Anja Inkeri Lehto, ��; 
Paavo Auvo Olavi Rantapel-
konen, �0.

PyhäNNäN kirkoN 
100-VuotiSjuhla
Messu su ��.1. kello 10 
kirkossa. 
Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoilla sekä 
ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa. 
Alkutervehdys kirkko-
neuvoston varapuheen-
johtaja Leena Nissinen, 
ohjelmaa, juhlaesitelmä 
rovasti Sulo Kautto, 
päätössanat Erkki Piri 
ja lopuksi kahvit.

koulunsa käyvät osallistuvat 
jumalanpalvelukseen.
Seurakunnan rippikoulu to 
�1.1. klo 1�.1�–1� seurakun-
takodilla. 
rauhanyhdistys: to ��.1. klo 
1�.�0 päiväkerho ry:llä. Pe 
��.1. klo 1�.�0 raamattuluok-
ka Kimmo Toppilalla. Su ��.1. 
klo 1� pyhäkoulut Pauli Ni-
kulalla ja Ismo Hyvärillä sekä 
klo 1� seurat ry:llä. To �1.1. 
klo 1�.�0 päiväkerho ry:llä.
kastettu: Severi Matias Hek-
kala.
kuollut: Johanna Eliina Pa-
tokoski e Määttä, 8�; Hel-
mi Maria Nygård e Vikiö, 88, 
Oulun tuomiokirkko evl.

VihaNti
taloustoimisto ja seurakun-
tatoimisto p. 010 ���0 ��1 
ma-pe �–1�. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 1� B 10.
Diakonia-lähetyspiiri to 
��.1. klo 1� Kuusirati-Ohi-
maan diakonia-lähetyspii-

ri Kuusiratin kylätalossa. To 
�1.1. klo 1� Lumimetsässä Ei-
la ja Urpo Törmikoskella.
raamattupiiri ma �1.1. klo 
1� srk-talossa. 
Seurakuntakerho ti ��.1.  
srk-talossa klo 1�. 
Vanhainkotihartaus ke �0.1. 
klo 1�.
Virsihartaus ke �0.1. klo 1� 
vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Sanan ja rukouksen ilta 
to ��.1. klo 1� Vihannin kir-
kossa. Mukana Ylistyskuo-
ro ja Veikko Määttä Raahen 
srk:sta. Rippikoululaiset saa-

vat merkinnän, mikäli osallis-
tuvat tähän vapaaehtoiseen 
tilaisuuteen.
Siioninvirsiseurat su ��.1. 
klo 18 srk-talolla klo 18. Seu-
rojen jälkeen H-Y:n Vihannin 
paikallisosaston vuosikoko-
us. Vuosikokouksen jälkeen 
H-Y:n Siikasalon seurakun-
nan paikallisosaston perusta-
va kokous.
rauhanyhdistys: Su ��.1. klo 
1� seurat Alpuan ry:llä. Su 
�0.1. klo 1� seurat kirkonky-
län ry:llä.
kuollut: Pekka Veli Juhani 
Puijola, ��, Oulainen evl.

Murto-ojakylä-juurussuon 
diakoniapiiri to ��.1. klo 
10.�0 Marjut ja Taisto Lip-
posella.
hartaus pe ��.1. klo 10.�0 
Sotainvalidien palvelutalolla.
Seurakuntakerho ti ��.1. klo 
1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
ilosanomapiiri ti ��.1. klo 
18.�0 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: 
Nuortenilta pe ��.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja Peu-
ranniemessä Murrossa. 

yökahvila pe ��.1. klo �0–�� 
Peuranniemessä Murrossa. 
isoskoulutus la ��.1. klo 1�–
1� Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
kuorot: 
kirkkokuoron harjoitus ke 
�0.1. klo 1� Tyrnävän srk-ta-
lolla. 
lapsikuoron harjoitus to 
�1.1. klo 1� Temmeksen srk-
talolla.
temmes: Hartaus pe ��.1. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 

srk-talolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
To ��.1. klo 1� kodinilta 
ry:llä. Su ��.1. seurat klo 1� 
Lepolassa ja klo 1� ry:llä, 
Aatos Mehtälä ja Markku 
Kämäräinen.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
��.1. klo 1� lauluseuramyy-
jäiset ry:llä. Su ��.1. klo 1� 
seurat ry:llä.
kastettu: Juhana Antton 
Näsänen, Sonja Tuulia Tölli.

ruukki  
kirkkoherranvirasto p. 010 
���0 ��0 ma–pe �–1�.
Diakonissa Sirkka koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo �–10, p. 0�0 ��� ����.
Diakonissa tavattavissa kes-
kiviikkoisin klo 1�-1� Ruukin 
srk-talolla.
Diakoniatilaisuus ti ��.1. klo 
1� Ritva Luomajoella, Luo-
huantie 1��� Luohua. Ar-
pajaiset, päiväkahvit ja mu-
kavaa seuraa. Uusinta tie-
toa Yhteisvastuukeräyksestä. 
Mukana Siikasalon srk:n dia-
koniatyöntekijät.
Pyhäkoulu su ��.1. klo 1� 
Ruukin seurakuntatalossa.
Perhekerhot klo �.�0 ti Paa-
volan srk-talossa, ke Ruukin 
srk-talossa ja to Revonlahden 
srk-talossa.
lapsikuoro to ��.1. ja �1.1. klo 
1� Ruukin srk-talossa, Ti ��.1. 
klo 1� Paavolan srk-talossa. 
kirkkokuoro to  ��.1. ja 
�1.1. klo 1�.�0 Ruukin srk-ta-
lossa. 

Klaavolla klo 18. Ompeluseu-
rat ja myyjäiset Paavolan ry:
llä klo 1�, vuorossa myyjäis-
ryhmä 1. Lauluompeluseurat 
Soili ja Voitto Niemelällä klo 
1�. Klo 1� talvimyyjäiset Ruu-
kin ry:llä. La ��.1. klo 1� yh-
teinen aviopuolisoiden ilta 
Ruukin ry:llä. Kodin ilmapii-
ri, Mikko Hallikainen. Su ��.1. 
Seurat Luohuan ry:llä klo 1� 
ja 18.�0, Veijo Sydänmetsä ja 
Jouko Limma. Revonlahden 
ry:n pyhäkoulu Kari-Pekka 
Laukalla klo 1�.

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste on 
avoinna  maanantaisin ja 
tiistaisin klo �–1�. 010 ���0 
��� tai toimistosihteeri 0�� 
���8 1�8. Muina aikoina so-
pimuksen mukaan.
Seurakunnan rippikoulu su 
��.1. klo 10–1� alkaen sana-
jumalanpalveluksella kirkos-
sa ja jatkuu rippikoulutun-
neilla Siikajoen pappilassa. 
Huom! Päiväkouluna rippi-

aikuisten päiväpiiri ma 
�8.1. klo 1� Paavolatalolla.  
Ke �0.1. klo 1� Ruukin srk-
talolla 
omaishoitajien ryhmä to 
�1.1. klo 1� Paavolan srk-ta-
lolla.
Sukkakerho to ��.1. ja 
�1.1.klo 1� Ruukin srk-ta-
lossa.
Nuortenilta to �1.1. klo 18 
Ruukin srk-talossa ja klo 
1�.�0 Paavolan srk-talossa.
tukeva teatteri –kerho ko-
koontuu tiistaisin Ruukin srk-
talolla klo 1�–18.�0. Teatteri-
ilmaisuharjoitusta 11–1�-vuo-
tiaille. Ohjaamassa Marleena 
Taskila, p. 0�0 ��1 ��01.
Siioninvirsiseurat su ��.1. 
klo 18 Vihannin srk-talolla. 
Seurojen jälkeen H-Y:n Paa-
volan paikallisosaston vuosi-
kokous. Vuosikokouksen jäl-
keen H-Y:n Siikasalon seura-
kunnan paikallisosaston pe-
rustava kokous.
rauhanyhdistykset: Pe ��.1. 
ompeluseurat Helena ja Sami 

Kirkkokonsertti 
Utajärven Puhallinorkesteri esiintyy Su 27.1. kello 15 Temmeksen kirkossa. 

Ohjelmassa hengellistä musiikkia ja kirkkomusiikkia, 
muunmuassa Panis Angelicus, Pavane, Heikki Klemetti ja Heino Kaski. 
Johtaa yliluutnantti Petri Aho Pohjan sotilassoittokunnasta. 

Vapaa pääsy. 

Järj. Tyrnävän kunta ja seurakunta.

Seurakunnassamme toimii 
kolme perhekerhoa: Mur-
rossa, kirkonkylällä ja Tem-
meksellä. 
 Perhekerho on tarkoitet-
tu kotona lapsiaan hoitavil-
le vanhemmille ja isovan-
hemmille yhteiseksi virkis-
tyshetkeksi. Perhekerhos-
sa lapset saavat leikkiä kes-
kenään ja aikuiset vaihtaa 
kuulumisia. Leikkien lomas-
sa vanhemmat voivat askar-

rella yhdessä lastensa kans-
sa. Lopuksi nautitaan kah-
vit ja mehut sekä vietetään 
pieni yhteinen laululeikki-
tuokio. Opettelemme myös 
pieneksi hetkeksi hiljenty-
mään lastenvirren ja ruko-
uksen kera.
 Perhekerhoihin ei tarvit-
se erikseen ilmoittautua, 
voi tulla silloin, kun pääsee. 
Perhekerhoissamme käy vii-
koittain runsaasti väkeä, 

vauvasta vaariin!

perhekerhomme 
kokoontuvat seuraavasti:
Tiistaisin Temmeksen 
seurakuntatalolla 
kello 10–1�.
Keskiviikkoisin Murrossa 
Peuranniemi 1�:ssa 
kello 1�–1�.
Torstaisin Tyrnävän 
kirkonkylällä seurakunta-
talolla kello 10–1�.

Tervetuloa perhekerhoihin!
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”Ei, ei onnistu. Jos olisitte puo-
len Suomen maakuntalehdes-
tä tai paikallislehdestä, niin sit-
ten kyllä. Me emme vain hyväk-
sy poliittisesti tai uskonnollises-
ti sitoutuneiden lehtien toimin-
taa paikassamme.”

Näin kerrottiin oululaisen 
kävelykadun sydämessä olevas-
sa anniskeluravintolassa.

Aha. Täällä siis tapahtuu sel-
vää syrjintää. Seurakuntalehti 
ei pääse tekemään gallupia päi-
väolusiaan nauttivien ihmisten 
keskellä. Hyllyillä mallastarjon-
ta on runsas, mutta tiskin taka-
na vastaanottokyky rajoittunut. 
Niin, onhan siinä se vaara, että 
leimautuu samoin kuin 80 pro-

senttia maan väestöstä. 
Toimittaja ja kuvaaja saivat 

sentään lämmitellä hetken sor-
miaan. Sitten taas kadulle pak-
kaseen ihmisiä haastattelemaan. 

Mikä lie se piru, joka saa kai-
ken seurakuntaan, kirkkoon tai 
uskoon liittyvän aiheuttamaan 
torjuvia puistatuksia? Uskoo-
ko ravintelinpitäjä, että aiomme 
saarnata asiakaskunnalle sormi 
pystyssä viinan kiroista tai syn-
nin turmiosta?

Kuka lie pelotellut ihmiset 
niin syvään herranpelkoon, et-
tä pelkkä vilahdus kansankir-
kosta aiheuttaa refleksinomais-
ta torjuntaa? Kontaktin usko-
taan keskustelun sijaan tuovan 

mukanaan kasapäin pakkosyö-
tettäviä totuuksia muodossa tai 
toisessa.

Luukusta tipahtavan lehden 
koetaan saastuttavan mielen ja 
loukkaavan oikeuksia niin pal-
jon, että siinä vaiheessa kan-
nattaa jo harkita rikosilmoi-
tuksen tekemistä poliisille. Ku-
ka laitetaan syytettyjen penkil-
le – sananvapausko? Olisi haus-
ka tietää, kuinka monta valitus-
ta Kesko saa mainoksistaan. Ei 
varmaan yhtään. Kapitalismi ja 
mainostaminen on tervettä, kun 
taas kirkko ja journalismi mah-
doton yhdistelmä.

Myös se, että ”normaali” ih-
minen siirtyy seurakuntalehden 

leipiin, on monelle valistuneel-
le aikuiselle hankala paikka. Sii-
hen suhtaudutaan samanlaisel-
la hämmennyksellä kuin jos oli-
si myynyt työnpanoksensa lisäk-
si jotain muutakin. 

”En olisi uskonut sinusta. Mi-
ten sinä nyt niin?” Ja sitten kysy-
vä katse, joka tuntuu odottavan 
puolustuspuhetta. Pikainen vil-
kaisu päästä varpaisiin. ”Ei sillä 
vielä ole tukka nutturalla. Yrit-
tää ilmeisesti soluttautua takaisin 
meidän joukkoon. Ei onnistu.”

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

Sorrettu seurakuntalehti
1. kivi

Teologian ja oikeus-
tieteen ammattilainen

Arto Seppänen on valmistunut 
ylioppilaaksi Suomussalmen 
lukiosta 1971. 

Teologian kandidaatiksi 
hän valmistui 1975 ja teologian 
tohtoriksi 1998 Helsingin 
yliopistosta. Lapin yliopiston 
oikeustieteen jatko-opiskelija 
Seppänen on ollut vuodesta 2004 
alkaen.
Seppänen on toiminut pappina 
Kajaanissa, Kemijärvellä ja 
Suomussalmella. Hän oli 
lähetystyössä Keniassa 1986–
1992. Vuodesta 1993 lähtien 
hän on toiminut kirkkoherrana 
Utsjoella. 

Faktaa

Arto Seppäsen 
väitöstutkimuksen mukaan 
kirkko-oikeus on jäänyt 
maallisen oikeuden 
jalkoihin tulkittaessa 
muun muassa naispapin 
kanssa alttariyhteistyöstä 
väistävää tunnustuksellista 
pappia.

T uoreen väittelijän mu-
kaan kirkko-oikeus on 
vähän tutkittu oikeuden-
ala Suomessa. Edellinen 

puhtaasti kirkko-oikeuden oi-
keusteoriaa käsittelevä väitöskir-
ja julkaistiin 160 vuotta sitten. 
Tutkimuksen ja keskustelun vä-
häisyys ovat johtaneet siihen, et-
tä kirkon omassa lainkäytössä ja 
hallinto-oikeuksissa kirkkolain-
säädäntöä on alettu tulkita mui-
den oikeudenalojen periaatteiden 
mukaan. 

– Kirkkolainsäädäntöä jäsen-
tävä kirkkolain tunnustuspykälä 
on sivuutettu ja kirkko-oikeudes-
ta on tullut ”maallista” oikeutta, 
vaikka kirkolla on oma Raama-
tusta ja tunnustuksesta nouseva 
oikeutensa, jonka autonomisuu-
den perustuslain 76§ tunnustaa, 
Seppänen sanoo.  

Seppäsen mukaan kirkko-oi-
keus menettää merkityksensä, 
kun kirkkolaissa mainittua pap-
pisvirkaa tulkitaan ensisijaisesti 
virkamieslainsäädännön näkö-
kulmasta tai yleisen mielipiteen 
mukaan.

– Kirkon oikeus perustuu tun-
nustukseen. Tunnustus määrit-
tää kirkon elämää kaikilla tasoil-
la kirkolliskokouksesta aina kir-
kon nuorimpaan jäseneen saak-
ka. Tunnustuspykälästä voidaan 
johtaa kirkkolainsäädännön tul-
kintaa määrittävät kirkko-oikeu-

   Tunnustuksellisella papilla on oikeus 
väistää alttariyhteistyötä naispapin kanssa

delliset periaatteet: raamattupe-
riaate, tunnustuksellisuuden ja 
tunnustusmyönteisyyden periaa-
te ja katolisuuden, eli kirkon yk-
seyden, periaate. 

perusoikeudet 
hukassa
Seppäsen mukaan tunnustus ei 
kuitenkaan määritä tuomioka-
pituleiden päätöksiä tutkituissa 
tapauksissa. Myöskään hallinto-
oikeuksien ratkaisuissa aina kor-
keinta hallinto-oikeutta myö-
ten tunnustuksella ei ole mitään 
merkitystä, vaikka kyseessä on 
korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan kirkollinen asia ja tun-
nustuspykälä on osa Suomen vi-
rallista oikeusjärjestystä. 

– Tämä on tullut mahdolli-
seksi tekemällä asioista pelkkiä 
hallinto- ja järjestyskysymyksiä, 
mitä ne tutkimukseni mukaan 
eivät ole. 

Seppäsen mukaan kirkko 

noudatti laajalla rintamalla pe-
rusoikeuksia jo ennen vuonna 
1995 säädettyä perusoikeusuu-
distusta. 

– Kirkko kuitenkin lakka-
si noudattamasta perusoikeuk-
sia niiden tultua säädetyksi pe-
rustuslaissa vuonna 2000. Kir-
kon lainkäyttöratkaisuja ei näy-
tä enää määrittävän mahdolli-
simman laaja perusoikeuksien 
toteutuminen, vaikka kirkko on 
perustuslain 22§:n mukaan jul-
kisoikeudellisena yhteisönä vel-
voitettu turvaamaan perusoi-
keuksien toteutumisen. 

Kirkkoherran 
virat pannassa
Tällä vuosituhannella kirkko 
on entistä johdonmukaisemmin 
katsonut, ettei virkakäsityksensä 
takia alttariyhteistyöstä kieltäy-
tyvää ns. väistävää pappia asete-
ta ehdolle kirkkoherran virkaan. 
Pappeja on tuomittu myös altta-

riyhteistyöstä kieltäytymisen eli 
virkavelvollisuuksista kieltäyty-
misen perusteella. 

– Perustuslain 11§:n 2 mo-
mentin mukaan ketään ei voida 
pakottaa uskonnonharjoitukseen 
vakaumuksensa vastaisesti. Tästä 
pakottamiskiellosta on suoraan 
johdettavissa oikeus väistää. Jos 
väistäminen on papin perustus-
laillinen oikeus, se ei voi muo-
dostua esteeksi tai syytteen pe-
rusteeksi, Seppänen sanoo. 

Seppäsen mukaan perustus-
laillinen oikeus johonkin ei voi 
olla samassa asiassa raskautta-
va tekijä, varsinkaan kun tällais-
ta perusoikeuden rajoitusta ei ole 
laissa nimenomaisesti mainittu. 
Perusteluna Seppänen käyttää 
oikeusministeriön julkaisemaa 
Lainlaatijan perustuslakiopasta, 
jonka mukaan henkilön pakotta-
minen omantuntonsa vastaises-
ti uskonnonharjoittamiseen on 
luokiteltu perustuslain ehdotto-

Ni ina H uu sko n e n

miin kieltoihin. 
Seppäsen tutkimuksessa on 

tarkasteltu Suomen oikeusjärjes-
tykseen sisältyvän evankelis-lu-
terilaisen kirkon kirkkolain 1§:n 
eli tunnustuspykälän syntytaus-
taa, asemaa ja merkitystä kirk-
kolainsäädännössä. Tutkimuk-
sen kohteena olivat erityisesti 
kirkon hallinnolliset ratkaisut ja 
niistä tehdyt valitukset ylempiin 
oikeusasteisiin tapauksissa, jotka 
tavalla tai toisella liittyivät nais-
pappeuteen. 

Kirkkoherra Arto Seppä-
sen väitöskirja Tunnustus kirkon  
oikeutena tarkastetaan Lapin yli-
opiston oikeustieteiden tiede-
kunnassa perjantaina 25. tam-
mikuuta.   

oLLi TiurANieMi
Lapin yliopiston viestintä

Tutkimuksessa kysytään: 
onko tunnustuksellisilla 
papeilla, jotka 
pitäytyvät 
vakaumuksensa 
vuoksi perinteiseen 
virkanäkemykseen, 
oikeutta toimia 
pappina Suomen 
evankelisluterilaisessa 
kirkossa? Sillä ei oteta 
kantaa siihen, onko 
naispappeus oikein 
vai väärin. Se ei ole 
oikeustieteen asia.

ArTo SeppäNeN

VÄITÖS:

Utsjoen kirkkoherra Arto Seppänen on tutkinut väitöskirjassaan naispappeuden 
vastustajien oikeudellista asemaa työyhteisössä. 


