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Vastarannan Kiiski Aatoksia

10.1.2008

Tieteenpuhdistajat heräsivät
Erkki Tuomioja usutti itsenäisyyspäivän alla Skepsis ry:tä taistoon, 

jonka päämääränä olisi teologisten tiedekuntien hävittäminen yli-

opistoista. Tohtori oli tullut käsitykseen, että teologia ei ole tiedet-

tä. Syitä hän ei sen enempää eritellyt.

Asia onneksi hautautui joulun ajaksi, mutta ponnahti vuoden alus-

sa jälleen uudelleen keskusteltavaksi. Skepsis nähtävästi innostui Tuo-

miojan ehdotuksesta.

Niinpä yhdistys lähetti maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamu-

ohjelmaan edustajansa argumentoimaan, miksi yliopistojen kaikki-

en tieteiden joukosta juuri teologia pitäisi poistaa.

Ja tulihan niitä perusteluita – kokonaiset kaksi kappaletta.

Ne olivat nämä: Ranskassakaan ei ole teologisia tiedekuntia ja teo-

logisesta tiedekunnasta tulee pappeja.

Teologisissa tiedekunnissa työntekijöiden ja opiskelijoiden ei vielä 

kannata olla huolissaan, jos julkisessa keskustelussa esitettävät argu-

mentit ovat tällä tasolla.

Tähän mennessä esitetyt perustelut eivät täytä ainakaan tieteel-

lisen argumentoinnin kriteerejä. Niihin voi kuitenkin vastata: Suomi 

ei onneksi ole Ranska ja teologisesta tiedekunnasta ei tule pappeja 

vaan teologian maistereita.

Keskustelu teologian hävittämisestä palauttaa mieleen Neuvosto-

liitossa 19�0-luvun alkupuolella järjestetyt julkiset väittelytilaisuudet 

ja seminaarit, joissa tarkoituksena oli loogisin ja tieteellisin perus-

teluin hyökätä uskontoja ja erityisesti ortodoksista kirkkoa vastaan 

saattaen ne naurunalaiseksi.

Vähän ajan kuluttua puolueen keskuskomitea lähetti kentälle kier-

tokirjeen, jossa kehotettiin varovaisuuteen keskustelutilaisuuksien 

järjestämisessä. Vuosikymmennen lopulla väittelyt ja seminaarit kiel-

lettiin kokonaan. Oli nimittäin tapahtunut niin, että kuulijat poistui-

vat tilaisuuksista kirkon kannattajina.

Teologian kannatukselle saattaa käydä samalla tavalla, jos sitä vas-

taan ei esitetä yhtään paremmin harkittuja kannanottoja.

Oman maan 
profeetat

Vanhenemisen ilo
Ehkä kauimmin olen ihaillut viisissä-
kymmenissä olevia naisia. Kaksikym-
mentävuotiaan silmiin he olivat niin 
osaavia, itsensä ja tahtonsa tuntevia ja 
kauniita. Esikuvia kerrakseen. Lienee-
kö nainen silloin rohkeimmillaan: mo-
net vaihtavat ammattia, muuttavat elä-
mäntapansa, opettelevat nauramaan it-
selleen.

Maaginen ikä on myös, kun ihminen 
on kolmenkymmenenviiden. On jotain 
juhlavaa siinä, miten yhtäkkiä oivaltaa, 
että omia muistoja on neljältä vuosikym-
meneltä. Monet tapahtumat, joita muis-
taa, ovat muuttuneet historiaksi lasten 
oppikirjoihin. Ei enää kummallisesti pu-
keutuneita reliikkejä historian harmailla 
sivuilla, vaan “muistan vielä, miten kat-
soimme ihmetellen televisiosta, kun se 
tapahtui”.

Virpi Koivistoinen 
Kymen Sanomat 7. tammikuuta.

Tolpasta asiaa
Viime aikoina olen seurannut herkeä-
mättä viiden muovisen pylvään elämää 
Savonlinnan länsilaidalla.

Olette varmaan jossain sellaisia näh-
neet. Noin puolitoista metriä korkeita, 
onttoja, parin pesäpallomailan paksui-
sia, valkoisia, joiden päissä on mustalla 
pohjalla heijastimet.

Pylväät hoitivat annettua tehtäväänsä 
nurkumatta yli kahden viikon ajan. Yötä 
päivää, sateessa ja paisteessa. Tekivät työ-
tä käskettyä kuin kuka tahansa kunnon 
kunnan virkamies.

Lopulta tuli se yö, kun luomakunnan 
kruunu näytti mahtinsa ja niittasi tolpan 
tantereeseen. En muista oliko se synkkä 
ja myrskyinen yö, mutta se on varmaa, et-
tä luonto ei luotettavaa liikenteenohjaajaa 
maahan kaatanut. Ihminen se oli.

Paljon ei maahan upotetulla tolpalla 
siinä taistossa jakoja ollut. Varmaan oli 
ihmisellä voittajan fiilis, kun näki tolpan 
maan povessa. 

Jarmo Pesonen
Itä-Häme 5. tammikuuta.

Yhteiskunnassamme on useita vallit-
sevia totuuksia, joiden kyseenalaista-
minen ei ole suotavaa. Yleiset totuudet 
ovat joidenkin joskus kehittämiä, ”yh-
dessä sovittuja”.

Joskus totuuksien kehittymiseen 
vaikuttavat taloudelliset tai poliittiset 
vaikuttimet.

Tieteellisessä maailmassa vallitse-
vien totuuksien kyseenalaistaminen 
on perinteisesti ollut hyve. Se on ol-
lut ehdottoman tärkeää tieteen kehit-
tymiselle. Monet lääketieteen suuris-
ta keksinnöistä, kuten havainto, että 
mahahaava onkin bakteerien aiheut-
tama, on keksitty vallitsevaa totuutta 
kyseenalaistaen.

Toisaalta tutkimus on nykyään suu-
relta osin lääkefirmojen rahoittamaa. 
Tämän on pelätty rajoittavan tutki-
muksen rehellisyyttä. Politiikassa val-
litsee usein yksi totuus, jonka kyseen-
alaistaminen tulkitaan konsensushen-
gen rikkomiseksi.

Suomessa poliitikkoja ei tarvitse 
edes lahjoa. 1990-luvun alun talousla-
man jälkeen lupaukset syntyvistä uu-
sista työpaikoista on porkkana, jonka 
perässä hyvää tarkoittavat poliitikot 
ovat yksimielisesti valmiita hyväksy-
mään lähes mitä tahansa.

Liian moni ihminen on valtavir-
ran mukana kulkija. Näitä ihmisiä on 
helppo johtajien ajaa mielensä mu-
kaan.

Onneksi on olemassa ihmisiä, jotka 
ovat valmiita henkilökohtaisten uhra-
uksienkin kautta kyseenalaistamaan 
vallitsevan totuuden.

Eräs heistä oli Rachel Carson, joka 
kirjallaan Äänetön kevät nousi vastus-
tamaan kemianteollisuuden ympäris-
tömyrkkyjä, erityisesti DDT:tä. Häntä 
ei teollisuus kohdellut lämpimästi.

Carson seisoi ajatustensa takana 
loppuun saakka, vaikka hän sairasti 
parantumatonta syöpää. Hänen an-
siostaan DDT:n käyttö on suurim-
massa osassa kielletty.

Toinen aikamme vastavirran ajat-
telijoista on ortopedi Antti Heikkilä, 
joka pitkään kirurgista työtä tehtyään 
alkoi pohtimaan vaihtoehtoisia tapo-
ja hoitaa sairauksia.

Hän kyseenalaistaa nykyisenkaltai-
set ruokavaliosuositukset, joissa suosi-
taan perunaa, leipää ja muita runsaas-
ti puhdistettuja hiilihydraatteja sisäl-
täviä ruokia.

Heikkilä on myös kyseenalaistanut 
teollisesti tuotetun ruoan soveltumi-
sen ihmisravinnoksi.

Niin kuin arvattavissa on, eivät 
Heikkilän ajatukset ole saavuttaneet 
virallisissa piireissä hyväksyntää, 
vaikka lihavuus ja sen seurauksena ai-
kuisiän sokeritauti on räjähdysmäises-
ti lisääntynyt.

Raamatussa sanotaan osuvasti: 
”Kukaan ei ole profeetta omalla maal-
laan.”

Aikoinaan Jeesus kyseenalaisti val-
litsevia totuuksia. Hänet tuomittiin 
ristiinnaulittavaksi. Ajat eivät kovin 
paljoa ole tuosta muuttuneet.

Pyry-PeKKa SuoNSiVu
Raahen A-klinikan lääkäri
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Jehovan todistajat 58641

Suomen vapaakirkko 43898

Katolinen kirkko Suomessa 27936

Suomen Adventtikirkko 12637

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen kirkko 10413

Suomen Helluntaikirkko 7424

Suomen Baptistiyhdyskunta 4835

Ortodoksinen Pyhän 
Nikolauksen Seurakunta 4650

Muut 26294

Eduskunnan valtionva-
rainvaliokunta lisäsi jou-
lukuussa tämän vuoden 
budjettiin 200 000 eu-

ron määrärahan rekisteröidyil-
le uskonnolliselle yhdyskunnille. 
Määräraha myönnettiin ensim-
mäistä kertaa.

Opetusministeriö on kahdes-
ti ehdottanut määrärahaa, mutta 
kummallakaan kerralla ehdotus 
ei päässyt hallituksen esitykseen.

Haukiputaalainen Tarja Iso-
hätälä luki noin vuosi sitten leh-
destä, että määräraha oli pyyhitty 
pois vuoden 2007 budjetista ja ot-
ti yhteyttä Oulun seurakuntayh-
tymän keskusrekisterin johtajaan 
Veijo Koivulaan. Isohätälä kysyi 
Koivulalta pitäisikö asialle tehdä 
jotain. Koivulan mielestä asiaan 
oli puututtava, mutta miten?

Isohätälä on keskustan kan-
sanedustajan Antti Rantakan-
kaan entinen eduskunta-avusta-
ja, joten hän ehdotti, että Koivula 
tapaisi Rantakankaan.

Koivula tapasi Rantakankaan 
ja sai tämän asian ajamaan asiaa. 

ekumeeninen neuvosto 
suostutteli eduskunnassa
Koivula vei asian viime vuo-
den tammikuussa Suomen eku-
meenisen neuvoston hallituk-
seen, mutta hallituksessa ei saa-
vutettu yksimielisyyttä asiassa. 
Ekumeeninen neuvosto lämpeni 
kuitenkin vähitellen määräraha-
hankkeelle.

Viime syksynä Suomen eku-
meeninen neuvosto lähetti dele-
gaation keskustelemaan joiden-
kin valtioinvarainvaliokunnan 
jäsenten kanssa. Tapaaminen oli 
luonteeltaan epävirallinen. Dele-
gaatiossa oli neljä kristittyä, yksi 
muslimi ja yksi juutalainen. Val-
tionvarainvaliokunnan jäsenet 
olivat myötämielisiä asialle, ker-
too Veijo Koivula.

Valtionvarainvaliokunnan ja-

Faktaa
Vähän jaettavaa, vähän jakajia

Määräraha rekisteröidyille yhdyskunnille on pieni, 200 000 euroa. Opetusministeriö jakaa 
avustusta vain niille rekisteröidyille uskonnolliselle yhdyskunnille, joilla on vähintään 200 jä-
sentä. Vuoden 2006 väestörekisteritietojen mukaan tällaisia yhdyskuntia on 22. 

Rahaa jaetaan yhdyskuntien jäsenien lukumäärän mukaan. Vuoden 2006 väestörekisteri-
tietojen mukaan jäsentä kohti maksettaisiin 3,2 euroa. Tänä vuonna tilanne on tietysti toinen. 
Yhdyskuntien jäsenmäärät ovat kenties muuttuneet, eivätkä kaikki yhdyskunnat välttämättä 
edes hae tukea. Siksi arvio on vain suuntaa-antava.

Määrärahaa puoltaa se, että monilla uskonnollisilla yhdyskunnilla jonkin verran yleis-
hyödylllisiä toimintamuotoja tai omistuksessaan merkittäviä rakennuksia.

Avustamisella edistetään myös mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittami-
seen, mikä on osa perustuslaissa turvattua uskonnon ja omantunnon vapautta.

Avustusta voidaan perustella myös eri uskonnollisten suuntausten yhdenvertaisuuden edis-
tämisellä, sillä luterilainen ja ortodoksinen kirkko saavat jo valtiolta tukea.

osto kuuli virallisesti asiantunti-
jana kristillisten entistä kansan-
edustajaa Esko Almgrenia.

Budjettikäsittelyssä sekä halli-
tuspuolueiden ja opposition edus-
tajat ehdottivat määrarahaa. Jou-
lukuussa valtionvarainvaliokun-
ta lisäsikin 200 000 euron mää-
rärahan budjettiin.

Summa on hyvin pieni.
– Luku on symbolinen mutta 

merkittävä, Koivula huomauttaa. 
Määrärahan antaminen osoittaa, 
että valtiovalta ymmärtää, että 
uskonnolliset yhdyskunnat teke-
vät työtä, joka on yhteiskunnalle 
arvokasta.

Uskonnolliset yhdyskunnat 
voivat saada tukea säännöllises-
ti nyt, kun eduskunta on tuen 
takana.

PeKKa HeliN

Haukiputaalainen aloitekyky 
avasi eduskunnan hanat

Seitsemän lehden nainen 
uudisti ulkoasun

Jehovan 
todistajat

Suomen 
vapaakirkkoKatolinen kirkko 

Suomessa

Suomen 
Adventtikirkko

Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen kirkko

Suomen 
Helluntaikirkko

Suomen 
Baptistiyhdyskunta

Ortodoksinen 
Pyhän Nikolauksen 
Seurakunta

Muut

Rauhan Tervehdys on uu-
distunut. Lehdestä on 
tullut 20-sivuinen, ja sen 

ulkoasu on muuttunut. Uudes-
ta ulkoasun suunnittelusta on 
vastannut Kotimaa-konsernin 
viestintäpalveluyksikössä joh-
tavana graafikkona työskente-
levä Riitta Reinikainen.

Reinikainen on opiskellut 
taideteollisessa korkeakoulus-
sa Helsingissä ja on työsken-
nellyt mainos- ja lehtialoilla. 

Vaikka kokemusta on ker-

tynyt mainostoimistossa, leh-
tialan ja varsinkin taittamisen 
Reinikainen kokee omakseen. 

– Se on ala, joka on minul-
le läheinen ja jossa viihdyn hy-
vin.

Kotimaa-konsernissa Rei-
nikainen on suunnitellut seit-
semän lehden ulkoasun, muun 
muassa Tampereen Kirkkosa-
nomat ja Hengellisen kuukau-
silehden.

Reinikainen taittaa sään-
nöllisesti useita lehtiä.

Seurakuntasivut olivat 
suunnittelijalle aikamoinen 
pähkinä. Rauhan Terveh-
dyksessä on seurakuntasivu-
ja poikkeuksellisen paljon ja 
niille oli saatava ulkoasu, jo-
ka muun muassa houkuttai-
si lukijoita tutustumaan vie-
raittenkin seurakuntien tar-
jontaan. 

Reinikainen muutti Rau-
han Tervehdyksen otsikkofon-
tin selkeämmäksi. Hän toivoo, 
että lehdessä käytetään isoja 

kuvia ja vaihtelevammin ku-
vien rytmitystä. Tämä tapah-
tuu esimerkiksi käyttämällä 
sivulla erikokoisia kuvia.

Jutun sisältö vaikuttaa sii-
hen, miten sivu taitetaan, Rei-
nikainen tuumii.

– Esimerkiksi keskiaukea-
malla lukijalle voi tarjota elä-
myksiä. Siinä voi olla väljyyt-
tä, ilmaa ja selkeyttä. Tyhjä ti-
lakin on yksi elementti.

PeKKa HeliN

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

200 000 euron 
piirakka jakoon

Laskelma on laadittu sillä oletuksella, että 
kaikki rekisteröidyt yhdyskunnat hakevat 
määrärahaa. Laskelman pohjana on käytetty 
vuoden 2006 väestörekisterin jäsentietoja.
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Suomen kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinnon ovat 
aikaisemmin saaneet:

198� Erastus ja Magdalena Shamena
198� Emmaus-yhteisö
198� Seurakuntasanomat
1985 Valamon luostari
1986 Aino-Kaarina Mäkisalo
1987 palkintoa ei jaettu
1988 Furaha-kuoro
1989 Demokraattiset lakimiehet
1990 Martti Miettinen ja Rauno Pietarinen
1991 Martti Ahtisaari
199� Veli-Matti Hynninen
199� Kehitysmaakauppaliike
199� Folke Sundman
1995 Kirkon ulkomaanavun Baltian työ
1996 Life and Peace -instituutin Somalian työ
1997 Pietarsaaren Betania-baptistiseurakunta
1998 Familia Club r.y.
1999 Mikko Kuustonen
�000 MoniTori-lehti
�001 Munib A. Younan
�00� Viittakiven opisto
�00� Jaakko Hämeen-Anttila
�00� Harri Holkeri
�005 Helena Kekkonen
�006 Jorma K. Miettinen
�007 Lyömätön linja Espoossa -toiminta

FaktaaSuomen kristillinen rauhanlii-
ke on myöntänyt vuoden 2008 
rauhanpalkintonsa Suomen eku-
meeniselle neuvostolle (SEN) ja 
sen Kirkot ja maahanmuuttajat -
ohjelmalle. 

Ohjelma on erityisesti vuoden 
2007 aikana herättänyt keskus-
telua maamme pakolaispolitii-
kasta ja turvapaikkakäytännöis-
tä sekä saattanut ulkomaalaisvi-
ranomaiset, kirkot ja kansalais-
järjestöt avoimeen keskusteluun 
keskenään.

Kirkkojen maahanmuuttaja- 
ja turvapaikkatoiminta tuli laa-
jemmin tunnetuksi, kun SEN 
julkaisi Kirkko turvapaikkana -
julkaisun toukokuussa 2007. Jul-
kaisu oli vastaus seurakunnista 
vuosien mittaan tulleisiin pyyn-
töihin saada ohjeita tilanteisiin, 
joissa hädässä oleva ihminen ha-
kee turvaa kirkosta.

Viime elokuussa Suomen eku-
meeninen neuvosto järjesti yh-
dessä Ulkomaalaisviraston kans-
sa viranomaisten, eri uskonto-
jen ja kirkkojen seminaarin tur-
vapaikkakysymyksistä. Seuraa-
va seminaari turvapaikkakäy-
tännöistä pidetään Kuopiossa 14. 
tammikuuta.

Rauhanpalkinto 
Suomen ekumeeniselle neuvostolle 

Maahanmuuttajatyö ja turva-
paikkatoiminta ovat merkittävä 
osa maamme kirkkojen ja kris-
tillisten yhteisöjen rauhantyötä, 
jonka kautta myös viranomaisil-
le välittyy tarpeellista tietoa eri 
maiden ihmisoikeustilanteesta 
ja Suomeen hakeutuneiden pa-
kolaisten tulevaisuuden uhista ja 
toiveista.

Suomen ekumeeninen neu-
vosto on kirkkojen, kristillisten 
yhteisöjen ja seurakuntien yh-
teistyöelin. Sillä on 11 jäsenkirk-
koa ja -yhteisöä ja 20 tarkkaili-
jaa, joista neljä lukeutuu kirkkoi-
hin tai kristillisiin yhteisöihin ja 
17 järjestöihin. SEN:n puheen-
johtajana toimii arkkipiispa Juk-
ka Paarma ja pääsihteerinä isä 
Heikki Huttunen.

Suomen kristillinen rauhan-
liike jakaa palkintonsa vuosittain 
uudenvuodenpäivänä, jota viete-
tään myös kirkkojen rauhanpäi-
vänä. Palkinto on jaettu vuodes-
ta 1982 lähtien.

KirKoN tiedotuSKeSKuS

Maahanmuuttaja- ja turvapaik-
kaohjelmasta kerrotaan osoittees-
sa http://www.ekumenia.fi

Lähetysseuran budjetti nousee 26,6 miljoonaan
Suomen Lähetysseuran budjet-
ti kasvaa ensi vuonna noin 1,1 
miljoonalla eurolla. Lähetysseu-
ran johtokunnan hyväksymän 
toiminta- ja taloussuunnitelman 
mukaan vuoden 2008 varsinaiset 
toimintakulut ovat 26,6 miljoo-
naa euroa.

Lähetysseuran ensi vuoden 
kuluista noin 74 prosenttia eli li-
ki 20 miljoonaa on osoitettu ul-
komaantyölle. Kotimaassa tapah-
tuvaan varainhankinta-, tiedo-
tus-, koulutus- ja kasvatus- sekä 
suunnittelutyöhön käytetään 5,9 
miljoonaa euroa. Yleishallinnon 
osuus on kahdeksan prosenttia. 

Kasvaneiden resurssien myö-
tä Lähetysseura pystyy vaikut-
tamaan yhä paremmin heikko-
osaisten asemaan maailmalla. 

– Saamme jatkuvasti ulko-
mailta palautetta siitä, että saam-
me toiminnallamme aikaan toi-
vottuja tuloksia. Luomme toivoa, 
sovintoa ja kehitystä. Yhteistyö-
kumppaneinamme toimivat pai-

kalliset kirkot kutsuvat meitä 
myös uusiin hankkeisiin. Olem-
me iloisia siitä, että voimme näin 
työmme tukijoiden kanssa pal-
vella ja tukea näitä ihmisiä, Lä-
hetysseuran johtaja Seppo Rissa-
nen toteaa.

 
Painopiste diakoniassa
Ulkomaantyön kuluista 33 pro-
senttia käytetään julistus- ja seu-
rakuntatyöhön ja 44 prosenttia 
yhteiskunnallisen oikeudenmu-
kaisuuden ja diakonian edistä-
miseen. Jälkimmäinen pitää si-
sällään muun muassa koulutuk-
seen, terveyspalvelujen paranta-
miseen, yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen ja katastrofiapuun 
liittyviä hankkeita. 

Lähetysseura panostaa yhteis-
työkumppaneidensa omaehtoi-
suuden eli toiminnallisen, hal-
linnollisen ja taloudellisen itse-
näisyyden kehittämiseen, hiv- ja 
aids-työhön sekä rauhan- ja so-
vinnontyöhön.

Kuluvan vuoden tapaan eniten 
määrärahoja käytetään Tansani-
assa ja Etiopiassa jotka molem-
mat saavat noin kaksi miljoonaa. 
Seuraavaksi eniten varoja suun-
nataan Senegaliin (1,3 miljoo-
naa), Nepaliin (1,1 miljoonaa) ja 
Thaimaahan (1,0 miljoonaa).
 
Naiskaupan uhrien apuna
Yksi Lähetysseuran uusista hank-
keista on naiskaupan uhrien aut-
taminen Kaakkois-Aasian val-
tioita yhdistävän Mekong-joen 
vaikutusalueella Vietnamissa ja 
Thaimaassa. Lähetysseuralla on 
näkyvää toimintaa myös Kam-
bodzhassa. 

– Mekongin alueella lisätään 
tukea vähemmistökansojen elin-
olosuhteiden parantamiselle. Tä-
mä pitää sisällään lukutaito-ope-
tusta, lukutaitomateriaalin val-
mistusta, ruokaturvan kohenta-
mista sekä ihmisten varustamis-
ta ottamaan itse vastuuta yhtei-
söjensä toiminnasta. Erityisesti 

tavoitteena on lasten ja nuorten 
koulutusmahdollisuuksien pa-
rantaminen, kuten orpokodeista 
pois muuttavien nuorten tuke-
minen itsenäiseen elämään siir-
tymisessä. Uutena alueena tulee 
esiin naiskaupan uhrien auttami-
nen uuden elämän alkuun, ulko-
maanosaston johtaja Tuula Sääk-
si kertoo. 

– Kasvava kummilapsitoimin-
ta mahdollistaa Yhä näkyväm-
män läsnäolon vaikeissa yhteis-
kunnallisissa olosuhteissa kas-
vavien lasten ja nuorten parissa 
eri puolilla maailmaa. Tulevan 
vuoden selkeä painopistealue on 
edelleen myös kirkkojen omien 
työntekijöiden kouluttaminen. 
Erityisesti tullaan panostamaan 
hyvän hallinnon kehittämiseen 
työntekijäkoulutuksessa, Sääk-
si toteaa.

 
tuomaS työriNoJa

Kirkkoon 
kuuluu lähes 
82 prosenttia 
suomalaisista
Väestörekisterikeskuksen en-
nakkotietojen mukaan vuon-
na 2007 luterilaiseen kirk-
koon liittyi 10 960 henkilöä 
ja kirkosta erosi 37 481 hen-
kilöä. Kirkon jäseniksi kastet-
tiin 48 429 henkilöä.

Seurakuntien läsnä olevan 
väestön eli Suomessa vakinai-
sesti asuvien kirkon jäsenten 
määrä oli joulukuun puoli-
välin tilastotietojen mukaan 
4 331 550. Näiden ennakko-
tietojen mukaan laskettuna 
kirkkoon kuuluu 81,7 pro-
senttia suomalaisista.

Tarkistetut tiedot valta-
kunnallisesta jäsenmääräs-
tä sekä alueelliset tiedot hiip-
pakuntien ja seurakuntien jä-
senmääristä julkaistaan hel-
mikuussa.

Vuonna 2006 kirkkoon 
kuului 82,4 prosenttia suo-
malaisista.

Joulu täytti 
kirkonpenkit
Joulunpyhinä sadattuhan-
net suomalaiset kokoontuvat 
kirkkoihin juhlistamaan Jee-
sus-lapsen syntymää ja koke-
maan joulun tunnelmaa.

Jouluaatto on kirkkovuo-
den suosituin pyhä. Viimei-
simmän tilaston mukaan 
jouluaaton jumalanpalveluk-
siin osallistui 386 000 suo-
malaista. Ensimmäinen jou-
lupäivä on tilastokolmonen. 
Sen aamu- ja päiväjumalan-
palveluksissa oli 145 100 kä-
vijää. Jouluyön messut koko-
sivat yhteen 83 000 suoma-
laista. Viime vuosina joulu-
yön messujen asema on vah-
vistunut.

A r k i s t o / J aan i  F ö h r
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Maata  kiertelemässä Levikki laajeni
Siikasalon seurakunta tilaa 
Rauhan Tervehdyksen osoit-
teettomana ilmaisjakeluna 
kaikkiin talouksiin vuoden 
2008 alusta lähtien.

Kirkkovaltuusto päätti 
asiasta lopullisesti 17. joulu-
kuuta. Päätös perustui kirk-
koneuvoston jäsen Pirkko 
Rapakon aloitteeseen.

Viime vuonna lehteä jaet-
tiin Siikasalossa vain niihin 
talouksiin, jotka olivat kuu-
luneet aiemmin Siikajoen 
seurakunnan alueeseen.

Siikasalon alueella on 
noin 4 100 taloutta. Itella 
Oyj ei jaa Rauhan Terveh-
dystä talouksiin, joilla on jo-
ko ilmaisjakelu- tai mainos-
kielto.

Oulunsalon seurakun-
ta puolestaan päätti jatkaa 
Rauhan Tervehdyksen vali-
koivaa osoitteellista tilausta. 
Lehden saavat ne seurakun-
nan jäsenet, jotka ilmoitta-
vat yhteystietonsa Oulunsa-
lon kirkkoherranvirastoon.

Oulunsalon kirkollisia il-
moituksia ei ole enää seura-
kuntaosiossa. Vuoden 2008 
alusta lähtien Rauhan Ter-
vehdys julkaisee kirkolliset 
ilmoitukset vain niiltä seura-
kunnilta, jotka tilaavat leh-
den osoitteettomana kaik-
kiin talouksiin.

Kirkon media-
säätiö jakoi 
avustuksia
Seitsemän tv-ohjelmahan-
ketta, yksi näytelmäeloku-
va ja yksi radio-ohjelma saa-
vat yhteensä 115 200 euroa 
Kirkon mediasäätiön tukea. 
Suurimman 30 000 euron 
tuen sai Mohamed el Abou-
din ohjaama ja Timo Korho-
sen tuottama tv-dokument-
ti Allahin nyrkki, joka ker-
too muslimiksi kääntynees-
tä nuoresta suomalaismie-
hestä.

Mediasäätiön toiminnan 
yksi painopistealue on lap-
set, nuoret ja nuoret aikui-
set. Tähän painopistealuee-
seen kuuluvia hankkeita oli-
vat myös 15 000 euroa saa-
nut Liisa Juntusen tuottama 
ja Marika Väisäsen ohjaama 
Sylistä syliin, joka käsittelee 
avioeroa lapsen näkökul-
masta. Dome Karukosken 
ohjaamaa ja Aleksi Bardyn 
tuottamaa sekä käsikirjoitta-
maa Jumalan lapset -näytel-
mäelokuvaa tuetaan 10 000 
eurolla. Elokuva kertoo 18-
vuotiaitten lestadiolaistyt-
töjen matkasta maaseudulta 
isoon kaupunkiin.

Tämänkertaiseen tuenja-
koon saapui yhteensä 37 ha-
kemusta, yhteissummaltaan 
636 000 euroa. Vuosittain 
säätiö myöntää rahoitusta 
yli 200 000 euroa.

maailma ilman uskontoja
The New York Timesin mukaan 
ateistit asettivat taannoin con-
necticutilaisen kaupungin kes-
kuspuistoon kyltin, jossa luki 
Imagine No Religion. Vapaas-
ti suomennettuna teksti tarkoit-
taa: kuvittele, että uskontoja ei 
olisi olemassakaan. Ateistit viit-
tasivat mitä ilmeisemmin John 
Lennonin lauluun Imagine, jon-
ka mukaan uskontojen puuttu-
minen toisi maailmalle monen-
moista hyvää.

Roomalaiskatolinen pappi 
John B. Giuliani tarttui ateistien 
haasteeseen uuden vuoden alla ja 
kuvitteli maailman, jossa ei olisi 
uskontoja. Tällainen se maailma 
olisi. Ei pyramideja, ei Partheno-
nia, ei buddhalaisia veistoksia, ei 
kambodzhalaisia temppeleitä, ei 
Milon  Venusta, ei Augustinuk-
sen tunnustuksia, ei Sikstuksen 
kappelia, ei goottilaisia kated-
raaleja, ei Bachin kantaatteja, ei 
Michelangelon Daavidia, ei Ju-
malaista näytelmää, ei islami-

laista arkkitehtuuria, ei bysantti-
laisia ikoneja.

Kolkko olisi maailma ilman 
uskontoja. Mietipä itse. Imagine.

Homona Saksassa
Saksassa on joskus vaikeaa ol-
la muslimi, kertoo The Interna-
tional Herald Tribune. Vieläkin 
vaikeampaa on olla muslimi ja 
homo. Tai lesbo, biseksuaali tai 
transvestiitti.

Mutta poikkeavatkin muslimit 
bilettävät Berliinissä, joissa juhlia 
on pidetty jo vuosikymmenen.

Berliinin Kreutzbergissä on 
klubi, johon säännöllisesti pak-
kautuu turkkilais- tai arabitaus-
taisia seksuaalivähemmistöjen 
edustajia. Kerran kuukaudes-
sa pidetään klubi-ilta nimeltä 
Gayhane.

Eurooppalaisia muslimeja pi-
detään yksisilmäisesti mellakoi-
jina, kunniamurhaajina tai ter-
roristeina. Mulimit koittavat kui-
tenkin elellä mitenkuten ja pitää 
joskus myös hauskaa. Se on vai-

keaa, jos on homo ja muslimi.
– Kun olen klubilla, on kuin 

panisin naamion päähän ja jät-
täisin arkipäivän ulkopuolel-
le, sanoo 22-vuotias turkkilai-
nen mies, joka ei uskalla esiintyä 
omalla nimellään, koska pelkään 
perheensä reaktiota.

Turvallisuus ja salaisuus on 
tärkeä klubivieraille, jotka kyllä 
bilettävät, mutta välillä vilkuile-
vat neuroottisesti taakseen.

Berliinissä erilaisuus saattaa 
tuoda muslimeille kahdenlai-
sia vaikeuksia. Joillakin alueilla 
Berliinissä saa turpiin, koska on 
ulkomaalainen, toisilla saa tur-
piin, koska on transvestiitti, sa-
noo Fatma Souad, tapahtuman 
järjestäjä ja seremoniamestari.

Katolisuutta kouluihin
Ison-Britannian roomalaiskato-
listen piispojen odotetaan selvit-
tävän käsityksiään koulupolitii-
kasta alahuoneen vaikutusvaltai-
selle komitealle, kertoo The Ob-
server.

Lancasterin piispa Patrick 
O’Donaghue neuvoi katolisia kou-
luja lopettamaan turvaseksiope-
tuksen ja ripustamaan kaikkiin 
luokkahuoneisiin krusifikseja.

Koulut ja muuta opetuslaitok-
set eivät O’Donaghuen mukaan 
saa myöskään tukea hyvänteke-
väisyys- tai muita ryhmiä, jotka 
ajavat tai rahoittavat elämän vas-
taisia asioita. Tällainen ryhmä on 
esimerkiksi Amnesty Internatio-
nal, jolla on piispojen mukaan 
ikävä asenne aborttiin.

Leedsin piispa Arthur Roche 
varoitteli paikallisviranomaisen 
aikomuksesta perustaa akatemia, 
jossa olisi edustettuna monia us-
konsuuntauksia. Se vaarantaisi 
katolisen koulutuksen.

Parlamentissa ollaan piispojen 
ohjeista kummissaan. Siksi kato-
lisen kirkon edustajia kutsutaan 
kuultavaksi, jotta selviäisi mitä 
oikein on tapahtumassa.

PeKKa HeliN

K irkkohallitus hyväksyi 
vuoden lopussa suosituk-
sen, jonka mukaan kirkon 

ja seurakuntien alle 18-vuotiail-
le suunnatussa kasvatus- ja nuo-
risotyössä tavoitteena on savutto-
muus. Tupakoimattomuus koskee 
sekä lapsia ja nuoria että henkilö-
kuntaa. Suositus painottaa savut-
tomuuden merkitystä erityisesti 
rippikoulu- ja isostoiminnassa.

Suosituksen mukaan seura-
kunnissa ja kristillisissä järjes-
töissä tulee laatia omat linjauk-
set siitä, kuinka savuttomuus to-
teutetaan paikallisesti. Suositus 
sisältää käytännön toimenpide-
ehdotuksia.

Kohti savuttomia 
rippikouluja
Tupakointikysymys on koskenut 
erityisesti rippikoulujen leirijak-
soa. Seurakunnissa on ollut vaih-
televia käytäntöjä leireillä tupa-
koinnin suhteen. Jotkut seura-
kunnat ovat jo pitäneet leirinsä 
täysin savuttomina. Osassa seu-
rakuntia on edellytetty tupakoi-
vilta nuorilta vanhempien lupa ja 
tupakointi leirillä on järjestetty 
valvotusti. Käytännön ratkaisui-
hin sallia tupakointi rajoitetusti 
on vaikuttanut erityisesti turval-
lisuusajattelu. Salatupakointi on 
suuri riski paloturvallisuudelle ja 
leirin yhteishengelle.

Uuden suosituksen mukaan 
lupalappukäytännöstä luovu-

Kirkko tiukentaa linjaansa nuorten 
tupakointiin

taan, kuten suurin osa seurakun-
nista on jo tehnytkin. Tupakoin-
nista tulee keskustella rippikou-
lulaisten vanhempien tapaami-
sissa. Myös isosilta edellytetään 
savuttomuutta. 

– Kirkossa on tähänkin saak-
ka toimittu vastuullisesti tupa-
koinnin suhteen. Yhteiskunnan 
muuttuessa on myös kirkon ajoit-
tain tarkennettava toimintatapo-
jaan, toteaa rippikoulun työala-
sihteeri Jarmo Kokkonen Kirk-
kohallituksesta. Hänen mukaan-
sa savuttomia rippikouluja on jat-
kuvasti enemmän.    

Seurakunnat pystyvät parhai-
ten vaikuttamaan nuorten tu-
pakoimattomuuteen asennekas-
vatuksella. Esimerkiksi isoset ja 

työntekijät ovat merkittäviä vai-
kuttajia omilla valinnoillaan.

yhteistyö tuottaa 
parhaita tuloksia
Tupakkakysymys ei koske vain 
kasvatuksen alan työntekijöitä 
vaan kaikkia seurakunnan työn-
tekijöitä. Savuttomuus on yhtei-
söllinen haaste.

Kirkkohallituksen suosituk-
sessa painotetaan myös alueelli-
sen yhteistyön merkitystä. 

– Seurakunnissa, joissa savut-
tomuus on toteutunut, on tehty 
yhteistyötä nuorisotoimen, kou-
lun ja urheiluseurojen kanssa, to-
teaa Jarmo Kokkonen.

Yhteistyötä korostaa myös Suo-
men Syöpäyhdistyksen ylilääkä-

ri Matti Rautalahti. Hänen mu-
kaansa nuorten näkökulmasta on 
hyvin tärkeää, että tupakoimatto-
muus esitetään johdonmukaisesti 
normaalina ja vallitsevana tilan-
teena. Esimerkiksi rippikoululei-
rien savuttomuus on nuorille erit-
täin vahva viesti ja motivoi savut-
tomana pysymiseen. 

– Kirkkohallituksen suositus 
on tässä suhteessa aivan oikean-
suuntainen, Rautalahti toteaa.

Suosituksen tausta on Kir-
kon päihdestrategiassa, joka hy-
väksyttiin vuonna 2005 ja sosi-
aali- ja terveysministeriön Terve-
ys 2015 -toimintapoliittisessa oh-
jelmassa.

KirKoN tiedotuSKeSKuS
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radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 13.1. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kir-
kosta, toimittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 13.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa pas-

tori Virpi Sillanpää-Posio puhuu kasteesta.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 16.1. klo 15.45 Naisen allakka. Saila Kukko-
hovi-Jämsä pakinoi.
To 17.1. klo 15.45 Kasvun paikka. Oulujoen 
koulun kaikki kolmasluokkalaiset ovat saaneet 
koululta oman tietokoneen - miksi? Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.  

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 13.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa pas-
tori Virpi Sillanpää-Posio puhuu kasteesta.
Su 13.1. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Ma 14.1. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta.

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

Radiotiedot

Juhlarahaa 
media-alan 
opiskelijoille
Rauhan Tervehdyksen 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi perustettuun 
rahastoon kertyi huomionosoi-
tuksia 1 500 euroa.

Rahasto perustettiin joulu-
kuussa juhlien alla ja sitä hallin-
noi Oulun Seudun Setlementti ry.

Varoilla tuetaan opiskelijoi-
ta, jotka ovat kunnostautuneet 
etenkin media-alalla. Tulevai-
suudessa Rauhan Tervehdys tar-
joaa opiskelijoille myös harjoitte-
lupaikkoja.

Rauhan Tervehdys kiittää läm-
pimästi kaikkia lahjoittajia.

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

Hää- ja juhlakuljetuksiin

www.limousineoulu.com

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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.
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Elokuvissa

– Teemana on orpous ja kodin 
etsintä. Ihmisen koti löytyy rak-
kaudesta joka poistaa orpouden. 
Ja sitä me kaikki etsimme, kirjai-
lija Leena Lander analysoi teok-
sensa Tummien perhosten koti sa-
nomaa.

1990-luvun laman aikaan il-
mestynyt teos oli Finlandia-eh-
dokkaana 1991. Nyt tarina saares-
sa sijaitsevaan poikakotiin saapu-
vasta, elämän murjomasta Juha-
nista on siirretty valkokankaalle. 

Poikakoti on Landerille tut-
tu miljöö, sillä hän vietti sellai-
sessa lapsuutensa. Tummien per-
hosten kodin toinen päähahmo, 
poikakodin johtaja Olavi Harju-
la onkin saanut piirteitä Lande-
rin omasta isästä. 

Tarinan aihepiiri on rankka, 
mutta totuus on usein Landerin 
mukaan rankempaa. 

– Kun olin lapsi, esimerkiksi 

Kauheuksien keskittymä
Tummien perhosten koti perustuu Leena Lande-

rin romaaniin. Elokuvan päähenkilö on Juhani, 
joka kuuden vuoden sijaiskoti- ja laitoskierteen jäl-
keen joutuu Saaressa sijaitsevaan poikakotiin. Poi-
kakodin johtaja on Olavi Harjula, jonka johtamis-
menetelmät ovat omintakeisia ja rajuja.

Juhania ahdistaa traaginen lapsuuskokemus, jos-
ta hän ei pääse eroon. Se on yksi elokuvan pääjän-
teistä.

Kerronta vyöryy dramaattisesti valkokankaalla, 
liiankin dramaattisesti. Elokuvassa tapahtuu liian 
paljon liian nopeasti ja katsojalle tulee tunne: joko 
taas?

Elokuvassa on liian vähän suvantovaiheita, jos-
sa katsoja voisi sulatella näkemäänsä ja tutustua pa-
remmin henkilöihin. Aivan kuten Landerin kirjasta 
olisi elokuvaan siirretty vain kaikkein raflaavimmat 
ja rajuimmat osuudet. Esimerkiksi poikien yhteis-
elämä jää vähälle huomiolle. Myös Juhanin romanssi 
Harjulan tyttären kanssa esitetään heikosti.

Vaikka elokuvassa tapahtuu paljon ja rumasti, 
poikakotien todellisuus on luultavasti ollut vieläkin 
rumempaa. Ongelma onkin siinä, miten kertoa se 
valkokankaalla. Todellisen elämän kuvaaminen voi-
si tuntua jopa epäuskottavan kauhealta, siksi siitä 
täytyy kertoa vesitetty versio. Illman suvantoja ja lii-
an nopean kerronnan vuoksi vesitettykin versio tun-

Koti löytyy 
rakkaudesta

piiskaaminen oli sallittua. 
Poikakodeissa ja orpokodeis-

sa tapahtuu myös paljon salattua 
pahaa: väkivaltaa, hyväksikäyt-
töä ja kiusaamista.

 – Pehmot eivät sellaisissa 
oloissa pärjää. Tarinassa Juhanin 
pelastukseksi koituu se, että poi-
kakodin asukeista syntyy poruk-
ka, joka pitää yhtä. Pojat löytävät 
saaresta kodin, eivätkä halua läh-
teä sieltä pois.

Pääosassa nähdään tuore kas-
vo, Niilo Syväoja. 16-vuotiasta 
lukiolaista on aiemmin kuultu 
äänenä piirroselokuvissa, mut-
ta ensivisiitti valkokankaalla vä-
häpuheisena Juhanina vakuuttaa 
myös siitä, että ilmaisukykyä löy-
tyy myös ilmeistä. 

– Harjoituksissa käytiin pal-
jon läpi eri tunteita ja sitä, kuin-
ka tunne löytyy vaikka itsellä 
ei ole takana niin rankkoja ko-

tuu tässä elokuvassa kauheuksien keskittymältä.
Elokuvassa on myös vahvuutensa. Yksi niistä on 

Tommi Korpelan esittämä Olavi Harjula. Poikako-
din johtaja on kiehtova yhdistelmä charmia ja vas-
tenmielisyyttä. Mies, joka ensin säikäyttää, mutta 
saa pian katsojan sympatiat osakseen. Silti Harjula ei 
menetä vaarallisuuden tuntoaan, elokuvan loppuun 
saakka tältä roolihahmolta voi odottaa melkein mi-
tä tahansa, myös pahaa.

Harjula esiintyy useissa Landerin kirjoissa. Ei ih-
me, hahmo on kiehtovan ristiriitainen. Roolihah-
mon esikuvana on Landerin oma isä.

Myös päähenkilöä Juhania esittävä Niilo Syväoja 
onnistuu hyvin. Hänen näyttelijätyönsä on vähäe-
leistä. Juhanin naamasta näkee, että häntä jurppii ta-

valla, joka on ominaista juuri teini-ikäisille.
Juhani on selviytyjä ja tarinallakin on kaunis lop-

pu. Elokuvan sanoin: maailmassa on kahdenlaisia 
ihmisiä. Niitä, jotka voi lannistaa. Ja niitä joita ei 
voi. 

PeKKa HeliN

Ohjaus: Dome Karukoski
Keskeiset näyttelijät: Tommi Korpela, Niilo Syväoja, 
Eero Milonoff, Kristiina Halttu, Marjut Maristo, Kati Outinen, 
Pertti Sveholm, Matleena Kuusniemi
Ensi-ilta 11. tammikuuta

S o la r  F i lms /  J an G rans t r ö m

Helluntalaisesta perheestä tuleva Leena Lander kertoo kirjoissaan olevan paljon raamatullisia viittauksia.

Tommi Korpela vakuuttaa Harjulana.Niilo Syväoja tekee ensiroolinsa. 

Poikakodin uusin asukki Juhani 
joutuu kiusaamisen uhriksi heti 
Saareen saavuttuaan.

kemuksia. Poikakotilaisia kävi 
myös kertomassa meille elämäs-
tään, Syväoja muistelee viimeke-
säisiä kuvauksia.

Harjulaa näyttelevä Tom-
mi Korpela nauttii ristiriitais-
ten persoonien näyttelemisestä. 
– Näyttelijälle se on vaan herk-

kua, kun hahmossa on vääntöä ja 
ristiriitoja. 

Korpela antaa kiitosta Marko 
Leinon käsikirjoitukselle. 

– Elokuvassa muistakin hah-
moista tulee esiin monia puo-
lia. Kukaan ei ole yksiulotteises-
ti hyvä tai paha. Harjulan kasva-

tusideologiaa on pitänyt oikein 
pohtia – oliko se loppujen lopuk-
si edes niin väärässä?

Juhani ja Olavi Harjula koh-
taavat myös Landerin myöhem-
missä romaaneissa, mutta se on-
kin jo toinen tarina. 

elSi HuttuNeN

Ku va t  E l s i  H u t t u n e n
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HiiPPaKuNtaValtuuStoN Vaali 2008
ehdokasluettelo – maallikot

elävä seurakunta lähellä ihmistä
asiamies Harry Sandelin

Alaoja Kaarlo peruskoulun op.,lehtori Rovaniemi
Haipola Pertti muusikko Tuira
Hekkala Rauno varastotyöntekijä Oulunsalo
Jouppila Riitta professori Karjasilta
Kailo Kaarina tutkija Kiiminki
Niemi Tiina lastenohjaaja Kokkola
Näykki Kalervo työnjohtaja Kemi
Sipola Paavo myyntipäällikkö Hailuoto
Virta-Kangas Maija-leena teol.maist.,lukion lehtori Raahe

Juureva kirkko ihmisten keskellä
asiamies Teuvo Siikaluoma

Ahokas Pertti työnohjaaja, tiedottaja Rovaniemi
Eilittä Pekka lehtori Keminmaa
Hautamäki Esko markkinointijohtaja Kokkola
Hekkala Markku kanttori, agrologi Kokkola
Hentilä-Määttä Henna terveystiet.maist.,opettaja Kuusamo
Jarva Taavi myyntineuvottelija Kempele
Jokela Veli-Matti liikk.harj.,perusk.op. Rovaniemi
Jomppanen Jouni liikennöitsijä Inari
Jämsä Mikko ammattiaineiden opettaja Oulujoki
Järviluoma Sisko lehtori, lähetystyöntek. Nivala
Kakko Matti sairaalaneuvos Yli-ii
Kauppi Nelli opiskelija Tyrnävä
Kentala Kimmo kiinteistöinsinööri Halsua
Kivelä Kirsi opettaja Kannus
Knuutila Lauri talousneuvos Oulainen
Krans Sirkka erikoislab.hoitaja Pello
Kyyhkynen Timo maanviljelijä Kemijärvi
Lämsä Arja opettaja Karjasilta
Myllylä Sirkka-Liisa palvelukesk. johtaja Oulu 
Mäkinen Samuel tietojärj.suunnitelija Karjasilta
Niskanen Sami ohjaaja, yrittäjä Muhos
Ollikala Arvo eläkeläinen Ylitornio
Saarijärvi Janne opiskelija Rovaniemi
Still Matti teknillinen suunn. Karjasilta
Tihinen Airi erityisopettaja Pudasjärvi
Tornberg Antti sosiaalijohtaja Pyhäjoki
Tuovinen Pentti vs. talouspäällikkö Utajärvi
   
Kristillisten arvojen puolesta
asiamies Arto Kivioja

Alanko Juha tekn.lis. Tuira
Eskola Pentti lehtori Nivala
Isotalus Alpo kapteeni evp. Tornio
Jäntti Eila koulunkäynninavustaja Rantsila
Kaisto Raimo markkinointijohtaja Haapajärvi
Korkiakoski Olavi suunnittelupäällikkö Kokkola
Koukkari Esa varatuomari Oulujoki
Kunnari Marjatta luokanopettaja Tornio
Luukkonen Riitta-Liisa sosiaalikasvataja Oulujoki
Löppönen Esko nimismies Ranua
Manninen Väinö perushoitaja Kuusamo
Murtoperä Martti kanttori Haapavesi
Niskasaari Arvo lehtori Pudasjärvi
Nissilä Matti lehtori Raahe
Nokela Rauni  kauppatiet.maisteri Yli-Ii
Ollila Marko lääkäri Rovaniemi
Paavola Arto luokanopettaja Reisjärvi
Pekkala Aslak rajavartija Inari
Pikkarainen Alpo kunnallisneuvos Siikalatva
Pyykölä Arvo HTM Kalajoki
Päkkilä Maija FM Tuira
Rissanen Raija farmaseutti Muhos
Savela Antti käräjätuomari Ii
Sinervo Pertti opetusneuvos Oulu 
Taskila Matti rehtori Kannus
Vuokila Kalervo yrittäjä Tervola

KirKolliSKoKouSVaalit 2008
ehdokasluettelo-maallikot

elävä seurakunta lähellä ihmistä
asiamies Harry Sandelin

Hekkala Rauno varastotyöntekijä Oulunsalo
Kailo Kaarina tutkija Kiiminki
Kerola Raili osastosihteeri Rovaniemi
Kurvinen Esko toimitusjohtaja Karjasilta
Lahti Liisa erikoislääkäri Karjasilta
Mustonen Leena myymäläpäällikkö Kuusamo
Päivärinta Anne fysioterapeutti Kuusamo
Raudaskoski Mikko rehtori, erit.opettaja Tuira
Sipola Paavo myyntipäällikkö Hailuoto
Urpilainen Pirjo erityisluokanopettaja Kokkola
Virta-Kangas Maija-Leena teol.maist.,lukion lehtori Raahe

Juureva kirkko ihmisten keskellä
asiamies Teuvo Siikaluoma

Aakko Antero myyntijoht.,insinööri Oulu 
Alaräisänen Timo sosiaali-terveysjohtaja Kemijärvi
Eero Paavo mets.tal.ins.,kanttori Pello
Heino Salme erik.sair.hoit.,diakonissa Kokkola
Hekkala Markku kanttori, agrologi Kokkola
Honkanen Sirpa luokanopettaja, KM Oulujoki
Jomppanen Jouni liikennöitsijä Inari
Kaisanlahti Janne oikeustieteen yo. Kemijärvi
Kakko Matti sairaalaneuvos Yli-Ii
Kantola Marja-Liisa toimistosihteeri Haapajärvi
Kujala Erkki yhteiskunatiet.tohtori Toholampi
Kärki Maarit agrologi, AMK Oulainen
Lahdenperä Pekka varatuomari Tuira
Lampinen Pentti maakuntajohtaja Karjasilta
Mustonen Kaisa merkonomi Keminmaa
Mäkinen Samuel tietojärj.suunnittelija Karjasilta
Niskanen Sami-Henrik ohjaaja, yrittäjä Muhos
Pietilä Seppo talouspäällikkö Lumijoki
Pyhäjärvi Pirjo hallinto-oik.tuomari Rovaniemi
Rytisalo Jaakko lehtori Tornio
Siikaluoma Impi erik.sair.hoit.,kätilö Kuusamo
Tornberg Antti sosiaalijohtaja Pyhäjoki
 
Kehittyvä kirkko
asiamies Matti Päkkilä

Korrensalo Sisko lehtori Kemi

Kristillisten arvojen puolesta
asiamies Arto Kivioja

Göös Risto koulunjohtaja Perho
Hyväri Erkki fil.maisteri Raahe
Isotalus Alpo kapteeni evp. Tornio
Kaisto Raimo markkinointijohtaja Haapajärvi
Korkiakoski Olavi suunnittelupäällikkö Kokkola
Koukkari Esa varatuomari Oulujoki
Louhisalmi Yrjö yliassistentti Muhos
Löppönen Esko  nimismies Ranua
Manninen Väinö perushoitaja Kuusamo
Murtoperä Martti kanttori Haapavesi
Niinikoski Eija-Riitta kehityspäällikkö Nivala
Niskasaari Arvo lehtori Pudasjärvi
Nokela Rauni kauppatiet.maisteri Yli-Ii
Ollila Marko lääkäri Rovaniemi
Pikkarainen Alpo kunnallisneuvos Siikalatva
Savela Antti käräjätuomari Ii
Seppänen Markku sivistysjohtaja Oulunsalo
Taskila Matti rehtori Kannus

HiiPPaKuNtaValtuuStoVaalit 2008
ehdokasluettelo  – papit 

Kansankirkon papit -ehdokaslista
asiamies Mikko Pelkonen

Arponen, Sari perheasiain neuvottelu- Rovaniemi
 keskuksen johtaja
Haapala, Lauri kirkkoherra Paavola
Jukkola, Tuomo kirkkoherra Lohtaja
Karkulehto, Liisa kappalainen Oulu
Kronqvist, Saija kappalainen Kiiminki
Kujala, Lauri kappalainen Oulu
Kuusela, Hanna kirkkoherra Sodankylä
Lehmus, Anne seurakuntapastori Rovaniemi
Lepistö, Jouko  kirkkoherra Inari
Leppälä, Anita kirkkoherra Sievi
Matala, Tuomo kirkkoherra Raahe
Metso, Ari-Pekka kappalainen Oulu
Nissinen, Aarne kirkkoherra Utajärvi
Rauhala, Juha kirkkoherra Taivalkoski
Riipinen, Jouni Herättäjä-Yhdistyksen Ylikiiminki
 aluesihteeri   
Salminen, Matti kirkkoherra  Ylitornio
Savuoja, Ari yliopistopastori Oulu
Sillanpää-Posio, Virpi seurakuntapastori Oulu
Soronen, Mauno kirkkoherra Haapavesi
Sumela, Anne seurakuntapastori Ylivieska
Tuisku, Jaakko kappalainen Oulu

tunnustuksellinen ehdokaslista 
asiamies Aki Lautamo

Helkkula, Johan seurakuntapastori Keminmaa
Holma, Heikki kirkkoherra Tervola
Laakso, Mauri seurakuntapastori Tornio
Pokka, Tapio  pastori, lähetystyön kouluttaja Oulu
Pöyhtäri, Vesa kappalainen Oulu 

KirKolliSKoKouSVaalit 2008
ehdokasluettelo  – papit 

Kansan kirkko -ehdokaslista
asiamies Pekka Asikainen

Aspfors, Raimo kirkkoherra Kaustinen
Helenius, Timo hiippakuntasihteeri Oulu
Junttila, Rauli kirkkoherra Kalajoki
Juntunen, Ari kirkkoherra Tornio
Kujala, Lauri kappalainen Oulu 
Lavanko, Juhani kirkkoherra Oulu
Lepistö, Jouko kirkkoherra Inari
Lindström, Mirja-Liisa kappalainen Rovaniemi
Niemelä, Pauli kirkkoherra Kiiminki
Nivala, Eija kappalainen Kalajoki
Ojalehto, Hannu kirkkoherra Oulu
Pitkänen, Katariina oppilaitospastori Oulu

tunnustuksellinen ehdokaslista 
asiamies Aki Lautamo

Arkkila, Martti kappalainen Pulkkila
Ebeling, Mika pastori Helsinki
Helkkula, Johan seurakuntapastori Keminmaa
Holma, Heikki kirkkoherra Tervola
Joensuu, Harri  kappalainen Raahe
Laakso, Mauri seurakuntapastori Tornio
Marjokorpi, Lasse kirkkoherra Kemijärvi
Palmu, Pasi kappalainen Kälviä
Pokka, Tapio  pastori, lähetystyön kouluttaja  Oulu
Pöyhtäri, Vesa kappalainen Oulu 
Saari, Juha Siperian lääninrovasti Venäjä
Suutari, Timo kirkkoherra Posio

Ohessa on listat Oulun hiippakunnan edustajiksi 
kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon 
pyrkivistä ehdokkaista. Perinteisesti pappissäätyyn 
kuuluville ja maallikoille on omat listansa, vaikka 
maallikoiden listalla on myös muita kirkon 
työntekijöitä. Kaksi kolmasosaa molempien elimien 
päättäjistä on maallikoita. Kirkolliskokoukseen 
Oulun hiippakunnasta valitaan 12 edustajaa ja 
hiippakuntavaltuustoon 21 edustajaa. 

Haetaan: Kirkolle uusia päättäjiä
Päättäjiä eivät pääse äänestämään kaikki 
seurakuntalaiset, vaan valinnat tekevät 
hiippakunnan alueen luottamushenkilöt 
11. helmikuuta käytävissä vaaleissa.  Jokaisella 
seurakuntalaisella on kuitenkin mahdollisuus 
ottaa yhteyttä oman seurakuntansa 
luottamushenkilöihin ja antaa äänensä kuuluviin 
välillisesti. 
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Lupaus

Oletko tehnyt uudenvuodenlupausta? Lupaukset mielletään uuteen vuo-

teen melkein siinä missä raketit ja tinat. Joku lupaa laihduttaa tai liikkua 

enemmän, toinen lupaa lopettaa tupakoinnin. Minäkin olen tehnyt lupa-

uksia itselleni. Monet lupaukset ovat olleet pyrkimyksiä tulla paremmaksi 

aviopuolisoksi, isäksi, ystäväksi, ihmiseksi. Omia vanhoja lupauksia tut-

kiskellessa huomaa valitettavasti epäonnistuneensa. Aviopuolisona on tul-

lut oltua itsekäs, isänä väsynyt ja äkkipikainen, ystävänä kateellinen, ihmi-

senä heikko. Toistuvat lupaukset eivät tunnu antavan lääkettä inhimilli-

selle heikkoudelle.

Jumala on antanut ihmisille lupauksia ja Hän on sanansa pitänyt. Van-

han Testamentin matkamiehet uskoivat lupaukseen Messiaasta, Vapah-

tajasta, ja noin kaksi tuhatta vuotta sitten tämä Vapahtaja syntyi tallissa, 

Betlehemin kaupungissa ja hänet pantiin seimeen, koska vanhemmilla ei 

ollut tilaa majatalossa. Kaikki eivät uskoneet lupauksen täyttymiseen Jee-

suksessa. Uusi kuningas oli perin toisenlainen, mitä ihmiset mielessään 

kuvittelivat, mutta tällä kuninkaalla oli suurempi valta kuin millään aiem-

malla hallitsijalla. Ihmisen Pojalla oli valta antaa synnit anteeksi.

Jeesuksen mukana Jumala antoi ihmisille uuden lupauksen. Tämä 

oli lupaus syntien anteeksi antamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä 

lupaus on todellinen ilosanoma, kaikille itsensä epäonnistuneiksi ja hei-

koiksi tunteville. Tämä ilosanoma on Jumalan voima ja se tuo pelastuk-

sen kaikille, jotka sen uskovat. Uuden vuoden alkaessa itsekkään avio-

puolison, väsyneen isän, kateellisen ystävän ja erityisesti syntisen ihmi-

sen on lohdullista uskoa lupaus syntien anteeksi antamisesta. Vaikka omat 

lupauksemme pettävät, saamme yrittää uudestaan. Joka vuosi, joka päivä 

ja joka hetki on lupa aloittaa alusta.

marKo JoKitulPPo

Vihannin kappelineuvoston jäsen

Siikasalon seurakunta

Jeesus Kristus,

sinä suostuit kasteessa

Vapahtajan kutsumukseesi,

sinä tunnet ihmisen osan.

Meidät on otettu jo varhain sinun hoitoosi.

Elämän haavoittamina tulemme eteesi

ja pyydämme:

Sinä kipujen mies,

paranna meidän kipumme,

anna kestävyyttä ja rohkeutta,

virvoita sielumme ja henkemme.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti.

Ensimmäinen sunnuntai loppiaisesta kätkee sisäänsä aiheen Kasteen lahja. Loppiais-
ajalle tyypilliseen tapaan liturginen väri on edelleen valkoinen. Johannes kastaa ve-
dellä ihmisiä parannukseen, Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä.

Johanneksen evankeliumin teksti käsittelee Johanneksen Kastajan todistusta Jeesukses-
ta: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Kolmesta muusta evan-
kelistasta poiketen Johannes ei suoraan kerro Jeesuksen kasteesta – tosin tekstissä Johannes 
Kastaja muistelee, miten hän näki Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin Jeesuksen päälle 
ja todistaa hänen olevan Jumalan poika. 

Päivän evankeliumi onkin luonteeltaan todistava ja Jeesuksen arvoa alleviivaava. Johan-
nes ei tuntenut Jeesusta ennen jumalallista ilmoitusta. Toisen evankelistan mukaan Jeesus 
otti kasteen, ”jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon”. Jeesus siis otti itse kasteen 
ja kehotti seuraajiaan käyttämään tätä sakramenttia. Sen sijaan Raamattu ei juurikaan ko-
rosta Jeesuksen itse kastaneen vedellä. Tämä tehtävä jäi hänen seuraajilleen pyhäksi toimi-
tukseksi ja seurakuntaan liittämisen merkiksi.

Jeesuksen kaste on kirkollisen juhlan aiheena melkein yhtä vanha kuin kristillinen kirk-
kokin. Aiemmin aihe oli juuri loppiaisen teema idän tietäjien sijasta. Korostamalla Jeesuksen 
olevan Jumalan Karitsa Johannes painottaa hänen uhrikuolemansa merkitystä: aivan samal-
la tavoin kuin uhrikaritsa teurastetaan pölkyn päällä kansan syntien sovittamiseksi juutalai-
sessa jumalanpalveluksessa, Jeesus antaa henkensä syntisten ihmisten puolesta.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 89: 19–22, 27–30
Ensimmäinen lukukappale Jes. 61: 1–3
Toinen lukukappale Ap.t. 8: 26–40.
Evankeliumi Joh. 1: 29-34

w w w. sxc . hu /Gav in  S p e n ce r
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Heli Pruuki kysyy väitöskirjassaan:

Sallitaanko vammaistenkin lasten tulla?
Ku va t  R i i k ka Ro s e n d a h l
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Sosiaalieetikko Heli Pruuki teki 
sikiöseulontoja tutkiessaan 
huolestuttavan havainnon: 
Seulonnat sisältävät riskin sortua 
rodunjalostukseen. 
Hän herättelee pohtimaan, 
siintävätkö sikiötutkimusten 
taustalla taloudelliset tavoitteet, 
joiden varjolla vammaisten 
määrää halutaan karsia.

S osiaalietiikan väitöskirjansa 
sikiötutkimuksista tehnyt He-
li Pruuki työskentelee luteri-
laista kirkkoamme palvelevas-

sa Nuorten Keskuksessa. Hänen tittelinsä 
on – kirkollisen napakasti – ”kirkon ko-
koontuvan nuorisotoiminnan kehittämis-
projektin projektisihteeri”.

Heli Pruuki ja hänen puolisonsa, us-
konnonpedagogiikan vs. professori Lassi 
Pruuki tunnetaan dynaamisena pappis-
pariskuntana, joka on tuottanut runsaasti 
kasvatusaiheista kirjallisuutta. Viime syk-
synä kirjapainoon on jätetty väitöskirjan 
lisäksi uudistettu painos kaksikon rippi-
koulukirjasta Löytöretki ja Helin toimitta-
ma teos Nuorten sielunhoidon käsikirja. 

Pirttiviljelystäkin on harrastettu ilmeisen 
innokkaasti. 7-, 6-, 3- ja 1-vuotiaat lapset nä-
kivät päivänvalon niinä vuosina, jolloin Heli 
valmisteli 19. joulukuuta Helsingin yliopis-
tossa tarkastettavaa väitöskirjaansa Kuka on 
potilas? Suomalaisen sikiöseulontakäytännön 
sosiaalieettistä tarkastelua.

Jos joku epäilee, että empaattinen ulko-
kuori kätkee jees-naisen, kannattaa lukea 
Heli Pruukin väitöskirja. Akateemisen kes-
kustelun sisällä saa harvoin lukea näin tiuk-
kaa yhteiskuntakritiikkiä.

Pruuki tarkastelee väitöskirjassaan suo-
malaista sikiöseulontakäytäntöä raskaa-
na olevan naisen kannalta. Ultraäänitut-
kimukset ja veriseulonnat, joilla kartoite-
taan sikiöiden sairauksia ja vammaisuut-
ta, ovat muodostuneet Suomessa rutiini-
toimenpiteeksi.

Voiko lapselle asettaa 
laatuvaatimuksia?
Heli Pruuki kritisoi sitä, että suurin osa äi-
deistä osallistuu seulontoihin saamatta tie-
toa siitä, mistä seulonnoissa on kysymys ja 
millaisia eettisiä valintatilanteita ne tuo-
vat eteen. Seulontojen tavoitteeksi on kir-
jattu naisten vapaan valintaoikeuden lisää-
minen tilanteissa, joissa heillä on riski syn-
nyttää sairas lapsi. Käytännössä naiset ei-
vät kuitenkaan saa aina valita.

Heli Pruukin mukaan sikiötutkimusten 
eettinen ongelmallisuus juontaa juurensa 
siitä, että sikiön diagnosointi on kehitty-

nyt nopeammin kuin mahdollisuudet si-
kiön hoitoon. Kun sikiöstä löydetään jokin 
poikkeama, yleensä ainoa ”hoitokeino” on 
selektiivinen eli valikoiva abortti.

– Kun abortin haluavan naisen viesti on 
”en halua lasta”, selektiivisen abortin ha-
luava nainen ajattelee, että ”en halua tä-
tä nimenomaista lasta”. Suuri eettinen on-
gelma liittyy siihen, onko ihmisellä oikeus 
valita jälkeläisiään niiden ominaisuuksien 
perusteella. Jos on, niin on tärkeää miettiä, 
minkä ominaisuuksien.

– Voiko lapsen ylipäätään käsittää tuot-
teeksi, jolle asetetaan laatuvaatimuksia? 
Pahimmillaan systeemi toimii silloin si-
ten, että vanhempi suostuu ottamaan vas-
taan lapsensa vasta, kun se läpäisee sekä 
yhteiskunnan toivomat seulontatestit että 
omat standardit.

Selektiivisen abortin saa tehdä sikiössä 
todetun vakavan sairauden tai vamman pe-
rusteella raskausviikon 24 loppuun asti.

– Missään ei valitettavasti määritel-
lä, mikä on se ”tarpeeksi vakava sairaus”. 
Sen päättämisen hirveän raskas vastuu jää 
vanhemmille, viime kädessä äidille. Pal-
jon pienempiä sikiöitä hoidetaan samaan 
aikaan keskoskaapissa, kun toisessa huo-
neessa abortoidaan jo elinkelpoiseksi kas-
vanutta sikiötä, Heli Pruuki ihmettelee.

Eettisiä ongelmia seuraa siitäkin, että 
sikiökalvojen sisälle kajoavat tutkimukset 
saattavat aiheuttaa jopa saman verran kes-

tomana tavoitteena on vähentää vammais-
ten määrää selektiivisillä aborteilla, tul-
laan lähelle rotuhygieniasta tuttuja ole-
tuksia.

– En usko, että takana on mitään suur-
ta salaliittoa vammaisten karsimiseksi. 
Mutta uskon, että epävirallisiin taloudel-
lisiin laskelmiin, joilla mitataan vammais-
ten tuottamia kustannuksia, sisältyy suu-
ri riski tehdä vammaisten ihmisarvon vas-
taisia johtopäätöksiä.

– Vammaiset tuottavat enemmän kus-
tannuksia yhteiskunnalle kuin ”terveet”. 
Sikiöseulonnoilla heidän määräänsä voi-
daan vähentää. Kun synnyttäjät ovat yhä 
iäkkäämpiä ja heidän riskinsä synnyt-
tää vammainen lapsi on kasvanut, voi ol-
la kiusaus tarkastella sikiöseulontoja talo-
udellisten säästöjen kannalta, Heli Pruu-
ki varoittaa.

Sikiötutkimusten yhteydessä onkin he-
rännyt pelko siitä, että eugeniikka eli pyr-
kimys ihmisrodun ominaisuuksien paran-
tamiseen saattaa nostaa uudelleen pää-
tään.

Hänestä ei ole mikään ihme, että mo-
net vammaiset kokevat laajamittaiset si-
kiöseulonnat syrjivinä ja loukkaavina. He 
kokevat sen viestinä siitä, etteivät heidän 
kaltaisensa ihmiset ole toivottuja tähän 
yhteiskuntaan.

– Mitä vammaisille kertoo se, että hei-
dän kaltaisiaan etsitään sikiövaiheessa, 

moidaan kenen kannattaa antaa syntyä, 
ovat kristillisestä näkökulmasta täysin 
kestämättömiä. Silloin kiistetään se, että 
jokainen ihminen on Luojan luoma ja ar-
vokas sellaisenaan.

– Äidin rakkaudella on perinteisesti 
tarkoitettu jotakin ehdotonta. Vaikka lap-
si olisi millainen ja tekisi mitä tahansa, äiti 
rakastaa ja hyväksyy hänet. Tämä on pit-
kälti yhteistä sille, miten Jumalan rakkaut-
takin kuvataan, pastori Heli Pruuki arvioi 
asiaa kristinuskon pohjalta.

Hän muistaa nähneensä Jokelan sur-
maajan Pekka-Eric Auvisen paidassa teks-
tin ”Ihmisyys on yliarvostettua.”

– Minusta ihmisyys on meidän aika-
namme aliarvostettua! Voidaankin kysyä, 
kertooko valikoivan abortin yleistyminen 
länsimaissa siitä, että olemme vieraantu-
neet elämän pyhyydestä – siitä suunnat-
tomasta itseisarvosta, mikä jokaisella ih-
misellä on.

Kristillinen ihmiskäsitys 
puolustaa heikoimpia
Luterilainen kirkko ei ota sikiödiagnostii-
kan kaltaisiin kysymyksiin yksiselitteistä 
kantaa. Se luottaa pitkälti yksityisten ih-
misten harkintaan. Jumalan ymmärre-
tään voivan vaikuttaa myös lääketieteen 
kautta.

– Sikiöseulonnoilla tehdään paljon hy-
vää varsinkin silloin, kun niillä yritetään 
auttaa sikiötä tai etsitään niin raskasta 
vammaa tai sairautta, joka tuottaa synty-
välle lapselle kohtuuttoman kärsimyksen 
täyteisen elämän, Heli Pruuki tasapainot-
taa kritiikkiään.

Hän kannattaa laillisen abortin mah-
dollisuutta.

– En halua yhtään lisätä niiden ihmis-
ten taakkaa, jotka ovat joutuneet teke-
mään näin suuria ratkaisuja. Kun ihminen 
joutuu elämänsä vaikeimpien ja herkimpi-
en kysymysten äärelle, pahinta on mora-
lismi. Haluankin käydä tätä arvokeskuste-
lua yhteiskunnallisella tasolla, sielunhoi-
dollinen taso on kokonaan toinen.

Pastori ei tutkimusta tehdessään miet-
tinyt joulukertomuksen Pyhän perheen 
suhdetta väitöskirjansa kysymyksenasette-
luun. Hän ajattelee kuitenkin, että kristin-
uskolla ja Raamatulla on sanottavaa myös 
sikiöseulontojen eettisiin ongelmiin.

– En halua niinkään viitata mihinkään 
yksittäiseen Raamatun jakeeseen, vaan 
Raamatun perushenkeen: jokaiselle Ju-
malan luomalle ihmiselle kuuluvaan ih-
misarvoon, Heli Pruuki linjaa.

Joulun lapsella olisi ollut kaikki edel-
lytykset täyttää ei-toivotun lapsen kritee-
rit, ellei tämän vanhemmilla olisi riittä-
nyt uskoa siihen, että au-lapsen syntymä 
on sittenkin merkityksellinen. Teiniäidin 
raskaus ilman isän sekaantumista asiaan 
on maailman sivu osoittautunut abortin 
perusteeksi.

Mutta aikansa kuninkaiden kannal-
ta ei-toivottu lapsi vakuutti vartuttuaan 
kristikunnalle, että jokaisella syntyvällä 
lapsella on perustavaa laatua oleva, luo-
vuttamaton ihmisarvo. Oikeus tulla tähän 
maailmaan toivottuna ja rakastettuna.

JaNNe Villa

– Filosofit saattavat usein käsitellä sikiötä 
biologisena organismina, jolla ei ole mitään 
oikeuksia. Äidille, jonka vatsassa liikkuu lapsi, 
puhe pelkästä organismista ei ole relevanttia.

Sallitaanko vammaistenkin lasten tulla?

– Voiko lapsen ylipäätään 
käsittää tuotteeksi, jolle asetetaan 
laatuvaatimuksia?  Pahimmillaan 
systeemi toimii silloin siten, että 
vanhempi suostuu ottamaan vastaan 
lapsensa vasta, kun se läpäisee sekä 
yhteiskunnan toivomat seulontatestit 
että omat standardit.

kenmenoja kuin mitä ne paljastavat mah-
dollisia sairauksia. Silti usein puhutaan 
”pienestä keskenmenoriskistä”. 

Äidin saama tieto ”kohonneesta riskis-
tä” (joka voi olla keskenmenoriskiä pie-
nempi) saada sairas lapsi voi järkyttää äitiä 
pahasti ja vaikuttaa haitallisesti koko ras-
kauteen sekä äiti–lapsi-suhteeseen, vaik-
ka tieto osoittautuukin useimmissa tapa-
uksissa vääräksi hälytykseksi.

Kustannussäästöjä 
Saksan malliin?
Heli Pruukin esittämät yhteiskuntakriit-
tiset kysymykset pakottavat tekemään 
ikävän jatkokysymyksen. Siinä käytetään 
1940-luvun Saksasta lähtien sangen ruma-
na pidettyä sanaa: Ei kai sivistyneen Suo-
men sikiöseulonnoissa ole rodunjalostuk-
sen piirteitä?

– Sellainen riski on selvästi olemassa. 
Jos yhteiskunta panee valtavasti rahaa si-
kiöseulontoihin, joiden ääneen lausumat-

jotta voitaisiin keskeyttää raskaus? Sopii 
myös kysyä, lisäävätkö seulonnat erilai-
suuden pelkoa ja vammaisten syrjimistä.

ihmisyys on 
aliarvostettua
Heli Pruuki muistuttaa monen vanhem-
man korostaneen, että sairas tai vammai-
nen lapsi on tuonut valtavasti iloa elä-
mään. Toisaalta terveissäkin lapsissa on 
piirteitä, joista ei pidetä.

– Miksi vammaisuus olisi yksiselit-
teinen syy aborttiin? Eikö vammaisissa 
ole muitakin inhimillisiä ominaisuuksia 
kuin heidän vammansa, yksilöitähän he-
kin ovat? sosiaalieetikko kyseenalaistaa 
yhden vallitsevista ajattelutavoista.

Kun taloudellisilla tai muutoin epäeet-
tisillä perusteilla tehdään yhteiskunnal-
lisia valintoja siitä, kuka on kyllin terve, 
vahva ja toivottu ansaitakseen elämän, ol-
laan siis vaarallisilla lapsivesillä.

– Tuottavuuden kriteerit, joilla laskel-
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Messu su 1�.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, saar-
na Timo Junkkaala, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
tori Henna-Mari Sivula, ur-
kuri Maija Tynkkynen.
Messu su 1�.1. klo 1� Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttori 
Henna-Mari Sivula.
Englanninkielinen vesper 
su 1�.1. klo 18 Öbergin ta-
lossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 1�.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 1�.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Esa 
Nevala, kanttori Riitta Piippo. 
Messu su 1�.1. klo 1�, Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Vesa Pöyhtäri, kanttori 
Ilkka Järviö.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 1�.1. klo 17, Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 1�.1. klo 1�, Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avus-
taa Esa Nevala, kanttori Riit-
ta Piippo.
Messu su 1�.1. klo 1�, Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. Kirkkokahvit.

Tuiran  
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
1�.1. klo 1� Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki.
Messu su 1�.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttori Lauri-
Kalle Kallunki.
Messu su 1�.1. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustavat 
Helena Paalanne ja Tuulikki 
Ståhlberg, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Pyhän Tuomaan 1. 
ja Koskelan 1. rippikouluryh-
mät osallistuvat messuun. 
Sanajumalanpalvelus su 
1�.1. klo 1� Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, kanttori Tom-
mi Hekkala.
Messu su 1�.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttori Tom-
mi Hekkala. Tuiran 1. ja Py-
hän Tuomaan �. rippikou-
luryhmät osallistuvat mes-
suun.
Iltamessu su 1�.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 16.1. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttori Heik-
ki Jämsä.

Oulujoen  
seurakunta 

Sanajumalanpalvelus su 
1�.1. klo 1� Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttori Lau-
ri Nurkkala.
Messu su 1�.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Pert-
ti Lahtinen, kanttori Lauri 
Nurkkala. Radio Dei.
Eläkeläiskerhojen viikko-
messu to 17.1. klo 1� Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Paavo Moi-
lanen, kanttori Sanna Leppä-
niemi. Kirkkokahvit Mylly-
ojan seurakuntatalolla.
 
YLIKIIMINGIN 
SEURAKUNTAPIIRI
Messu su 1�.1. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori 
Leo Rahko.
 
Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
1�.1. klo 10, toimittaa Matti 
Keskinen, kanttori Kaisamar-
ja Stöckell. Rippikoululaisten 
sunnuntai.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
1�.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
ri Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 1� Martinnie-
men seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Arto Nevala, kantto-
ri Hannu Niemelä. Kirkko-
kahvit.

Kempele
Messu su 1�.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Sami Puolitaival, 
kanttori Eija Savolainen.

Kiiminki
Perhemessu  su 1�.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, avustaa Birgitta Kon-
tio, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen. 
Messu 1�.1. klo 1� Jäälin seu-
rakuntakodissa.

Liminka
Vauvakirkko su 1�.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttori Mika 
Kotkaranta. Mukana päivä- 
ja perhekerhot.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarna Jouni Heikkinen, 
kanttori Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 1�.1. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Perttu Kyllönen, kanttori 
Keijo Piirainen. Lionien kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.

Siikalatva
Gideonien kirkkopyhä 
su 1�.1.

KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Janne Isomaa, kant-
tori Veijo Kinnunen.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 1� Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Lau-
riala, kanttori Arja Leino-
nen.

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1 klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttori Pekka Kyöstilä.

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 1� kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kantto-
ri Veijo Kinnunen.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Lau-
riala, kanttori Arja Leino-
nen.

Siikasalo
RUUKKI
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 Paavolan kir-
kossa.
Perhemessu su 1�.1. klo 1� 
Revonlahden kirkossa.

SIIKAjOKI
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 15 seurakunta-
talossa. Toimittaa Kaija-Lii-
sa Keränen.

VIHANTI
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.1. klo 10 seurakuntata-
lossa. 

Tyrnävä
Messu su 1�.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Isokääntä.
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Ylikiimingin kirkko
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enot oulussa 
Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

laajennettua perhevalmennusta 
kaikissa neuvoloissa

Hartauselämä
Aamurukous ke 16.1. klo 
7.�5, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta.
  
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Aamupiiri la 1�.1. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta.  
Sanasta valoa elämään la 
1�.1. klo 1�, 15 ja 19, su 1�.1. 
klo 1� ja 15, Keskustan seu-
rakuntatalo. Raamattuopis-
ton talvipäivät.
Päiväseurat ke 16.1. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo.  
Keskiviikkoseurat ke 16.1. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pekka Rehumäki. 
Miesten piiri ke 16.1. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo.  
Ompeluseurat to 17.1. klo 
18.�0, Intiön seurakunta-
koti.  
Sana elää -raamattu- ja 
rukousilta pe 11.1. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Laitoshartaudet:
Pe 11.1. klo 1�, Intiön hoi-
vakoti. Hanna-Maija Karja-
lainen. 
Ke 16.1. klo 15, Senioritalo. 
Hanna-Maija Karjalainen. 
To 17.1. klo 1�, Keskustan 
palvelukeskus. Hanna-Maija 
Karjalainen. 
To 17.1. klo 18.�0, Kuntota-
lo. Ari-Pekka Metso. 
Raamattupiirit:
Ke 16.1. klo 16, Aurinkoko-
ti. Pastori Jyrki Vaaramo. 
To 17.1. klo 1�, Keskustan 
seurakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 11.1. klo 
18, Maikkulan kappeli.  
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat to 17.1. klo 19, 
Kastellin kirkko.  
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 10.1. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli.  
Pe 11.1. klo 19, Maikkulan 
kappeli.  
Raamattupiirit: 
To 10. ja 17.1. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
To 10. ja 17.1. klo 18.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Ti 15.1. klo 1�, Kastellin kirk-
ko.
To 17.1. klo 18, Lämsänjärven 
leirikeskus. 
Miesten raamattupiiri ke 

16.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Kokoon-
nutaan kevään aikana evan-
keliumitekstien äärelle. Kut-
summe uusia miehiä mu-
kaan. Yhteyshenkilö Heik-
ki Karppinen, 0�� 555 �591. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 15.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Päivi Jussila 
alustaa aiheesta Rukoilkaa 
lakkaamatta. 
Keskustelu- ja raamattu-
piiri to 17.1. klo 1�.�0, Tui-
ran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.1. klo 18.�0, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjatorstai to 17.1. klo 18–
�0, Karjasillan kirkko. Kir-
joina Kenzo Kitakata: Toki-
on tuhkaa, Arnaldur Indri-
dason: Ääni kuin enkelin tai 
Räme tai Kuolemanhiljaista.  

Diakonia
Naisten ilta ma 1�.1. klo 
18–�0, Öbergin talo. Yhdes-
säoloa, saunomista ja ilta-
hartaus. 

KuuLOVAMMAISEt:
Ystäväilta to 17.1. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Ru-
nolan asukkaiden ja kau-
pungilla asuvien viittoma-
kielisten yhteinen ilta. 
 
NäKöVAMMAISEt: 
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 17.1. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo.  
 
PäIhdEtYö: 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 1�.1. klo 1�.�0, Diako-
niakeskus, alakerta.  
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 15.1. klo 1�, Diakoniakes-
kus, yläkerta.  

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 15.1. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka. 
diakoniapiirit: 
Ma 1�.1., Kaukovainion kap-
peli. 
Ke 16.1. klo 15, Maikkulan 
kappeli.  

Tuiran seurakunta
Miesten toiminta- ja kes-

kusteluryhmä pe 18.1. klo 
11, Rajakylän seurakunta-
talo. +65 -vuotiaille mie-
hille suunnattu ryhmä, jos-
sa on mukavaa tekemistä, 
jutustelua ja yhdessäoloa. 
Toiminnan sisältö suunni-
tellaan yhdessä. Maksuton 
ryhmä kokoontuu kerran 
viikossa kolmen kuukauden 
ajan. Tied. ja ilmoittautu-
minen: Jaana, 0�� 70�� 981 
tai Riku-Matti,  0�0 57�7 
1�9. Järj. myös Oulun kau-
pungin kotona asumista tu-
kevat palvelut. 
diakonian vapaaehtois-
ten koulutus- ja virkistys-
päivä su �0.1. klo 1�, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Messun 
jälkeen kirkkokahvit. Nii-
lo Rauhala alustaa aiheesta 
Runo puhuu luottamukses-
ta. Ilm. viim. 16.1. puh. 08 
�161 ��0. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 10. ja 17.1. klo 
10–1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri ke 16.1. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Airi Huotari. 

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 15.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.  

Ylikiimingin   
seurakuntapiiri
Piispankamari ti 15.1. klo 
11–15, Piispankamari. Lähe-
tyksen kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerhot: 
To 10.1. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.  
Ke 16.1. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti.  
Päiväkerho to 10.1. klo 1�–
15, Heinätorin seurakunta-
koti. Uusien kerholaisten il-
moittautuminen Outi Met-
sikkö, 050 5�1��80. 

Karjasillan seurakunta
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhem-
mille hartauden, kahvin, as-
kartelun ja laulujen mer-
keissä. 
Ma 1�.1. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti.  
Ti 15.1. klo 9.�0, Pyhän  

Andreaan kirkko.  
Ke 16.1. klo 9.�0, 
Kaukovainion kappeli.  
Ke 16.1. klo 9.�0, 
Maikkulan kappeli.  
Ke 16.1. klo 9.�0, 
Karjasillan kirkko. 
Ke 16.1. klo 9.�0, 
Kastellin kirkko. 
Ke 16.1. klo 10, Pyhän 
Andreaan kirkko.  
Pyhäkoulut:
To 10. ja 17.1. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. 6–8-
vuotiaat lapset voivat osal-
listua pyhäkouluun iltapäi-
väkerholaisten kanssa. 
Su 1�.1. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana. 
Su 1�.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana. 

Tuiran seurakunta 
Pyhäkoulut:
Su 1�.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpal-
veluksen yhteydessä. 
Su 1�.1. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana. 
Su 1�.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti.  
Su 1�.1. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä. 
Su 1�.1. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana. 
Su 1�.1. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti.  
Su 1�.1. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. Jumalanpalve-
luksen aikana. 
Perhekerhot: 
Ti 15.1. klo 9.�0, Niittyaron 

seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Koskelan 
seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 16.1. klo 9.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Patenie-
men kirkko.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Pyhän 
Tuomaan kirkko.  
To 17.1. klo 9.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli.  

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: 
Ke 16.1. klo 9.�0, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ke 16.1. klo 9.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti.  

10. – 17.1.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie �9
Kastellin kirkko 
Töllintie �8
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

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

Kirkot
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

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

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

Sanginsuun  
seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Toppilan 
monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, 
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi
lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie �8

toimipaikat

oulun kaupunki ja Oulun ev.-lut. 
seurakunnat aloittivat laajenne-

tun perhevalmennuksen kaikissa kau-
pungin alueella toimivissa neuvoloissa 
vuoden 2007 loppuun mennessä.

Laajennetussa perhevalmennuk-
sessa seurakuntien työntekijät toimi-
vat neuvolan henkilökunnan yhteis-
työkumppanina niissä perhevalmen-
nusryhmien tapaamisissa, joissa aihee-
na on vanhemmuus ja parisuhteen hoi-
taminen vauvaperheessä.

Seurakuntien ja kaupungin neuvo-
layhteistyö alkoi kokeiluna Rajakylän, 
Koskelan ja Kaukovainion neuvoloissa 
vuonna 2006. 

Yhteistyötä tehdään Alku-projek-
tin merkeissä. Projektin tarkoituksena 
on tarjota moniammatillista osaamis-
ta vanhemmuuden ja parisuhteen hy-
vinvoinnin tukemiseksi ensimmäistä 
lastaan odottaville vanhemmille. 

Alku-projekti on käynnistetty osa-
na Oulun ev.-lut. seurakunnissa 2006-
2007 toiminutta Kotiinpäin-parisuh-
deprojektia.

Alku-projektissa kaupungin neuvo-
loiden työntekijät ja yhteistyöhön osal-
listuvat seurakuntien työntekijät saivat 
Kataja ry:ltä koulutusta parisuhteen ja 
vanhemmuuden kysymyksiin ja toi-
minnallisten menetelmien käyttöön. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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enot oulussa 

Tule vapaaehtoiseksi 
pääsiäisvaellukseen

Ke 16.1. klo 9.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Huone-
suon seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Saarelan 
seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Sangin-
suun seurakuntakoti.  
Ke 16.1. klo 9.�0, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti.  

Ylikiimingin   
seurakuntapiiri
Perhekerho to 17.1. klo 10–
1�, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
 

Varhaisnuoret
Kerhoista tietoa erillises-
sä ilmoituksessa sekä osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalen-
teri.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ma 1�.1. klo 
18–�0, Maikkulan kappeli. 
Leppoisaa yhdessäoloa, pin-
gistä ym. pelailua ja sanaa-
kin tarjolla pienen purtavan 
kera! Lisätietoja 0�0 7�0 
�118 tai 0�0 8�1 59��. 

Tuiran seurakunta
VII Isoskoulutus ke 16.1. 
klo 17, Koskelan seurakun-
takoti. Isoskoulutus jatkuu 
ke 16.1. tai ke ��.1. aiheel-
la Isosena leirillä. Lisätieto-
ja Merja Oksman, 0�0 5�� 
59��. 
Wanhat to 17.1. klo 17–
18.�0, Koskelan seurakunta-
koti. Isoskoulutus meni! Älä 
lannistu. Isostoiminnankin 
jälkeen sinulle on säännöl-
listä kokoavaa toimintaa. 
Wanhat kokoontuvat pohti-
maan erilaisia juttuja kaha-
vi- tai teekupposen ääreen 
sekä mm. avustavat isos-
leireillä, nuortenilloissa ja 
isommissa tapahtumissa.

Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat

Sarastus-kuoron harjoi-
tukset to 10. ja 17.1. klo 18, 
Öbergin talo. Uudet laulajat 
tervetulleita. Johtaa Noora 
Kataja, 0�0 7�1 1��1. 
Cappeli Cafe pe 11.1. klo 
19–��, Kaukovainion kap-
peli. Rummikubit, Kimblet, 
Aliakset ja Trivial pursuitit 
saavat kyytiä. Hyvässä seu-
rassa ja turvallisin mielin 
perjantai-iltaa viettämään 
ja juttelemaan maailman 
menosta. Ilta päättyy klo 
�1.�5 alkavaan hartauteen.

OPISKELIjAjäRjEStöt:
OPKOn opiskelijailta la 
1�.1. klo 19, Keskustan seu-
rakuntatalo. Raamattuopis-
ton talvipäivät, Timo Junk-
kaala ja Heikki Kärhä. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 16.1. 
klo 18.�0, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Varttuminen uskon 
tiellä, Jani-Matti Ylilehto.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hopealanka ma 1�.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 17.1. klo 10.�0, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 15.1. 
klo 1�–1�.�0, Höyhtyän pal-
velutalon mummonkamma-
ri. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueel-
la asuville eläkeläisille. Päi-
väkahvit. Diakoniatyönteki-
jä Asta Leinonen.
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa. 
Ma 1�.1. klo 1�.�0–1�, 
Maikkulan kappeli.  
To 17.1. klo 1�–1�, 
Pyhän Andreaan kirkko.  
To 17.1. klo 1�–1�.�0, 
Kastellin kirkko. 
To 17.1. klo 1�.�0–15, 
Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 17.1. 
klo 1�, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kuljetus: klo 11.50 
Hiidentien päätepysäk-
ki – Järvitie, klo 11.55 Alp-
pilan pysäkki, klo 1� Tui-
ran kirkko, klo 1�.05 Män-
tykoti, klo 1�.10 Kangasti-
en palvelukeskus, klo 1�.15 
Koskelan palvelukeskus, klo 
1�.�0 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, klo 1�.�5 Ra-
jakylän seurakuntakoti, klo 
1�.�0 Palokan palvelukes-
kus, klo 1�.�5 Pateniemen 
kirkko - Raitotie, klo 1�.�0 
Kuivasjärvi (Karjakentän py-
säkki) – Kaitoväylä. Paluu n. 
klo 1�.�0.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 
16.1. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten viikkomes-
su to 17.1. klo 1�, Oulujo-
en kirkko. Eläkeläiskerhojen 
kevätkauden aloitus. Kul-
jetukset: Auto 1: Vaalantie 
– Sanginjoen tienhaara klo 
10.�5, Lapinkangas, vanha 
Arina klo 11, Laukan sillan 
kautta – Pikkaraisen kylä 
klo 11.�0, vanhaa tietä Ma-
dekoskelle klo 11.�0, San-
ginsuun sillan kautta – Vaa-
lantie - Yrjö Saarelan tie – 
Sangintie – Oulujoen kirkko 
klo 11.�5. Auto �: Ylikiimin-
gin srk-talo klo 10.�0, Yli-
kiimingintie – Saviharju klo 
11.00, Ylikiimingintien ris-
teys klo 11.10, Kuusamontie 
– Hönttämäki – Kaartintie – 
Pohjantähdentie – Talvikan-
kaantie - Parkkisenkankaan-
tien ja Leväsuontien riste-
ys klo 11.15, Parkkisenkan-
kaantie – Vaalantie – Kuu-
samontie – Hintantie – Nok-
kalanmännikkö – Hintantie 
-Hintan srk-talo klo 11.�0, 
Vaalantie – Koivumaantie – 
Myllyojan srktalon pysäkki 
klo 11.�5, Tiilitie – Sangintie 
– Oulujoen kirkko klo 11.�5. 
Paluukuljetus kirkkokahvin 
jälkeen n. klo 1�.�0.

Saarelan seurakuntakerho 
ma 1�.1. klo 1�, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
1�.1. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

Ylikiimingin   
seurakuntapiiri
Seurakuntakerho ti 15.1. 
klo 11–1�, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja muista musiik-
kiryhmistä ilmoitetaan tar-
kemmin 17.1. ilmestyvässä 
lehdessä. Lisäksi tiedot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
 
Karjasillan seurakunta
Kastellin kirkkokuoro ma 
1�.1. klo 18.�0, Kastellin 
kirkko. 
Mieskuoro Weljet ti 15.1. 
klo 18.�0, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoro ke 
16.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 10.1. klo 17, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–1�-vuoti-
aille. Tied. Sirpa Ilvesluoto, 
050 5�5 188�.
Maikkulan tenavakuoro ke 
16.1. klo 17, Maikkulan kap-
peli. �–6-vuotiaille lapsil-
le, jotka ovat kiinnostuneita 
tutustumaan musiikin saloi-
hin laulaen ja leikkien. Tied. 
Riitta Piippo, 0�0 58�� 0�5.
Maikkulan lapsikuoro ke 
16.1. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 7–1�-vuotiaita. Tied. 
Riitta Piippo, 0�0 58�� 0�5.
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 17.1. klo 17, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–1�-vuoti-
aille. Tied. Sirpa Ilvesluoto, 
050 5�5 188�.

Tuiran seurakunta
harmonisen laulun ryh-
mä ti 15.1. klo 18.�0, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ohjaa 
Marja-Liisa Mustonen, 0�1 
5507 ���.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 15.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule sormeilemaan fransu-
pitsiä. Ohjaaja Terttu Hie-
tala. 
Oulujoen kirkkokuoro ke 
16.1. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo.
 
Muut menot

Eläkepapit ja puolisot to 
10.1. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

PARISuhdE:
10.�, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Parisuhdetaitoja 
vahvistavaa toimintaa nuo-
rille aikuisille pareille. Lisä-
tietoa www.oulunseurakun-
nat.fi/virtaa. Osallistumis-
maksu �0 e / pari. Ilm. viim. 
�5.1. Heikki Kaikkonen, 0�0 
50� 5010.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 1�.1. klo 17, 

Kaukovainion kappeli. 
Englanninkielinen vesper 
su 1�.1. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut:
tuomiokirkko: Lauri Ola-
vi Hannula, Jaakko Toivo Ii-
vari Juutilainen, Aada Ja-
nina Kaikkonen, Amina Ii-
ris Koskela, Anni Maria Pie-
tilä, Lauri Urho Samuel Toi-
vanen.
Karjasilta: Saana Alisa Hol-
mi, Aleksi Kristian Illikai-
nen, Juho Henrik Korka-
la, Magnus Salomon Koske-
la, Kim Joonatan Koskinen, 
Veikko Toivo Matias Kukko-
hovi, Arttu Tapani Johan-
nes Luhtala, Jere Ari Mika-
el Pinosto, Daniel Aleksan-
teri Kangas, Juho Eemil Os-
kari Kallio, Jerry Jonne Voit-
to Keränen, Oskari Hannu 
Julius Linna, Viveka Kukka 
Magdalena Seppänen, On-
ni Juha Alvari Aho, Veik-
ko Pekka Juhani Jauhonen, 
Oiva Ukko Ilmari Hämäläi-
nen, Milla Vanilla Muuri-
nen, Abraham Eero Jussi Ar-
vio, Leevi Aleksanteri Heik-
kinen, Joni Mikael Joensuu, 
Amelia Ida Alexandra Kuk-
kola, Seela Silva Emilia Pou-
tiainen, Martti Aslakki Kyl-
lönen, Helmi Iida Olivia Kyl-
mäluoma, Aada Hilma Ka-
roliina Moilanen, Lilia Aino 
Teresa Pajunen, Osmo Jo-
hannes Siitonen, Antti Topi-
as Tervo, Venla Eveliina Vä-
häkainu, Viivi Maria Han-
nele Väliheikki, Aada Emilia 
Vääräniemi.
tuira: Elsi Maria Juntunen, 
Onna Iida Katariina Kanni-
ainen, Erda Aava Minerva 
Kemppainen, Leevi Aape-
li Kuha, Emilia Ruusa Eliisa 
Laitila, Jesse Antton Luok-
kanen, Jesse Santeri Parkki-
la, Iida Essi Aurora Pesonen, 
Emil Sebastian Sundman, El-
vi Aliina Sipola, Eero Kons-
ta Iisakki Heikkinen, Taave 
Aukusti Määttä, Kiara Jas-
miina Penttilä, Jemina Julia 
Kristiina Savolainen, Taimi 
Nanako Helama, Mei Rau-
ha Helama, Vilma Eerika Pe-
täjäniemi, Kimi Reino Os-
si Ruottinen, Evert Matias 
Valtonen, Ilona Emilia Kata-
riina Hauru, Taneli Heikki-
lä, Arvi Ilmari Hekkala, Aa-
roni Onni Mikael Hiltunen, 
Jussi Ukko Topias Karvinen, 
Sampo Elias Kilpi, Peppi Ka-
tariina Karintytär Kristo, Sa-
muel Fredrik Leonard Myl-
lyaho, Sauli Matias Paitsola, 
Loviisa Linnea Telkki, Samu 
Matias Torvinen, Iina Syl-
via Vahtola, Pekko Aukusti 
Vanhasalmi.
Oulujoki: Nea Maria 
Broström, Alma Teodora Im-
piö, Valtteri Johannes Juus-
tila, Iita Liisa Linnea Kivinie-
mi, Kimi Mikael Koivukan-
gas, Aatu Juhani Kääriä, Lil-
ja Eerika Lukka, Topi Arttu-
ri Pohjola, Sampo Pyry Pau-
lus Sipovaara, Silja Lumi Au-
roora Sipovaara, Elijah Mi-
kael Slunga, Pyry Valtteri 
Ylläsjärvi, Joonatan Tahvo 
Junttila, Mila Maria Näppä, 
Aatos Oskari Littow, Maisa 
Leena Kirsikka Mikkonen, 
Matilda Amalia Alakärppä, 

Katariina Iida Mirjami Hol-
mi, Konsta Ilmari Holmi, Eli-
as Aaro Eemeli Kemppai-
nen, Oskari Johannes Lahti, 
Julius Matteus Mertaniemi, 
Anna-Sofia Katariina Moi-
lanen, Ville Andreas Nissilä, 
Kaarle Onni Juhani Pihlaja-
mäki, Miska Matias Sutinen.

Vihityt: 
tuomiokirkko: Esa Jouni 
Lipponen ja Katriina Evelii-
na Stöckel, Tuomas Antero 
Ponto ja Eeva Maaria Kuk-
konen, Veli Pekka Kaikko-
nen ja Kati Irmeli Sarvi. 
Karjasilta: Juho Johannes 
Pekkala ja Niina Anniina 
Autio, Eljas Uolevi Kauppi-
la ja Aino-Liisa Hämäläinen, 
Juha Pekka Juvonen ja Riit-
ta Johanna Hannele Lukka-
roinen, Janne Juhani Kyrö 
ja Emma Maria Pirilä, Jan-
ne Markus Koskela ja Han-
na Kaarina Karhumaa, Sa-
mi Kristian Erkkilä ja Maria 
Kristiina Paavola.
tuira: Lauri Pietari Anun-
di ja Ritva Leena Lehtinie-
mi, Lasse Johannes Liimatta 
ja Sanna Maria Koskelo, Ju-
ha Henrik Tukiainen ja Hele-
na Marketta Väätänen, Lari 
Jaakko Kela ja Arja Hannele 
Juntunen, Panu Jaakko Kor-
pipää ja Mari Johanna Kal-
lio, Pasi Kalervo Heikkinen 
ja Anna-Leena Kiviniemi, 
Ilari Juhana Virta ja Hanna-
Mari Vanhasalmi.
Oulujoki: Mika Pekka Pa-

lokangas ja Liisa Marian-
ne Vähäjärvi, Tony Juhani 
Immonen ja Elina Johanna 
Broström.

Kuolleet: 

tuomiokirkko: Toivo Ka-
lervo Ammunet; 78. Ola-
vi Ensio Impola; 77. Mat-
ti Osmo Tapani Hietala; 66. 
Maria Esteri Skog s. Kuiva-
la; 89. Aune Orvokki Pakka-
nen s. Sonninen; 91. Jaak-
ko Keränen; 96. Taimi Maria 
Putaala; 90. Veli-Pekka Rö-
ning; �6.
Karjasilta: Heikki Harald 
Hilli; 86. Elsa Maria Kouva 
s. Illikainen; 8�. Eila Inge-
borg Hyvönen s. Oulama; 
8�. Hilda Isokoski s. Kanni-
ainen; 9�.
tuira: Yrjö Tapani Väyrynen; 
66. Meemi Annikki Palosaa-
ri s. Nuojua; 8�. Kirsti Elisa-
bet Näppä s. Pakonen; 91. 
Heikki Juhani Kauppila; 6�. 
Elli Kaarina Laakko; 56. Hel-
mi Martta Eksymä; 86. An-
na Eliisa Holma, 9�. Timo 
Kalevi Lehto; 6�. Tarja Han-
nele Ylönen; 5�. Kirsti Kaa-
rina Koppelo s. Juntunen; 
80. Matti Juha Laitinen; 6�. 
Erkki Juhani Kukkonen; 5�.
Oulujoki: Jaakko Allan Mär-
sy; 57. Lyydi Sanelma Sanki-
lampi; 81. Taimi Eriika Paa-
vola s. Hekkala; 89. Kau-
ko Ilmari Parkkinen; 77. Ire-
ne Orvokki Pentti s. Kaup-
pi; 75.

10. – 17.1.2008

tule vapaaehtoiseksi järjestämään pääsiäisvael-
lusta. Pääsiäisvaelluksella tapaamme Jeesuk-

sen ystäviä ja kuljemme heidän kanssaan palmu-
sunnuntaista pääsiäisaamuun. 

Pääsiäisvaellus järjestetään koululaisille aamu-
päivisin viikolla 11 Karjasillan kirkolla, yleisölle 
palmusunnuntaina messun jälkeen.

Tarvitsemme näyttelijöitä, lavasteiden rakenta-
jia, ruokahuollon järjestäjiä, jne. Jos pääset vaikka 
yhdeksikin päiväksi, ota yhteyttä. Harjoitukset al-
kavat viikolla 5. 

Lisätietoja antavat Mirjami Dutton p. 050 462 
0759, mirjami.dutton@evl.fi ja Erja Järvi p. 044 316 
1434, erja.jarvi@evl.fi.

J aan i  F ö h r
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Varhaisnuorten kerhot
KarJaSillaN SeuraKuNta
Kastellin kirkon alakerta tai pappila 
Kokki- ja puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille maanantaisin 
klo 17–18.45. 
Maikkulan kappeli
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille maanantaisin klo 18–19. 
Kaukovainion kappeli 
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18. 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17–18.30.
Lintulammen koulu 
Liikuntakerho 1.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 18.30–19.30. 

tuiraN SeuraKuNta
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille maanantaisin klo 18–19.
Koskelan seurakuntakoti 
Puuhakerho 2.–5.-luokkalaisille tiistaisin klo 18–19.
Pateniemen kirkko
Tyttökerho 2.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 18–19.
Pyhän Tuomaan kirkko 
Tyttökerho 1.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 18–19.

ouluJoeN SeuraKuNta
Pöllönkankaan ostoskeskuksen nuorisotila 
Teetupa 4.–6.-luokkalaisille torstaisin 17.1. lähtien klo 14–16.
Hintan seurakuntatalo
Kellari Kööki -kokkikerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin 
klo 18–19.30.
Pelipojat-liikuntakerho 2.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18.
Piiparnakkelit-kerho 1.–4.-luokkalaisille keskiviikkoisin 
klo 18–19.
Myllyojan seurakuntatalo
Sekakerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18.
Myllyojan koulu
Tyttöjen Klubi 6.-luokkalaisille maanantaisin klo 13.30–14.30.
Askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 14.15–15.
Heikkilänkankaan seurakuntakoti
Liikuntakerho koululaisille tiistaisin klo 17–18.
Tyttö- ja poikakerho 1.–4-luokkalaisille torstaisin klo 18–19.
Hönttämäen seurakuntakoti
Tyttö- ja poikakerho koululaisille torstaisin klo 18–19.30.

Tänä vuonna Karjasillan  
seurakunnan alueella  

60, 70 ja 80 vuotta täyttävät!
Vietämme yhteistä 60-vuotiaiden juhlaa 20.4., 

70-vuotiaiden juhlaa 9.11. ja
80-vuotiaiden juhlaa 21.9. Karjasillan kirkolla. 

Aloitamme messulla, jonka jälkeen on juhla.

Lähetämme vuoden alussa kutsun juhlaan 
kaikille vuoden aikana 60, 70 ja 80 vuotta täyttäville. 

Tietoa juhlasta ja ilmoittautumisesta on  
Rauhan Tervehdys -lehdessä noin kuukautta

 ennen kyseistä juhlaa. 

Jos haluatte merkkipäivänänne seurakunnan 
työntekijän kotikäyntiä, ottakaa yhteyttä

kirkkoherranvirastoon (puh. 531 3200) tai 
suoraan työntekijään.

Haluatko tutustua Alfa-kurssiin? Haluatko tietää, miten järjestää Alfa-kurssi 
seurakunnassasi? Ilmoittaudu mukaan Alfa-ohjaajakoulutukseen. Koulutus on 
tarkoitettu niin seurakuntien vapaaehtoisille aktiiveille kuin työntekijöillekin. 

Alfa-kurssi on oivallinen väline tutkia yhdessä kristinuskoa mielekkäällä tavalla.

Alfa-ohjaajakoulutus Oulussa
11.–13.1.2008 Karjasillan kirkolla

Pe. 11.1. klo 18–21 Malli Alfa-ilta
tutustuttaa sinut omakohtaisesti Alfa-kurssiin ja rakenteeseen.

La 12.1. klo 10.30–19 ohjaajakoulutuspäivä
Kanava 1 = Ohjaajakoulutuksen peruspaketti

Kanava 2 = syventävää koulutusta niille, jotka ovat aiemmin 
osallistuneet alfa-ohjaajakoulutukseen.

Su 13.1. klo 12–16 Työpajat
Käytännön kysymyksiä Alfa-kurssista.  
Kurssin järjestäminen erityisryhmille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
www.oulunseurakunnat.fi/alfa • www.evankelioi.net/oulunseutu

Trilli-muskarit 
alkavat

Oulujoen seurakunnassa alkavat musiikkileikkikouluryhmät 
Myllyojan seurakuntatalolla. Ryhmistä voi tiedustella 

Anna Haanpää-Vesenterältä p. 040 583 2368.

Ma  9.00–9.45 (6 kk – 1-vuotiaat)    10.00–10.45 (1–2-vuotiaat)
       18.00–18.45 (2–3-vuotiaat)

Tuiran seurakunnan ryhmät jatkuvat entiseen malliin 
Pyhän Tuomaan kirkolla. Vapaita paikkoja voi tiedustella 

Tuija Puuruselta p. 050 357 6915.

Ma 15.30–16.15 (2–4-vuotiaat)    17.30–18.15 (1-vuotiaat)
Ti   9.00–9.45 (3 kk – 9 kk)           10.00–10.45 (2–3-vuotiaat)
      11.00–11.45 (sisarusryhmä)    12.00–12.45 (4–5-vuotiaat)

Kaikissa ryhmissä on lapsen mukana musisoimassa äiti, isä tai 
joku muu aikuinen (poikkeuksena Tuiran klo 12 ryhmä).

Kevään lukukausimaksu on 90 e (sisarusalennus 10 e)

Suhdekursseja keväällä 2008:
oulussa Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 8.–10.�., 
lisäksi yksi tapaaminen myöhemmin.
Ilmoittautuminen �5.1. mennessä Heikki Kaikkoselle, 
puh. 0�0 50� 5010.

oulussa myllyojan seurakuntatalolla �0.�.–�.5. 
su klo 15.�5–19. Lastenhoito järjestetty.
Ilmoittautuminen 7.�. mennessä Heikki Kaikkoselle, 
puh. 0�0 50� 5010.

Kempeleen Kokkokankaalla
torstaisin klo 18–�1 ja yksi sunnuntai klo 16.�0–19.�0
1�.�., �7.�., �.�., 1�.�., 17.�., ��.�.
Yhdyshenkilöinä Soile Pakkanen, puh. 0�0 7790 �67 ja 
Sinikka Ilmonen, puh. 0�� 75�1 ��6
Järj. Limingan rovastikunnan seurakunnat

Kiimingin ja Haukiputaan seurakuntien järjestämä kevään 
aikana. Tiedustelut Saija Kivelä, puh. 0�0 560 9678

Miesten 
keskustelupiiri
Maikkulan kappelilla aloitetaan 
miesten keskusteluillat. Jokaisel-
la illalla on teema, johon alustuk-
sen jälkeen pureudutaan syvem-
mälle.Keskustelussa ja pohdiske-
lussa ei unohdeta Raamatun nä-
kökulmaakaan. 

Illassa pääpaino on keskuste-
luissa, mutta mukaan voi tulla, 
vaikka ei avaisi suutansa muu-
toin kuin hiillosmakkaran syö-
mistä varten. 

Ensimmäinen kokoontumi-
nen on keskiviikkona 16.1. klo 19 
Maikkulan kappelin takkahuo-
neessa. Illan teemana on Inter-
net ja siihen liittyvät ilmiöt. 

Joel Hallikainen
Rakkautta etsimässä

Karjasillan kirkossa

su 20.1. klo 18

Liput 10 euroa ovelta 
tuntia ennen konserttia.

Hyväntekeväisyys- 
konsertti yhteis- 
vastuun hyväksi 

Eroryhmä
Kevään eroryhmä kokoontuu 
Perheneuvontapalvelussa 12.2. 
alkaen. Kokoontumiset tiistaisin 
klo 15–16.30 kymmenen kertaa.
Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä 
kokemuksia samassa elämänti-
lanteessa olevien kanssa ja etsi-
tään voimavaroja arkeen. 

Ilmoittautumiset Perhene-
vontapalveluun 31.1. puh. (08) 
561 8700.
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Jokavuotinen hyvän-
tekeväisyyskeräys Yh-
teisvastuu alkaa helmi-

kuun alussa. Viime vuonna 
keräys jalkautti kaduilla ja 
ovien taakse tuhansia va-
paaehtoisia ja rahaa kerät-
tiin yli viisi miljoonaa eu-
roa. 

Viime vuonna keräys-
kohteena olivat muun mu-
assa mielenterveysongel-
mista kärsivien vanhem-
pien lapset. Yksi keräyk-
sen konkreettisista saavu-
tuksista on Oulussa kehi-

tetty Mielix-peli. Se käsit-
telee mielen hyvinvointiin 
liittyviä asioita erilaisten 
pelien ja virikkeiden muo-
dossa. Mielix on suunnitel-
tu erityisesti ennakoivaksi 
materiaaliksi koulu- ja ker-
hokäyttöön. Ilmainen peli 
sopii kaikille yli 9-vuotiai-
den ryhmille. 

Opettajat ja erilaisten 
ryhmien vetäjät voivat ti-
lata peliä ilmaiseksi. Vas-
tineeksi heiltä on pyydetty 
vain palautetta pelin toi-
mivuudesta. Tarkoitus on-

kin kehittää peliä eteen-
päin niin, että se olisi tu-
levaisuudessa hankittavis-
sa omakustannehintaan 
myös koteihin. 

– Aktiivisinta käyttö 
on ollut alkuvaiheessa eri-
tyisryhmissä, kertoo pe-
lin ideoija, oululainen Ve-
sa Ilola. 

Mainostoimisto Ajatuk-
sessa työskentelevä Ilola on 
suorastaan jäänyt kouk-
kuun pelin kehittämiseen. 
Innokas pelien harrastaja 
on aiemmin tehnyt  vuoro-

vaikutukseen liittyviä viri-
kekortteja, joten aihepiiri 
oli entuudestaan tuttu. 

– Olen tehnyt jo vuosia 
yhteistyötä oululaisen Hy-
vän mielen talo ry:n kanssa 
ja he tilasivat meiltä työn. 
Koska kohderyhmän ikä-
haitari oli laaja, peli-idea 
tuntui hyvältä tavalta saa-
vuttaa isommatkin ryh-
mät, kasvatustieteitä opis-
kellut Ilola jatkaa.

Ilolan mukaan isoin 
haaste oli löytää pelatta-
vuus. Kun solmu aukesi, 

Ilmainen virikepeli
Mielix-peliin kuuluu virikekansio, joka sisältää 
120 korttia, 3 pelilautaa, 2 arpakuutiota sekä vi-
rikkeitä erilaisiin peleihin sekä keskusteluihin.

Tyypillisimmin peli sujuu 3–7 hengellä. Pe-
lin kesto on noin 15–30 minuuttia, mutta sitä 
voi säädellä pisterajoilla.

Korteille on suunniteltu useita pelejä: Kolmen 
kierroksen selitys, Telepatia, Kunkun suosiossa, 
Kuka ehdotti, Sävärit, Laiva lähtee ja Linkit.

Keskustelun virittäjinä voi käyttää sinisiä ja 
vihreitä kortteja, jotka auttavat yllättäviin ja ar-
kisiin tilanteisiin ja huoliin.

Opettajat voivat tilata pelin osoitteesta info@
mielix.fi niin kauan kuin niitä riittää.

eurakunnissa tapahtuu  10. – 17.1.2008

mielix-peli avaa 
lapsen mielen ahdistusta

Päiväkerho �-5-vuotiaille 
lapsille ke 16.1. klo 9.�0 kir-
kolla.
Musiikkikerho Saaren Sir-
kut ke 16.1. klo 1� kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to 17.1. klo 1�.�0. 
Kirkkokuoro to 17.1. klo 
18.�0 kirkolla. Kuoroon tar-
vitaan lisää mieslaulajia.
Rauhanyhdistys: seurat 
su 1�.1. klo 1�.�0 kirkossa.
Kastettu: Maiju Leena Eli-
sabet Palosaari.
Vihitty: Mari Mirjami Ry-
tilahti ja Mikko Petteri Pa-
losaari.
Kuollut: Siiri Annikki Pra-
mila, 85.
työntekijöiden yhteystie-
dot:
Kirkkoherra Matti Keskinen 
0�0 7��0 �71.
Kanttori Kaisamarja 
Stöckell 0�0 7��0 �81 (työ-
päivät ke-su).
Diankoniatyöntekijä Marja 
Rantasuomela 0�0 7��0 �8� 
(Hailuodossa ti-to).

Suntio Juhani Seinijoki 0�0 
5858 010.
Suntio-opiskelijana Kari 
Tanskanen.
Sähköpostit: etunimi.suku-
nimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
Luovontie 5�, 90�80 Hai-
luoto; 08 8100 565, hailuo-
don.seurakunta@evl.fi.
Avoinna ma klo 9.�0–1� ja 
ke klo 1�–1�.�0.

Perhekerho to 10. ja 17.1. 
klo 10-11.�0 srk-talolla. 
Sisaruskerho to 10. ja 17.1. 
klo 10 kerhohuoneella. 
Raamattupiiri to 10.1. klo 
18 srk-talolla, uudetkin pii-
riläiset sydämellisesti terve-
tulleita mukaan.
Päiväkerho 4-vuotiaille 
ma 1�.1. klo 10 kerhohuo-
neella.
Päiväkerho 3-vuotiaille 
ti 15.1. klo 10.
Päiväkerho 4-vuotiaille ti 
15.1. klo 1�.�0 kerhohuo-
neella.
Päiväkerho 5-vuotiaille 
ke 16.1. klo 10 kerhohuo-
neella. 
Keskipäiväkerho klo 1� srk-
talolla.
hartaushetki ke 16.1. Lu-
milyhdyssä klo 1�.
Partio: Partiot alkavat toi-
mia entiseen tapaan. Tar-
kempia tietoja laumanjoh-
tajilta.
Rauhanyhdistys: To 10.1. 
klo 1� varttuneiden ker-

ho Koivulalla.  Pe 11.1. klo 
19 raamattuluokka Holmil-
la. Su 1�.1. klo 1� seurat ja 
ruokailu ry:llä Teuvo Tan-
hua. Päiväkerho ry:llä klo 
17.�0-19 I ti 15.1. II ke 16.1 
III to 17.1.
Kuollut: Pekka Einari Kaup-
pi, 65; Veikko Einari Kamu-
la, 61.
Vihitty: Kimmo Tapio Holo-

painen ja Saara Anneli Ran-
tala, Harri Juhani Tyyskä ja 
Krista Karin Kannisto.
Lämpimät kiitokset Aino 
Seikkalalle, Kirkon Kaunis-
tamisrahastoon kertyi varo-
ja 1 080 euroa.
Yhteystiedot: 
Virasto �87 17�,
kirkkoherra 0�0 557 �957, 
diakonissa 0�5 6�8 197�, 
suntio 0�5 6�0 6081, 
talouspäällikkö 
0�5 6�0 608�, 
kerhohuone �87 51�w

Pyhäkoululaisten joulukuvaelma. 

Virsikirja
vuodessa läpi
Virsikirjan 20-vuotis-
juhlan kunniaksi lau-
lamme Hailuodon kir-
kossa tämän vuoden ai-
kana virsikirjan osastoit-
tain kannesta kanteen. 
Aloitamme su 13.1. klo 
18 jouluvirsillä 16–35.

peliin löytyi useita toteut-
tamistapoja. Pelin kehittä-
jä toivoo, että käyttäjät oi-
valtaisivat pelin olevan vi-
rikeaineisto, jolle voi luoda 
omat sovellukset tarpeen 
mukaan. 

– Mielixistä ei haluttu 
tehdä liian pedagogista ja 
sormella osoittelevaa. Nyt 
sen idea on yhteistoimin-
nallisuudessa. Tärkeintä 
on mielen hyvinvointi ja 
tavoitteena se, että vaikei-
takin asioita voisi käsitel-
lä ryhmissä. Mikäli pelissä 
tapahtuu tunteenpurkaus, 
se käsitellään luonnollises-
ti, kuin arjen muutkin pur-
kaukset. 

Mielix-sivut täydentyvät 
lähitulevaisuudessa. Mu-
kaan tulee virikkeitä sii-
hen, kuinka tunnistaa mie-
len pahoinvointiin liittyviä 
asioita lasten keskuudessa. 
Lisäksi sivuille tulee kat-
tava vinkkilista siitä, mil-
loin ja minne kannattaa ot-
taa yhteyttä, jos huolet ovat 
tavallista suuremmat.

elSi HuttuNeN

Peliin voi tutustua osoittees-
sa www.mielix.fi

Faktaa

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki http://lumijoki.seurakunta.net



17   Nro 1      10.1.2008

Seurakuntakerho ma 1�.1. 
klo 1� Jokivarren vanhusten-
talolla ja ke 16.1. klo 1� Kel-
lon srk-kodissa sekä to 17.1. 
klo 1� srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yh-
teyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9–11, 
p. 5�7� 6�6.
Lähetyspiiri  ti 15.1. klo 1� 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa.
juttukahvila to 17.1. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen 
kerhoon, ota yhteyttä dia-
koniatoimistoon ajanvaraus-
vastaanotolle perjantaisin 
klo 9–11, p. 5�7� 6�6.
Pääsiäisvaellukseen kaiva-
taan talkoolaisia esiintyjik-
si ja rakentajiksi. Tule to 17.1. 
klo 1� pienryhmätilaan (Kirk-
kotie 10 C) tai ilmoittaudu 
lähetyssihteeri Helena Yli-
maula, p. 0�0 501 �76�.
Iin rovastikunnan yhteis-

vastuukokous ma �1.1. klo 
11–1�.�0 Taivalkosken srk-ta-
lolla. Ajankohtaista tietoa 
tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksestä kaikille asiasta 
kiinnostuneille. lmoittautu-
miset viim. 1�.1. diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11, p. 5�7 
�6�6 tai Helena Seppäselle 
p. 0�0 581 9�16.
Varhaisnuorten kerhot 
alkavat viikolla �.
Nuortet: gospelbändi ko-
koontuu ma 1�.1. klo 18 Vak-
kurilassa, nuorten avoimet 
ovet jatkuvat viikolla �. Isos-
koulutukseen ilmoittautu-
neet: ensimmäinen kokoon-
tuminen la 19.1. klo 10–15 
srk-keskuksessa.
Musiikki: seurakunnan Lap-
sikuoron kevätkausi alkaa to 
10.1. klo 17 srk-keskuksessa. 
Uusia laulajia otetaan 10. ja 
17.1. klo 16.�0 lähtien. Kuoro 
on tarkoitettu 
7–1�-vuotiaille. Harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Tiedustelut Minna 

Pohjola, p. 0�0 5818 97� tai 
minna.p.pohjola@evl.fi. 
Kirkkokuoro haukiputaan 
Laulun kevätkausi alkaa 
to 10.1. klo 18.�0 srk-keskuk-
sessa. Kuoroon otetaan uu-
sia laulajia koelaulun kaut-
ta. Harjoitukset torstaisin 
klo 18.�0–�0.�0. Tieduste-
lut Hannu Niemelä, p. 0�0 
5�71 660 tai hannu.nieme-
la@evl.fi.
Valoa elämän polulle. Vii-
konloppu psyko- ja sosio-
draamatyöskentelynä 
�5.–�6.1. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Osallistumismak-
su 50 e sis. draamatyösken-
telyn, majoituksen ja ruoan. 
Mukaan mahtuu enintään 1� 
osallistujaa. Ilm. viim. 16.1. 
Kati Niskala, p. 0�� ���� 6�6 
tai haukiputaan.kumppa-
nuusyhdistys@dnainternet.
net. Ilm. myös mahdollinen 
eritysruokavaliosi. Ohjaaja-
na kouluttaja To, Tro Teija 
Veikkola.
Perhekerhot alkavat viikol-

la 2: Kirkonkylän Vakkurilas-
sa ti 8.1. klo 9.�0–11, Kellon 
srk-kodissa to 10.1. klo 9.�0–
11 ja 1�–1�.�0, Martinnie-
men srk-kodissa pe 11.1. klo 
9.�0–11 ja Jokelan vanhalla 
koululla pe 11.1. klo 9.�0–11. 
Ei ilmoittautumista.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: pyhäkoulu su 1�.1. klo 
1�, läntinen Antti Paasol-
la, itäinen Sauli Myllysellä, 
pohjoinen Heikki Parkkisel-
la, seurat su 1�.1. klo 17 ry:
llä, Kari Päkkilä, Juhani Kin-
nunen, lauluseurat  ke 16.1. 
klo 18.�0, Kyösti Kupsalal-
la, Torpantie 5. jokikylä: päi-
väkerho to 10.1. klo 17.�0–
19 Jokikylän koululla, raa-
mattuluokka isoille ja pienil-
le pe 11.1. klo 17 Sanna ja Ka-
ri Vengasaholla, ompeluseu-
rat pe 11.1. klo 18.�0 Marja ja 
Markku Huttusella, seurat su 
1�.1. klo 17 (Huom! kellonai-
ka) Martinniemen srk-kodis-
sa, Martti Lahtinen, Mart-
ti Kupsala. Kello: seurat su 

1�.1. klo 17 ry:llä, Timo Vänt-
tilä, Simo Saarikoski. 
Kuollut: Elsa Reeta Pasanen, 
78; Kari Juhani Timonen, 60; 
Hilkka Liisa Ryökäs, 59; Si-
nikka Tellervo Mäkinen, 66; 
Lauri Matti Vainio, 80; Helvi 
Kustaava Korvala, 89.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jussi Aleksi Harju ja Anni-
ka Talvikki Ervasti, Martti Il-
mari Alatalo ja Maria Kaisa 
Kropsu.
Kastettu: Jasmin Linda Elisa-
bet Mustakangas, Ville Hen-
rik Haapakoski, Alina Eve-
liina Meriläinen, Enni Aada 
Annukka Metso, Eetu Mik-
ko Elmeri Honkanen, Iida Eri-
ka Karjalainen, Veikka Tuo-
mas Eerik Similä, Kalle Jere-
mias Kauppinen, Anton Väi-
nö Joel Tarsa, Oskar Juhana 
Arontie, Olivia Aliisa Paaso, 
Katri Maria Nuutinen, Sofia 
Pauliina Kurhela, Jenna Ma-
ria Jyrkäs, Carolina Ria Meli-
na-Maarit Saarnihalme.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9.�0–11 keskustan srk-ta-
lossa ja Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa sekä ti, ke ja pe 
klo 9.�0–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa sekä ke ja to 
klo 9.�0–11 Vanhassa pap-
pilassa. 
Varhaisnuorten kuorojen 
harjoitukset to klo 16.15–
17.15 keskustan srk-talossa ja 
pe klo 15–16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Mukulakuoron harjoitukset 
to klo 17.�0 keskustan srk-ta-
lossa. 
Eläkeläisten piirit 
Tervetuloa mukaan uudet ja 
entiset piiriläiset. Päiväpiiri 
ke 16.1. klo 1� Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja seurakun-

tapiiri to 17.1. klo 1� keskus-
tan srk-talossa. Ohjelma al-
kaa klo 1� kahvien jälkeen. 
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke 16.1. klo 18 keskustan srk-
talossa.
Varttuneiden harjoitukset 
to 17.1. klo 1�.�0 keskustan 
srk-talossa.
Oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 17.1. klo 
1�.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti 15.1. klo 1�–17.
diakonian vapaaehtoisten 
ilta to 17.1. alkaen klo 17.�0 
kahvitarjoilulla Keskustan 
srk-talossa. Klo 18 luennoi 
terveydenhuollon suunnitte-
lija Pirkko-Liisa Laitinen ai-
heesta Ihmisen kohtaaminen 
vaikeassa elämäntilanteessa. 

Naistenpiiri to ��.1. klo 
18.�0 keskustan srk-talossa.
Etsitään isäntäparia kevääl-
lä alkavalle Limingan rovas-
tikunnan yhteiselle Virtaa 
Välillämme -suhdekurssille. 
Ryhmä kokoontuu Kempe-
leessä Kokkokankaalla maa-
liskuussa kuusi kertaa. Isän-
täpari osallistuu ryhmään. 
Jos yhtään kiinnostaa ota yh-
teyttä Soile Pakkaseen, 
p. 0�0 7790 �67 tai Sinikka Il-
moseen. Koulutusta tammi-
kuussa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoimin-
ta, Veikon valinta ke klo 
10 Nordea-talon alakerras-
sa, Ollilantie 1. Päivätoiminta 
tarjoaa mahdollisuutta vuo-
rovaikutukseen muiden sa-
manlaisessa elämäntilantees-
sa olevien kanssa sekä vaih-
toehtoa viettää päivää ilman 
päihteitä. Lisätietoja toimin-
nasta diakoni Arvo Yrjölältä, 
p. 0�0 7707 ��1.
Varhaisnuorten kerhot: 
Nuorisoseura: Poikien peli-

kerho ti klo 16–17.�0. 
urheilukerho 7–1�-vuotiaille 
tytöille ja pojille ke 
klo 16–17. Ylikylän koulu: 
urheilukerho 7–1�-v. ke klo 
15.�0–16.�0. Kokkokankaan 
seurakuntakeskus: toimin-
takerho 
7–9-vuotiaille ti klo 17–18.�0, 
Koirakerho 7–1�-vuotiaille 
ke klo 17–18.�0, Satukerho 
7–10-vuotiaille to klo 17.�0–
19. Vanha pappila: Moni-
toimikerho ti klo 16.�0–18, 
Puuhakerho to klo 16.�0–
18, Keskustan seurakunta-
talo: Piirustuskerho ti klo 
16.�0, toimintakerho ma klo 
18–19.�0. 
Nuoret: Nuortenilta to 17.1. 
klo 19–�0 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten peli-ilta ke klo 
16.�0–18 Kempelehallilla. 
Rippikoululaiset: Päivärip-
pikoululaisten nuortenilta 
to 17.1. klo 18–�0 Vanhassa 
pappilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

Aloitusraamattuluokat 
pe 11.1. klo 18: nuoremmat 
�- ja 5-luokat, Karvonen Pek-
ka, Porttilyhdynkuja 1, isom-
mat 6-, 7- ja 8-luokat, Pyhtilä 
Esko, Mesikämmenentie 16. 
Su  1�.1. aloituspyhäkoulut  
klo 1� ry:llä ja klo 16 seurat 
ry:llä. Päiväkerhot alkavat 
ma 1�.1. klo 17.�0 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä. Seurat su 1�.1. klo 16 
ry:llä.
Kastetut: Venla Hanna-Ma-
ria Anttila, Aleksi Juho Vil-
jami Granlund, Jesse Mati-
as Selim Suuronen, Fanni Ly-
dia Heikkala, Eelis Oiva Juha-
ni Paaso, Jenna Juulia Pyh-
tilä, Jasu Tommi Tapani Kor-
pi, Lilja Helmi-Maria Vetämä-
järvi, Sofi Amanda Kimpimä-
ki, Kalle Martti Kalervo Kipi-
nä, Jens Pietari Kivilompolo, 
Tuomas Arvo Johannes Aho-
pelto, Pihla Sofia Pietilä.
Vihityt: Rauno Heikki Hy-
nynen ja Tuula Sisko Annik-
ki Honka, Jani Henrik Musta-

diakoniapiiri ma 1�.1. klo 
1�.�0 Jäälin seurakuntako-
dilla.
Eläkeläisten kerho ti 15.1. 
klo 1� Montin salissa.
Kylätoimikuntien kokous 
ti 15.1 klo 18 Montin salissa.
Perhetyö: 
Perhekerhot ja -kahvilat 
aloittavat viikolla �. 

deluento ja työskentelyä ai-
heesta Parisuhde ja vanhem-
muus, luennoimassa parisuh-
dekouluttaja, parisuhdete-
rapeutti Maija Rosenquist. 
Kello 18 Gospel Covertajien 
konsertti. Lapsille omaa oh-
jelmaa / lastenhoito. Päivän 
aikana lounas ja iltapala. Il-
moittautumiset 15.1. men-
nessä perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle, p. 0�0 5609 678.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat pe 11.1. klo 19. Seurat su 
1�.1. klo 17. Raamattuluokka 
pe 11.1. klo 18 rauhanyhdis-
tyksellä. Lauluseurat pe 11.1. 
klo 19 kyläpiireittäin.
Kastettu: Aleksi Henrik Pel-
likka, Jenna Maarit Isabella 
Seppänen, Iina Aliisa Pasuri, 
Fanni Elisabet Paakki, Kons-
ta Toivo Johannes Impiö, Ot-
so Viljami Ratilainen, Topias 
Aleksanteri Törrö, Saija Ka-
roliina Vanhatapio.
Kuollut: Eino Topias Trög, 
8�.

Kanttorit 
konsertoivat 
Haukiputaalla

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorit esiintyvät sä-
velhartaudessa tiistaina 
15.1. kello 19 seurakun-
takeskuksessa. 

Kanttorit esiinty-
vät seka- ja mieskuoro-
na Lauri-Kalle Kallun-
gin johdolla. Yksinlau-
lua esittää Henna-Mari 
Sivula ja urkuja soittaa 
Jukka Jaakkola.

Pohjois-Pohjanmaan 
Kanttoriurkuriyhdistys 
käsittää Oulun Tuomio-
rovastikunnan sekä Li-
mingan, Raahen ja Iin 
rovastikuntien alueet.

Kirkkoherra 
Pekka Rehumäki 

aloitti työnsä 
seurakunnassamme 

1.1.2008

Piispanmessu ja kirkkoherran 
virkaanasettaminen su 20.1. klo 10 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Kiimingissä vietetään 
tänä vuonna seura-

kunnan 150-vuotisjuhla-
vuotta. Juhlavuosi näkyy 
konkreettisina ratkaisui-
na. Seurakunta palkkaa 
muun muassa työnteki-
jän auttamaan perhei-
tä yllättävissä tilanteis-
sa. Perheet voivat pyytää 
apua, jos vanhempi tai 
lapsi sairastuu. Apua voi 
saada myös esimerkiksi 
äidin synnytyksen vuok-
si tai jos perheissä kärsi-
tään uupumuksesta.

Työntekijä työsken-
telee arkisin kello 8–16. 
Hän tarjoaa konkreettis-
ta apua lastenhoitoon, sii-

voukseen, ruoanlaittoon 
ja pyykinpesuun. Kysees-
sä on nimenomaan seu-
rakunnan lahja perheil-
le. Käytännöstä ei ole tu-
lossa pysyvää. Kirkkoval-
tuusto varasi ensi vuoden 
budjetista tarkoitukseen 
noin 20 000 euroa.

Juhlavuosi näkyy 
perheiden arjessa myös 
konkreettisena apuna ja 
tukena. Sen vuoksi juhla-
vuonna ei seurakuntalai-
silta peritä myöskään rip-
pikoulu-, leiri-, kerho- ja 
ruokamaksuja.

Juhlavuoden aikana 
järjestetään kotikäynti-
kampanja, jossa viedään 

Juhlavuosi tarjoaa kotiapua perheille

tuore leipä uusien seura-
kuntalaisten kotiovelle 
saakka ja toivotetaan hei-
dät tervetulleeksi paik-
kakunnalle. Kiiminkiin 
muuttaneita kutsutaan 
mukaan seurakunnan 
toimintaan ja yhteiseen 

jumalanpalvelukseen. 
Kotikäyntikampanjaa 
ovat toteuttamassa työn-
tekijät ja vapaaehtoiset.

Juhlavuoden 
sivut osoitteessa 
www.evl.fi/srk/kiiminki

kangas ja Satu Maarit Hem-
milä. 
Kuollut: Lempi Katariina 
Stenroos ent. Marjoaho s. 
Kananen, 87; Perttu Pesä-
maa, 76; Aura Aulikki Lehto-
nen s. Siltavirta, 81.

Parisuhdetyö: 
Pizzaa ja Parisuhdetta -ilta-
päivä su �0.1. Jäälin srk-ko-
dilla. Ohjelma: kello 1� mes-
su, kello 1�-17.�0 parisuh-

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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Cross stitch -kristillinen il-
lanvietto pe 11.1. klo 18 Vana-
mossa kaikenikäisille. Yhdessä-
oloa kristillisten teemojen ää-
rellä. Iltapala. Tarvitseeko Ju-
mala minua – Jumalan käytös-
sä erilaisine lahjoinemme, mu-
kana Eero Karjalainen Oulusta 
ja khra Ilkka Tornberg. Musii-
kista vastaa reJoice-yhtye. 
Lasten Cross stitch pe 11.1. 
klo 18 Vanamon kerhotilois-
sa. Jeesus siunaa lapsia -nuk-
keteatteria tehdään yhdes-
sä erilaisilla esineillä. Päivi 
Änäkkälä ohjaa, raamattu-
opetus Pekka Siitonen. Ala-
asteikäisille ja nuoremmille.
tupoksen olohuone ti 15.1. 
klo 1� Vanamossa.
äitiverkko to 17.1. klo 1� 
Vanamossa.
hartaus to 17.1. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lähetystyö: 
Lähetysvintti avoinna ma 
1�.1. klo 1�–1�.
Partio: To 10.1. Tupoksen 
partiolaiset Vanamossa nor-

maalisti. Pe 11.1. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 
1�-16. Pe 11.1. Pajose 1/08 
partiojohtajille Kotikololla 
alkaen klo 18. Su 1�.1. Kirk-
kopalvelussa Ruusunmarjat.
Partiotoimisto 08 56�1 ���. 
Make 0�� 75�1 ���.
Rauhanyhdistys: pe 11.1. klo 
18.�0 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä. La 1�.1. klo 18.�0 raa-
mattuluokka (5–6) ry:llä. Su 
1�.1. klo 11.�0 yhteinen pyhä-
koulu ja raamattuluokka ry:llä 
ja klo 1� seurat Alatemmek-
sen vanhainkodilla sekä klo 17 
seurat Limingan kirkossa. Ma 
1�.1. klo 19 sisarilta ry:llä.
Kastettu: Nuutti Noeli Joen-
suu, Veikka Aleksanteri Koi-
vukangas, Theo Frans Luukas 
Kärsämä, Kaijus Kalevi Lau-
rila, Miska Janiel Narva, Ee-
meli Elliot Paananen, Pet-
ra Amanda Puhakka, Sonja 
Marjut Amanda Sovisalo.
Kuollut: Leo Ensio Luhasto, 
79; Martti Jaakko Olavi Ylita-
lo, 79; Lea Martinkauppi, 86.

hartaus ja ehtoollinen 
ti 15.1. klo 15 ryhmäkodissa, 
Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri 
ti 15.1. klo 18 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Pekkala. 
Iltahartaus ti 15.1. klo 19 
Rokualla, Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 16.1. klo 
11.�0 srk-talossa, Heikkinen. 
Vieraina Iiris Penttilä ja Jarmo 
Fiskari Oulun Osuuspankista. 
Kodin siunaaminen ke 16.1. 
klo 1� Koivukodissa ja Tähti-
kodissa, Heikkinen.
Rukouspiiri ke 16.1. klo 17.�5 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaus to 17.1. klo 1� 
Virekodissa, Heikkinen.
Kuorot: 
Päiväkuoro ke 16.1. klo 10.�0 
srk-talossa. 
Lapsikuoro ke 16.1. klo 17 
srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 16.1. 
klo 18.�0 srk-talossa. 
Kamarikuoro to 17.1. 
klo 18.�0 srk-talossa.
Lapset/perheet: perheker-

hot ti klo 9.�0–11.�0 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-sa-
lissa sekä to klo 10–1� Laita-
saaren rukoushuoneella.
Nuoret: la 19.1. Yökahvila 
Valopilikku klo 19.�0–��.�0 
Nuokkarilla. Su �0.1. raamis 
rippikoululaisille klo 1�–1� 
srk-talolla. Nuortenillat alka-
vat viikolla �. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.�0. 
Perhekerho to klo 10–1�.
Rauhanyhdistys: pe 11.1. 
klo 19 raamattuluokka 
�.–6.-lk ja ompeluseurat ry:
llä. Su 1�.1. klo 1� ja klo 18 
seurat ry:llä. To 17.1. klo 19 
veljesilta.
Kastettu: Susanna Mirjam 
Männikkö, Elmeri Aleksi Par-
viainen, Aaron Pekka Eina-
ri Lepistö, Alina Helmi So-
fia Toljamo, Iida Elisabet Ke-
ränen, Laura Anniina Kukko-
hovi, Lukas Mikael Jokitalo, 
Vieno Maria Luukkonen.
Vihitty: Petri Pasi Olavi Kin-
nunen ja Sari Hannele Leh-
tola. 

Kuollut: Tauno Arvi Antero 
Kukkonen, 70; Lauri Samuli 
Kukkonen, 8�; Harry Juhani 
Torkkeli, �8; Toini Elina Ne-
valainen ent. Ristaniemi, 9�.

Lakarin talkoopiirin matto-
arpajaisten arvonta on suo-
ritettu �.1.�008 Pudasjärven 
poliisilaitoksella. Arvonnas-
sa osuivat voitot seuraavil-
le: Raimo Helve sängynpei-
te, Sisko Åsenbrygg sängyn-
peite, Sara Kehusmaa mat-
to, Kerttu Määttä matto, Sis-
ko Kälkäjä matto, Aili Kaup-
pila matto, Tuomo Jokikokko 
matto, Ahti Nivakoski matto, 
Olavi Paloniemi matto, Raili 
Vengasaho matkahuopa.
Perhekerho  to 10.1. klo 10–
1� seurakuntakodissa,  ti 
15.1. klo 10–1� ja to 17.1. klo 
10–1� ja Suvannon perheker-
ho ke 16.1. klo 10–1�.
Satumuskari ti 15.1. klo 
16.�0–17.15  seurakuntako-
dissa.
Satumuskari  to 17.1. klo 16–
17 Sarakylän koululla. Ke-
vään juhlien ja kappelin ti-
laisuuksien musiikkiesitys-
ten harjoittelu alkaa, myös 
1.–�. -luokkalaisia toivotaan 
mukaan. 

Varhaisnuorten kerhot ovat 
käynnistyneet tällä viikolla.
Ystävänkammari ti 15.1. 
klo 10–1� seurakuntakodissa.
Kuorot: kirkkokuoro 
to 10.1. klo 18 ja to 17.1. klo 
18. Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 16.1. klo 1� (nykyi-
set ja uudet laulajat tervetu-
loa laulamaan, Jukka Jaakko-
la 0�0 551 95�8). Lapsikuo-
ro torstaisin 10.1. ja 17.1. klo 
17 ja Vox Margarita ke 16.1. 
klo 18.
Lähetystyö: talkooilta 
ma 1�.1. klo 18 Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa.
Lähetyksen kirpputori  
ke 16.1. klo 10–1� talkootu-
vassa.
Kuulovammaisten kerho 
ke 16.1. klo 11 seurakunta-
kodissa.
Kipuryhmä seurakuntako-
dissa ke 16.1. klo 18. 
Vesa Pöyhtäri, aiheena Ki-
pu ja kärsimys – jumalan ran-
gaistusko?
Rauhanyhdistykset: Laulu-

seurat Hirvaskoskelal Raili ja 
Toivo Pohjolaisella pe 11.1. 
klo 18. Seurat Kurenalan rau-
hanyhdistyksellä su 1�.1. klo 
17, L.Koivukangas, A. Niska-
saari. Raamattuluokka Sa-
rakylässä Iivari Jurmulla pe 
11.1. klo 19.
Kastettu: Mila Jemina Yli-
lehto, Kimi Reino Ossi Ruot-
tinen, Joona Juhani Parkki-
nen, Sakari Aukusti Tauriai-
nen.
Kuollut: Tapio Talala, 5�; 
Gunnar Johannes Räisänen, 
85; Vappu Hemmilä, 75; Juha 
Olavi Keskiaho, ��; Ruusa So-
fia Illikainen, 85; Väinö Puo-
lakanaho, 80; Kalle Matias 
Suoperä,68.

Seurakunnan yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto 08 
88��100, avoinna ma-pe 9-1�
seurakunnan sähköposti-
osoite: pudasjarvi.srk@evl.fi
www.pudasjarvenseurakun-
ta.fi

eurakunnissa tapahtuu 10. – 17.1.2008

dIAKONIAtYöN 
AjANVARAuS jA 

YhtEYdENOttOAIKA

maanantaisin 9-11 
diakoniatoimistossa
Diakoniatyöntekijät:

Leena Saarikoski, 
0�0 5�96 �0�, 

Henna Savilampi, 
0�00 866� 80

Eläkeläisten musiikkipiirin kevätkausi käynnistyy 
keskiviikkona 16. tammikuuta kello 13 seurakun-
takeskuksessa. 

Musiikkipiirissä lauletaan virsiä, messusävel-
mistöä sekä vanhoja koulu- ja kansanlauluja. Oh-
jelmaan kuuluu myös kahvittelu, jolla jokainen ta-
paaminen aloitetaan. Musiikkipiiri kokoontuu jo-
ka toinen viikko. 

Eläkeläisten musiikkipiirin toiminta on ollut 
erittäin suosittua, vakituisia kävijöitä on ollut 40-
50. Toiminta on jatkunut seurakunnassa yli kym-
menen vuoden ajan. 

Lisätietoja musiikkipiirin toiminnasta antaa 
kanttori Jukka Jaakkola, 08 8823 139 ja 040 551 
9528.

l imingan rovastikun-
nan yhteinen Virtaa 

välillämme -suhdekurs-
si alkaa Kempeleessä 13. 
maaliskuuta.

Kurssin isäntäpari on 
haussa. Isäntäparin tehtä-
vänä on huolehtia käytän-
nön asioista, joita voivat 
olla ohjaajaparin avusta-
minen, kurssitilasta huo-
lehtiminen tai iltapalan 
järjestäminen. Pari osal-
listuu myös kurssi-iltoi-
hin ryhmäläisenä.

Vapaaehtoinen isän-
täpari koulutetaan teh-
tävään ja heille annetaan 
tarvittava materiaali.

Virtaa välillämme -

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–1� sekä lisäksi ke klo 16–17, 
puh. ja faxi 08 5�� 1�8� 
muhoksen.seurakunta@evl.fi 
Papiston päivystys 
arkisin klo 10–1�, 08 5�� �887, kirkkoher-
ra Jouni Heikkinen, 0�0 55� 5810, kappa-
lainen Pekka Kyllönen 0�0 5�7 0781, seu-
rakuntapastori Simo Pekka Pekkala 0�0 
59� 6808. 
taloustoimisto
arkisin klo 9–16, 08 5�� 117�, fax sama, ta-
louspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, 
0�0 57� ��15, riitta.colpaert@evl.fi 

Seurakuntatalon keittiö, 08 5�� 1�79, 
Koortilan leiri- ja kurssikeskus, 
08 5�� �08�. 
Kanttori Ossi Kajava, 0�0 5�7 0786.
Seurakuntamestari Jalo Katiska, 0�0 7�9 
6�56, kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijä 
Jari Kukkohovi, 0�� 57� �1��. 
työntekijöiden sähköpostiosoitteet 
pääsääntöisesti etunimi.sukunimi@evl.fi

Nuorisotoimisto
päivystää maanantaisin 
klo 10.�0–1�.15 ja perjan-
taisin klo 15–17, 08 5�� 
1�01, nuorisotyönohjaajat 
Tuula Väänänen, 0�0 5�� 
65�� ja Rainer Väänänen, 
0�0 585 1057. Lapsityön-
toimisto, 08 5�� ����, 
vastaava lastenohjaaja Sir-
pa Kukkohovi, 050 �09 
�565, lähetys/pyhäkoulu-
sihteeri Anja Hämäläinen, 
0�0 56� 91�1.

diakoniatoimiston puhe-
linajat tiistaisin klo 1�–15 
ja torstaisin klo 9–10, 08 
5�� �86�, diakonissa Lee-
na Leskelä, 0�0 5�7 0785 
ja vs. diakoni Sari Musto-
nen, 0�0 5�7 078�.

eläkeläisten 
musiikkipiiristä  
virkeyttä arkeen

Virtaa välillämme -isäntäpari haussa

suhdekurssit ovat kirkon 
nuorille aikuisille tar-
koittamaa parisuhdetoi-
mintaa. Kursseilla toi-
mii isäntäparien lisäksi 
ohjaajapareja, jotka vas-
taavat teemojen työstä-
misestä.

Suhdekurssille mah-

tuu 3–5 paria, jotka si-
toutuvat olemaan mu-
kana jokaisella kokoon-
tumiskerralla. Kurssi 
kokoontuu kuusi kertaa. 
Jokaisella kerralla käsi-
tellään erilaista teemaa. 
Teemoja ovat muun mu-
assa rakentava riitely ja 

tunteiden tunnistami-
nen.

Lisätietoja isäntäpari-
na toimimisesta innos-
tuville antavat Sinikka 
Immonen, 044 7521 226 
ja Soile Pakkanen, 040 
7790 367.

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Liminka www.liminganseurakunta.fi
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Kirkkoherran-
virasto 

suljettu pe 11.1. 
työntekijöiden 

suunnittelupäivän 
vuoksi.

Murto-Ojakylä-juurussuon 
diakoniapiiri to 10.1. 
klo 10.�0 Peuranniemessä.
hartaus to 10.1. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Seurakuntakerho ti 15.1. 
klo 1�.�0 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Kuorot: 
Kirkkokuoron harjoitus  
ke 16.1. klo 19 Tyrnävän srk-
talolla.
Lapsikuoron harjoitus 
to 17.1. klo 16 Temmeksen 
srk-talolla.

Päiväkerhot, perhekerhot ja 
varhaisnuortenkerhot alka-
vat viikolla �.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
pe 11.1. klo 19 myyjäiset ry:
llä. Su 1�.1. klo 16 seurat ry:
llä, Ahti Myllykoski ja Veijo 
Sydänmetsä. Ma 1�.1. klo 19 
sisarpiiri.
Murron rauhanyhdistys: pe 
11.1. klo 19 lauluseurat ry:llä. 
Su 1�.1. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Oona Eerika Jun-
tunen, Leevi Juhana Kreivi, 
Joona Matias Mäenpää, Vei-
ni Reijo Petteri Pajala, Kris-
tian Aarne Joonatan Pudas, 
Niklas Pekka Augusti Äijälä.
Avioliittoon vihitty: Horst 
Friedrich Braun ja Elina Maa-
rit Ruohonen-Löw.
Kuollut: Antti Leskelä, 90; 
Pirkko-Liisa Palosaari ent. 
Ojala s. Mustonen, 65; Maire 
Esteri Pennanen s. Joensuu, 
6�; Pasi-Heikki Wiljamaa, ��.

RuuKKI
diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti maanantaisin
klo 9–10, p. 050 �69 �77�. 
diakonissa päivystää 
ti 15.1. klo 9–11 Tuomiojan 
vanhustentalolla.
diakoniatyöntekijä tavatta-
vissa keskiviikkoisin 
klo 1�–16 Ruukin srk-talolla.

Perhekerho to 10.1. klo 9.�0 
Revonlahden srk-talossa. 
Lapsikuoro to 10. ja 17.1. 
klo 15 Ruukin srk-talossa.
Kirkkokuoro to 10. ja 17.1. 
klo 16.�0 .
Sunnuntailounas 1�.1. 
Revonlahden srk-talossa,
aterian hinta � e / hlö tai 
5 e / perhe. 
Pyhäkoulu su 1�.1. klo 1� 
Ruukin srk-talolla.
Aikuisten päiväpiiri ma 1�.1. 
klo 1� Paavolatalolla. 
Perhekerho ti 15.1. klo 9.�0 
Paavolan srk-talossa. 
Lapsikuoro ti 15.1. klo 16 
Paavolan srk-talossa.
Sukkakerho to 17.1. klo 1� 

Ruukin srk-talossa.
Nuortenilta to 17.1. klo 18 
Ruukin srk-talossa.
Rauhanyhdistykset: pe 11.1. 
ompeluseurat Ruukin ry:llä 
klo 19, Hilkka ja Kari Pöysköl-
lä klo 19. Ompeluseurat ja 
myyjäiset Luohuan ry:llä klo 
19. La 1�.1. seurat ja nuorte-
nilta Luohuan ry:llä klo 19, 
Hannu Aitto-oja. Su 1�.1. 
seurat Ruukin ry:llä klo 1� 
ja 18.�0, Leo Karhumaa, Esa 
Saukko.
Kastettu: Aaron Valtteri 
Mehtälä.
Kuollut: Pauli Elias Kokko, 89.

SIIKAjOKI
Seurakunnan rippikoulua 
to 10.1. klo 1�.15–17 
srk-kodilla.
Lapsikuoron harjoitukset 
ke 16.1. klo 15 srk-talolla.
Rauhanyhdistys: to 10.1. 
klo 17.�0 päiväkerho ry:llä. 
Pe 11.1. klo 19.�0 raamat-
tuluokka Juho Nikolalla. Su 
1�.1. klo 1� pyhäkoulut Jari 
Kiviniemellä ja Ari Klaavolla 

sekä klo 17 seurat ry:llä.
To 17.1. klo 17.�0 päiväker-
ho ry:llä.
Kastettu: Mandi Viena Hel-
miina Nikola.

VIhANtI 
taloustoimisto ja muut toi-
mistot suljettu 
pe 11.1. työntekijäkokouk-
sen vuoksi.
Seurat su 1�.1. klo 1� Alpu-
an ry:llä.
Seurakuntakerho ti 15.1. 
klo 1�  srk-talossa. Mukana 
apteekkari Pekka Paananen, 
toivotaan runsasta osanot-
toa.
Virsihartaus ke 16.1. klo 1� 
vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
diakonia-lähetyspiiri 
to 17.1. klo 1� Lumimetsässä 
Aili ja Martti Törmikoskella.
Kuollut: Matti Johan Antero 
Pihlajakoski, 75.

Kirkkoherranvirasto (Piip-
pola) auki ma, ke, to ja pe 
klo 9–1�. Seurakuntatoimis-
tot (Kestilä, Pyhäntä ja Rant-
sila) auki ma ja pe 9–1�. 
Kirkkovaltuusto ti 15.1. 
klo 19 Rantsilan seurakunta-
talossa.
Rovastikunnallinen isos-
koulutuspäivä la 19.1. 
Raudaskylässä.

KESTILÄ
Seurakunnan ohjelmaa Pih-
lajistossa pe 11.1. klo 1�.
Kirkonkyläläisten Pihlajis-
tovierailu ke 16.1. klo 1�.
Seurakuntakerho ke 16.1. 
(huom. päivä) klo 10 seura-
kuntakodissa.
Päiväkerho (�–5-vuotiaat) 
ke 16.1. klo 11–1�.�0 kerho-
kodissa.
Puuhakerho 0–�.-lk. ke 16.1. 
klo 15.�0–17 kerhokodissa.
Sudarikerho �.–6.-lk. to 17.1. 
klo 15.�0–17 kerhokodissa
Rauhanyhdistys: pe 11.1. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä, 

M. Pikkarainen. Su 1�.1. klo 
1� seurat ry:llä, J. Isomaa ja 
T. Aitto-oja.
Kastettu: Ruuth Anna Sofia 
Holma.

PIIPPOLA
Kirkkokuoro ma 1�.1. klo 
1�.�0 srk-kodilla.
Operaatio Ruut -ilta ma 
1�.1. klo 19 Piippolan srk-ko-
dissa. Rovasti Aaro Leipä-
lä kertoo Intian kummilap-
sityöstä, mukana Erkki Pi-
ri. Vapaaehtoinen kahviraha 
operaatiolle.
Virkistyspäivä ke 16.1. klo 10 
Vaarintalolla.
Piippolan lähetysmyyjäiset 
tuottivat �7�,90 euroa. Kii-
tokset ostajille ja toimijoille!
Rauhanyhdistys: su 1�.1. 
klo 15 seurat ry:llä.

PULKKILA 
Pyhäkoulupalaveri pe 11.1. 
klo 9 päiväkodilla.
Perhekerho to 17.1. klo 10 
srk-talossa.

tiedoksi: Martti Arkkila
vetää ryhmämatkat Keni-
aan 18.–�8.7. sekä Israeliin 
�.–10.10. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Martille, p. 0�0 
8�7 0598.
Rauhanyhdistys: pe 11.1. klo 
19 ompeluseurat Maire ja 
Kyösti Myllykoskella. Su 1�.1. 
klo 11.�0 pyhäkoulu ja klo 19 
seurat ry:llä.
Kastettu: Aino Helmi Jylhän-
kangas.
Kuollut: Selma Marjatta Pus-
sinen s. Jumisko, 8�.

PYHÄNTÄ
Kuorot: to 10. ja 17.1. klo 1� 
veteraanikuoro, klo 17 lap-
sikuoro, klo 18 kirkkokuo-
ro ja pe 11.ja 18.1. klo 17.�0 
nuorisokuoro srk-talolla.
juhlatoimikunnan kokous 
pe 11.1. klo 16 srk-talolla. 
Aarne Nygrenin syntymä-
päivät la 1�.1. klo 1� srk-ta-
lolla, hartaus Kautto.
Lukupiirit ma 1�.1. klo 9–10 
srk-talolla ja klo 11–1� Ukon-

ojan kerhotilassa.
Päiväkerho: ti 15.1. klo 11-
1�.�0 kerhohuoneessa (valo-
kuvaus).
Perhekerho: ti 15.1. klo 1�.�0 
valokuvaus srk-salissa ja to 
17.1. klo 11–1� perhekerho 
kerhohuoneella. 
Varhaisnuorten kerhot: ma 
1�.1. klo 17–18.�0 Tavast-ken-
gän koululla ja ti 15.1. klo 
15–16.�0 Salaisuuksien kai-
vos -kerho (0–6.-lk.) srk-ta-
lolla kerhotilassa.
Partio ti 15.1. ja to 17.1. klo 
17 partiokololla.
Päivärippikoulua la 19.1. klo 
9–1�.�0 kerhohuoneessa.
Siionin virsiseurat ja vuosi-
kokous ma �1.1. klo 11, Mar-
jaleena ja Matti Kemppaisel-
la, Tavastkenkä.
Rauhanyhdistys: su 1�.1. klo 
16 seurat ry:llä, Vesa Lahti ja 
Pentti Sippola. Ke 16.1. klo 
18.�0 lauluseurat ry:llä.
Kastettu: Emma Sofia Lei-
nonen.

RANTSILA
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talolla. Rantsilan 
Laulu torstaisin klo 10 srk-ta-
lolla. Mankilan Stellat to klo 
1� Mankilan koululla. hovin 
Stellat pe klo 1� Hovin kou-
lulla. Kirkonkylän Stellat ke 
klo 15 srk-talolla. Tervetuloa 
vanhat ja uudet kirkko- sekä 
lapsikuorolaiset. Lapsikuo-
ron kanssa alamme harjoitel-
la levylle tulevia lauluja. Py-
ri olemaan aina harjoituksis-
sa. Äänitys pe �9.�. klo 18 ja 
la 1.�. klo 10.
Perhekerho Pallerot ma 
1�.1. klo 10–1� Nuppulassa.
toivevirsilaulutilaisuus 
ke 16.1. 1� Tukikeskuksessa.
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 
Hovin koululla, ke �-�-vuo-
tiaat klo 9–11 (yksi ryhmä) 
ja 5-vuotiaat klo 11.�0-1�.�0 
Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Ma 
tyttökerho klo 15–17 Nup-
pulassa, ti klo 1�–16 Manki-
lan koululla ja ke klo 1�–16 

Hovin koululla.
Lapsi- ja nuorisotyönohj. 
Tanja Helenius töissä ma-ke.
Rauhanyhdistys: pe 11.1. klo 
19 lauluseurat ry:llä. Su 1�.1. 
klo 18.�0 seurat seurakunta-
talolla, Antti Lääkkö. 
Kastettu: Martta Lyydia 
Marttila.
Kuollut: Johannes Tolonen, 
88; Irja Orvokki Junttila, 7�; 
Paavo Olavi Kiljo, 80; Raili 
Marjatta Lampela, 69.

Seurakuntatoimisto 
Rantsila 0207 109 730, 
vt. kappalainen Hannu 
Lauriala 0207 109 731, 
kanttori Arja Leinonen 
0207 109 732, diakonissa 
Eeva-Liisa Kekkonen 0207 
109 733, lapsi- ja nuoriso-
työnohjaaja Tanja Hele-
nius 0207 109 734, seura-
kuntamestari Mauno Kal-
lio 0207 109 735, seur-
akuntasihteeri Hillevi Nu-
olioja 0207 109 736.

Siikajoen kappeliseurakunnassa on ja-
ossa EU-elintarvikepaketteja. Pääasi-
assa paketit menevät Siikajoelle, mutta 
joitain yksittäisiä paketteja haluttaneen 
myös Vihantiin ja Ruukkiin.

Elintarvikepaketit kootaan kunkin 
hakijan tarpeiden mukaisesti, isolle per-
heelle enemmän ja yhden hengen talou-
delle hieman vähemmän. Paketeissa on 
muun muassa makaronia, kaurahiuta-
leita, hapankorppuja, maitojauhetta se-
kä kaurakeksejä.

Elintarvikkeita tarvitsevat voivat ot-
taa yhteyttä diakoniatyön johtokunnan 
puheenjohtajaan Anni Hirvaskariin,     
p. 050 4927 292. Hirvaskari toimii yhte-
yshenkilönä tukipakettien jakelussa. 

Hirvaskari korostaa, ettei paketin 
tarvitsemisessa ole mitään hävettävää. 

Seurakunta jakaa 
eu-elintarvikepaketteja

Tyrnävän kirkossa aloitet-
tiin 7. tammikuuta alttari-
osan saneeraus, joka kestää 
noin kaksi kuukautta. Re-
montin myötä alttaripöytä 
ja -kaide uudistuvat ja altta-
riosan lattia saa uuden pääl-
lysteen. 

Saneerauksen yhteydessä 
kirkkoon tehdään myös in-

validiliuska. Samalla uusi-
taan kirkon käytävämatot. 

Saneerauksen kustannus 
on noin 100 000 euroa. Re-
montin aikana jumalanpal-
veluksia vietetään seura-
kuntatalossa. Hautaan siu-
naamiset toimitetaan joko 
hautausmaalla tai Temmek-
sen kirkossa.

tyrnävän kirkon 
alttariosa remonttiin

Jos sen noutaminen kuitenkin tuntuu 
hankalalta, voi hänen kanssaan sopia 
henkilökohtaisen ajan, jolloin paketin 
voi käydä noutamassa niin, ettei pai-
kalla ole muita ihmisiä.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava
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Useille meistä on tuttu tämä iäk-
kyyden inhottava alalaji: ukko 
tai akka, jolla ei ole minkään-
laisia käytöstapoja. Kutsumme 
heitä tässä  jutussa sukupuoles-
ta riippumatta mölleiksi.

Mölli tulee toimistoon koput-
tamatta, esittelemättä itseään, 
tarttumatta ojennettuun käteen, 
vastaamatta tervehdykseen. Hän 
alkaa paasata asiaansa ilman mi-
tään johdantoa ja olettaa ihmi-
sillä olevan aikaa ja suorastaan 
velvollisuus juosta hänen pillin-
sä mukaan.

Häntä ei saa keskeyttää. Jos 
sen tekee, mölli tuhahtaa, suut-
tuu, heilauttaa kädellään ja läh-

tee hyvästelemättä pois. Tai sit-
ten hän sanoo, että maksaa niin 
paljon verojakin.

Mölli on iäkäs, mikä on häm-
mästyttävää. Useimmat iäk-
käät ovat vanhan kansan ihmi-
siä, joille sosiaaliluokasta huo-
limatta on jo pienenä opetettu 
hyvät tavat. Useimmat iäkkäät 
osaavatkin käyttäytyä, mutta 
mölli ei.

Kun joku on tavaratalossa 
möllin edessä, hän ei kohteli-
aasti sano anteeksi, jotta toinen 
antaisi tietä. Mölli tönäisee toi-
set pois.

Jonoissa mölli etuilee, täytyy-
hän hänen päästä ensimmäise-

nä. Möllille pääasia on mölli.
Mölli on yleensä 70 ja risat. 

Hän kulkee toppavaatteissa naa-
ma pakkasessa virnottaen. Möl-
likansan tunnistaakin saman-
laisista vaatteista ja naaman vi-
noudesta. Mölli on myös tyhmä, 
mikä selittää osan hänen mölliy-
destään Jos möllillä olisikin älyä, 
sen tekee tyhjäksi typerä ja itse-
keskeinen luonne.

Älkää erehtykö. Mölli ei ole 
vanhuudenhöperö vaan höperö. 
Vanhuudenhöperyys pitää an-
taa anteeksi, mutta huonoa käy-
töstä ei.

Mölliksi ei synnytä, sillä möl-
liksi voi suistua hyväkäytöksi-

nenkin ihminen. Ilmeisesti möl-
li katsoo, että hän on jo niin pal-
jon elämässä kärsinyt, ettei hä-
nen enää tarvitse piitata hyvistä 
käytöstavoista.

Möllille tiedoksi: monet 
muutkin iäkkäät ovat kärsineet, 
mutta silti he klaaraavat tyylik-
käästi loppuun asti.

Rauhan Tervehdys on lopen 
kyllästynyt mölleihin ja heidän 
itsekeskeisyyteensä, huonoon 
käytökseensä ja röyhkeyteensä. 

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

Huonosti käyttäytyvät möllit
1. kivi

Kirkkohallitus on myöntänyt 
ympäristödiplomit Siikaisten, 
Haukiputaan, Taivalkosken ja 
Maarianhaminan seurakunnil-
le sekä Vantaan ja Mikkelin seu-
rakuntayhtymille.

Oulun hiippakuntaan on 
myönnetty runsaasti ympäris-
tödiplomeja. Nyt myönnetyssä 
ympäristödiplomiseurakunnas-
sa Haukiputaalla ympäristökas-
vatus oli otettu vuosien 2007–
2009 yhdeksi painopisteeksi. 
Seurakunta on laatinut kotisi-
vulleen muun muassa ympäris-
töaakkoset.

Taivalkoskella seurakun-
ta puolestaan noudattaa kirkon 
vastuullisen sijoittamisen ohjei-

ta. Lähetystyön ja kansainväli-
sen diakonian osuus budjetista 
on 2,17 prosenttia. Taivalkoskel-
la on myös Reilun kaupan seu-
rakunta -arvonimi. Lisäksi pai-
kallisia elintarvikkeita suosi-
taan vuodenaikojen tarjonnan 
mukaan.

Kirkkohallitus perusti kir-
kon ympäristödiplomin vuonna 
2001. Se tarjoaa seurakunnille 
välineen, jolla ne voivat toteut-
taa ympäristövastuunsa kaikes-
sa toiminnassa hautausmaista ja 
metsistä kristilliseen kasvatuk-
seen ja julistukseen. 

Ympäristödiplomin käsikirja 
osoitteessa www.evl.fi/kkh/to/
kdy/diplomi.html. 

Seurakunnat yhä 
ympäristötietoisempia

Ensimmäinen suomalainen 
viittomakielinen evankeliumi 
on julkaistu dvd-muodossa. Jul-
kaisua myy Kirkon AV-myynti.

Käännöstyö välittää alku-
peräisen tekstin merkityssisäl-
lön mahdollisimman tarkasti, ei 
sana sanalta, vaan kohdekielelle 
ominaisella tavalla.  

Kääntäjät Tomas Uusimä-
ki ja Tarja Sandholm ovat raa-
matuntutkijoiden avulla etsi-
neet termeille ja käsitteille ku-
vaavimman vaihtoehdon ja luo-
neet myös Raamatun henkilöil-
le omia viittomanimiä.

Koko viittomakielisen kään-
nöstyön ajan on pyritty vuoro-

vaikutuk-
seen käyt-
täjien kans-
sa. Työryh-
män lisäksi 
alustavia käännök-
siä ovat arvioineet sekä viitto-
makieliset seurakuntalaiset et-
tä kuurojenpapit ja -diakonia-
työntekijät. Käännöksen pohja-
na on vuoden 1992 raamatun-
käännös.

Levyllä on kaikkiaan 325 mi-
nuuttia materiaalia, joista osa 
oheismateriaalia. Liitemateri-
aalina on esimerkiksi henkilö-
, paikan- ja käsiteviittomalista 
taustatietoineen. 

Luukkaan evankeliumi 
viitottuna DVD-muotoon

Yhdistykset

Seurakunnat

±Nelikymppisten leiri 

RUUHKASTA RAUHAAN
8.—10.2.2008 

Lapiosalmen
Eräleirikeskuksessa Posiolla 

Hinta 78—110 €/aikuinen 
majoituksesta riippuen, 
sis. täysihoito ja kuljetus 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
31.1. mennessä
08-535 8522 
oulu.sls@mission.fi 

Järjestäjät
Suomen Lähetysseura
Oulun tuomiorovastikunta 
Kempeleen seurakunta 
Helsingin Kr. Opisto

Tule yksin, kaksin tai lasten kanssa!

•
•
•

•
•
•
•

www.mission.fi/seurakunnille/aluetyo/

Tapahtumat

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

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

Muut seurakunnat

rauhan 
tervehdys 

-lehden 

JaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute


