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Kuntatalouden asiantuntijoiden keskuudessa 

on monia, jotka varoittelevat, että kuntien 

talousarvioissa ei ole lainkaan osattu varau-

tua vuoteen 2010 ja sen jälkeiseen aikaan. Eletään 

hyvässä uskossa, että vaikeudet menevät aikanaan 

ohi ja jos kovin vaikeaksi käy, valtio pelastaa. Ta-

louskriisi koskettaa vain muita.

Seurakuntien talousarvioihin on kirjattu jonkin 

verran varovaista pessimismiä, mutta aika näyttää, 

onko riittävästi.

Jos kuntatalouden kriisi pääsee vuosikymmenen 

vaihtuessa yllättämään, lyö se korville myös seura-

kuntia. Ja lujasti.

Silloin seurakuntapäättäjät joutuvat hankalien 

kysymysten ääreen. Kirkon nelivuotiskertomukses-

sa todetaan, että seurakuntien on syytä alkaa etsi-

mään mahdollisia uusia tulonlähteitä.

Mitä ne voisivat olla? Veroja ei voi korottaa, kos-

ka jäsenkato nopeutuisi. Palveluille ei voi asettaa 

maksuja, koska jäsenkato nopeutuisi.

Jäljelle jää turvautuminen valtioon ja lahjoittajiin. 

Edellinen tuskin lisää rahaa antaa, mutta voi joutua 

joskus ottamaan vastuulleen kulttuurihistoriallises-

ti arvokkaiden rakennusten ylläpidon.  Lahjoittajien 

varaan siirtyminen taas on vaikeata niin kauan kuin 

kirkon jäsenmaksusta käytetään nimeä vero.

Jos uusia tuloja ei sada taivaasta, on käytävä kiin-

ni menoihin. Voidaan säästää, lakkauttaa yksittäi-

siä toimintamuotoja ja antaa työntekijämäärän pie-

nentyä. Seurakuntien rajoja voidaan piirtää uuteen 

muotoon, mutta tulevaisuudessa päättäjät saatta-

vat monilla paikkakunnilla joutua kaikkein kipeim-

män ratkaisun ääreen: pitäisikö hiipunut toimin-

ta lopettaa joltakin alueelta kokonaan, jotta toi-

set alueet säilyttäisivät elinvoimaisuutensa. Ehkä-

pä samaa asiaa joudutaan pohtimaan koko kirkos-

sa valtakunnallisessa mittakaavassa.

Näkymä on ensisilmäyksellä synkkä, mutta sisäl-

tää myös mahdollisuuksien siemenen.

Kaikki tutkimukset osoittavat, että suomalais-

ten usko ja uskonnollisuus eivät osoita hiipumi-

sen merkkejä. Ilmentymismuodot vain muuttuvat 

ja ovat jo nyt eri puolilla Suomea kovin erilaiset. 

Yhtäällä kokoonnutaan kirkkorakennukseen, toi-

saalla verkkoyhteisöön. Suurimmalle osalle usko on 

henkilökohtainen kokemus.

Ehkäpä kirkon toimintamuodotkin voisivat alkaa 

sopeutua tähän ja muuttua eri puolilla Suomea eri-

laisiksi. Kaikille ja kaikkialla ei välttämättä tarvit-

se tarjota samaa. Talouskriisi on tämän muutoksen 

toteutumisessa hyvä vauhdinantaja eikä suinkaan 

hidastaja.

Aatoksia

Muutos tulee väkisin

Kirkko kriisissä
Tarkat luvut eivät vielä ole tiedossa, 
mutta arviolta noin 50 000 ihmistä 
erosi kirkosta viime vuonna. Se on 
paljon. On pakko myöntää, että yh-
teisö on kriisissä, kun yli prosentti 
sen jäsenistöstä jättää sen yhden ai-
noan vuoden aikana. Jos ja kun sa-
ma tahti jatkuu, hupenee kansankir-
kon merkitys kovalla vauhdilla. Nä-
köpiirissä ei ole mitään, mikä kään-
täisi suunnan.

Suurin osa kirkosta lähtijöistä on 
pari-kolmekymppisiä varhaista ai-
kuisuuttaan eläviä. Tutkimukset ker-
tovat, että tärkein syy eroon on, et-
tei kirkolla ole näille ihmisille mi-
tään merkitystä. Se on kerta kaik-
kiaan menettänyt kosketuspintansa 
heidän elämäänsä.

Kirkossa on uhmakkaasti luotet-
tu perinteiden voimaan. On pidetty 
itsestään selvänä, että vaikka suoma-
laiset eivät olekaan mitään kirkon-
kävijäkansaa niin että täyttäisivät 
sunnuntaisin jumalanpalvelukset, 
he kuitenkin ainakin elämän kään-
nekohdissa turvautuvat kirkon pal-
veluksiin. Tämäkin näyttää nopealla 
tahdilla osoittautuvan harhaksi. Esi-
merkiksi Helsingissä enää alle puolet 
avioliittoon vihkimisistä toimitetaan 
kirkollisesti. Myös kastettujen osuus 
lapsista on jyrkässä laskussa. 

Tosiasioiden tunnustaminen on 
viisauden alku. Kirkon johdossa 
näyttää vallitsevan ajatus, ettei suur-
ta hätää ole ja samanlainen kriisi kos-
kettaa muitakin vanhoja instituuti-
oita. Se on laiha lohtu ja pään pistä-
mistä pensaaseen. Jos tuudittaudu-
taan ajatukseen, että mitään ei voi-
da eikä tarvitse tehdä, kirkon alamä-
ki vain jatkuu. 

Loppujen lopuksi, vaikka nuoret 
ihmiset sanovatkin, etteivät tarvitse 

kirkkoa, eikä sillä ole heille mitään 
merkitystä, heidän arvomaailmansa 
on kuitenkin hyvin lähellä kirkon ar-
voja. Heillä on yhä kaipuu kohti kau-
nista, hyvää ja pyhää. Kirkon sanoi-
tus näille asioille ei vain kolahda. 

Jos kirkko haluaa olla vastaisuu-
dessakin merkittävä yhteisö Suo-
messa, on sen rohjettava arvioimaan 
avoimesti omaa toimintaansa ja suh-
tautumistaan ihmisiin. Tämän päi-
vän ihmiset eivät halua ottaa vastaan 
valmiiksi pureskeltua maailmankat-
somuksen pakettia. Ylhäältä päin 
kerrottu yksinkertainen ainoa to-
tuus on tuomittu törmäämään älyl-
lisen epäilyksen muuriin. 

On luovuttava epätoivoisesta aja-
tuksesta, miten saisi haalittua ihmi-
siä kirkon tilaisuuksiin, miten ih-
miset saataisiin mukaan seurakun-
nan toimintaan, omien seinien si-
sään. Kirkon ihmisten on astuttava 
alas saarnastuolista ja antauduttava 
avoimeen vuoropuheluun. Kirkon 
työn pääpaino on asetettava ihmisten 
kanssa keskustelemiseen. Foorumei-
ta keskustelun käymiseen on vaikka 
kuinka paljon.

Seppo Simola
Kirjoittaja on Helsingin seurakuntayhtymän 

viestintäjohtaja

8.1.2009

Taivas on hiljaa
Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korho-
la kirjoittaa Sanan ja rukouksen illoista.

”Muutama vuosi sitten sattui kuiten-
kin niin, että sain jostain syystä monta 
puhepyyntöä sellaiseen aikaan, ettei mi-
nulla ollut mitään rohkaisevaa kerrotta-
vaa. Mietin mitä tehdä. Noissa tilaisuuk-
sissahan on tapana jakaa myönteisiä esi-
merkkejä siitä, kuinka rukouksiin on vas-
tattu tai uskoa on vahvistettu. Mutta mi-
nun päällimmäisin huoleni liittyi tuol-
loin läheisen omaisen kärsimykseen, pit-
kitettyyn kipuun ja tuskaan. Pitkin vuot-
ta ihmettelin, kuinka kauan Jumala luu-
lee, että häneen uskova voi säilyttää us-
konsa, kun taivas on hiljaa ja rukouksiin 
ei vastata.

Mutta sitten ajattelin: miksi en puhui-
si tätäkin. Tällaista elämä on, ja Kristuk-
sen kirkossa pitää saada kuulua sekin ää-
ni, johon ei liity ilmiselvää onnellista lop-
pua. Kärsimyksen ongelma, johon ei löydy 
selitystä. Päätin, etten siis yritäkään pelas-
taa Jumalan mainetta. Hän tehköön sen it-
se, jos tekee.”

Askel 12/2008

Ihmisyydessä on 
paljon hyvää
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohta-
ja Antti Pentikäinen pohtii asioiden mit-
tasuhteita.

”Pelkästään pienen Suomen päättä-
mä pankkituki, joka on muuten enem-
män kuin sotakorvaukset aikoinaan, on 
sama mitä maailmanlaajuisesti köyhyy-
den poistamiseen tarvittaisiin. Pankkien 
pelastaminen on tärkeä asia, mutta mik-
si ihmishenki ei sitä ole?

Työtoverini Pauliina Arola kiteytti asi-
an osuvasti sanomalla miten ̈ tällaisena ai-
kana on vaikea olla ihminen.’ Silti juuri 
vaikeat asiat myös osoittavat, miten ihmi-
syydessä on paljon hyvää. Tätä hyvää pitää 
nyt vahvistaa siellä, missä on epätoivoa ja 
yksinäisyyttä   muta myös siellä, missä on 
ahneutta ja piittaamattomuutta.”

Tekoja ihmisarvon puolesta 4/2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Oulun 
seurakuntayhtymässä 
pohditaan vapaaehtoisten 
värväämistä. 
Oulunsalossa Lionsklubin 
jäsenet kantavat arkkua. 
Muuallakin käytetään 
vapaaehtoisia.

Yhä useammin hautajaisissa koh-
taa kolkon näyn, joka kylmää jo-
pa kokenutta kirkonmiestä. Vai-
najalla ei ole ystäviä tai lähei-
siä, jotka kantaisivat hänen ark-
kuaan. Sen sijaan sitä kantavat 
hautajaisurakoitsijan värväämät 
miehet, suntiot ja hätätilassa jo-
pa kirkkoherra.

– Pahalta se tuntuu. Onko vai-
najan pitänyt elää niin yksin, että 
ei ole ketään arkkua kantamassa? 
En ole niin kovettunut, ettei mi-
nuun koskisi, kun näen tällaista, 
sanoo Oulunsalon kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma.

Kortesluoma on yhden tai kah-
den kerran törmännyt uransa ai-
kana tilanteeseen, jossa arkkua ei 
ole ollut kantamassa kukaan. Ti-
lanteita, jossa kantajien joukkoa 
on pitänyt paikata esimerkiksi 
suntioilla, on ollut enemmän.

– Itse olen ollut pari kolme 
kertaa suntion kanssa kantamas-
sa. Vainajat ovat olleet tuttuja ih-
misiä, joten tehtävä tuntui luon-
tevalta, Kortesluoma toteaa.

Joskus käy niin, että vainajan 
lapset ovat jo niin ikääntyneitä, 
että heistä ei ole kantajiksi. Lap-
sia on kenties vain yksi eikä hä-
nellä ole myöskään perhettä tai 
sukulaisia, jotka voisivat tehtä-
vään ryhtyä.

–Kerran ainoa paikalla ol-
lut omainen oli viranomainen. 
Hän oli vainajan edunvalvoja. 

Vapaaehtoisia 
tarvitaan arkunkantajiksi

Hattua täytyy nostaa siitä, että 
hän oli mukana. Muistaakseni 
hän laski kukatkin, Kortesluo-
ma kertoo.

leijonat avuksi
Oulunsalon seurakunnalla on 
sopimus paikallisen Lionsklubin 
kanssa. Lionsit eli leijonat kanta-
vat arkkua, jos kantajia ei ole tar-
peeksi. Leijonat pohtivat aluksi, 
voisiko kantaminen olla jonkin-
laista tulonhankintaa leijonille, 
mutta pian päädyttiin siihen, et-
tä kyseessä on palvelutehtävä, jos-
ta ei laskuteta.

Oulunsalon leijonia ei tarvit-
se kouluttaa kantajiksi. Maalais-
kunnassa eletään niin juurevaa 
elämää, että hautajaistavat ovat 
selkäytimessä.

– Miehet tietävät mitä pitää 
tehdä, Kortesluoma toteaa.

Kortesluoma sai ideansa lei-
jonien värväämisestä luettuaan 
lehdestä, että Kirkkonummel-
la leijonat osallistuvat kantami-
seen. Kirkkonummella leijonil-
le maksetaan 30 euroa kanta-
jaa kohti. Kertynyt raha käyte-
tään hyväntekeväisyyteen. Lei-
jonat kantavat arkkua Pohjois-
Suomessa Oulunsalon lisäksi ai-
nakin Suomussalmella ja Sotka-
mossa. Koko Suomessa 25–30 
Lionsklubosastoa tarjoaa tällais-
ta palvelua.

Rauhan Tervehdyksen levik-
kialueella seurakunnat käyttävät 
vapaaehtoisia kantajia Oulunsa-
lon lisäksi ainakin Tyrnävällä ja 
Lumijoella.

laitosmiehet 
kantavat Siikalatvalla
Siikalatvan seurakunnassa on 
käytetty kunnan laitosmiehiä ar-
kunkantajina, jos poisnukkuneel-
la ei ole omaisia, jotka huolehti-

sivat kantajista. Toisaalta kaikki 
seurakunnan työntekijät ovat ”va-
paaehtoisia arkunkantajia”. 

Kerran Rantsilassa pidettiin 
hautajaiset, joissa vainaja tuotiin 
Etelä-Suomen kaupungista ar-
kussa. Seurakunnan työntekijät 
huolehtivat naisen hautaan.

Kaikille oli tehtävä. Yksi soit-
ti saattokelloja, muut kantoivat 
arkkua ja kirkkoherra siunasi 
vainajan.

Myös Lumijoella käytetään va-
paaehtoisia kantajia, jos vainajal-
la ei ole omaisia.  

Tyrnävällä puolestaan reservi-
läiset kantavat joskus arkkua.

oulussakin 
tarvetta kantajille
Oulun seurakuntayhtymässä poh-

ditaan vapaaehtoisten värväämis-
tä arkunkantajiksi. Aloite tehtiin 
vuoden 2004 lopussa. Silloin osa 
tuomiokirkon isännistöstä ilmoit-
ti halukkuutensa tehtävään.

Vuonna 2004 arvioitiin, et-
tä Oulussa on vuosittain noin 
50–60 siunaustilaisuutta, joissa 
omaiset tarvitsevat apua arkun 
kannossa. Käytännössä suntio 
oli yksi kantajista. 

Seurakuntayhtymän edustaja 
kysyi vapaaehtoisista arkunkan-
tajista 13 seurakunnalta tai seura-
kuntayhtymältä, joista kymme-
nen vastasi. Yhdelläkään ei ollut 
vapaaehtoisia arkunkantajia. Seu-

Rauhan Tervehdyksen
tilaajaseurakunnat 2009

1. Hailuoto 
2. Haukipudas 
3. Kempele
4. Kiiminki 
5. Liminka 
6. Lumijoki
7. Muhos
8. Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
9. Oulunsalo
10. Pudasjärvi
11. Siikalatva
12. Tyrnävä

Levikki: noin 103 000 kappaletta

Oulunsalon seurakunta on päät-
tänyt tilata Rauhan Tervehdyk-
sen osoitteettomana ilmaisja-
keluna kaikkiin kotitalouksiin. 
Kirkkoneuvosto teki tilauksen 
vuodeksi 2009. Se päätti myös 
käyttää Rauhan Tervehdystä ai-
noana tiedotusvälineenään.

Oulunsalossa on noin 3 500 
taloutta.

Siikasalon seurakunnan kirk-
kovaltuusto päätti puolestaan 
luopua Rauhan Tervehdyksen 

Rauhan Tervehdys 
Oulunsaloon

rakuntien kantajat olivat työvuo-
rossa olevia suntioita. Hautaus-
toimistoista saatiin apua kanta-
miseen aivan kuten Oulussakin.

Vuonna 2006 ehdotettiin, et-
tä arkunkantajiksi lupautuneil-
le tulisi järjestää riittävästi oh-
jaavaa koulutusta. Hautauspal-
velu ja erityisdiakonian vapaa-
ehtoistyö voisivat hoitaa opas-
tuksen. Hautauspalvelu voi-
si tarvittaessa hankkia muuta-
man pikkutakin tai vastaavan 
vaateparren, jotta asut olisivat 
yhdenmukaiset.

pekka HeliN

tilaamisesta. Päätös tehtiin ää-
nin 10–6 ja perusteeksi mainit-
tiin seurakunnan kireä taloudel-
linen tilanne. Siikasalo tilasi leh-
teä vuoden 2008.

Itella Oyj:n jakelukäytännön 
vuoksi seurakuntalehteä ei jaeta 
talouksiin, joilla on postiluukus-
saan mainoskielto. 

Yksi Rauhan Tervehdyksen 
numero maksaa seurakunnalle 
0,24 euroa taloutta kohti. Ilmes-
tymiskertoja on 43 vuodessa.
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Minulla on ongelma Van-
han testamentin jumalakuvan 
kanssa. Ymmärrän toki, että 
jokainen aikakausi määritte-
lee jumaluuden käsitteen par-
haan tietonsa ja kykynsä mu-
kaan, mutta käsitys Jumalas-
ta hysteerisenä ylipatriarkka-
na, jolla on neuroottinen suh-
tautuminen seksuaalisiin nor-
meihin ei vetoa minuun.

Sellaisen Jumalan kanssa 
minun on vaikea olla ehtool-
lisyhteydessä. Ymmärrän, mik-
si Vanhan testamentin varhai-
simmissa uskonkappaleissa ei 
puhuta mitään kuolemanjäl-
keisestä elämästä. Tällainen Ju-
mala kun pystyy synnyttämään 
vain pelon tunteen, enkä voi ot-
taa sellaista vakavasti.

Käsitän paljon paremmin 
Einsteinin näkemyksen Juma-
lasta voimana maailmankaik-
keuden takana. Olen aikani 

lapsi, johon on iskostettu suuri 
kiinnostus moderneihin tietei-
siin, erityisesti kosmologiaan. 
Minulle jumaluus voisi aivan 
hyvin merkitä kosmoksen val-
taisaa prosessia syntymisestä, 
kehityksestä aina termiseen ta-
sapainoon, jossa lopulta on vain 
liikkumaton tyhjiö ja Jumala 
täyttää kaiken sen tilan.

Tälläkin näkemyksellä on 
ongelmansa. Se on hieno ja 
tieteen viimeisimpiin käsit-
teisiin perustuva kuva, jonka 
jopa militanttiateisti Richard 
Dawkins saattaisi niellä. Mut-
ta se on silti yhtä vääristynyt 
kuin kuva neuroottisesta ark-
kipatriarkastakin.

Jumala on todellisuudes-
sa ääretön. Yksikään ihmisen 
käsite ei voi kuvata sitä tarkas-
ti eikä mikään teologia saa sii-
tä otetta.

Miksen sitten väitä molem-

pia katsomuksia oikeiksi? Kos-
ka mitkään sanat eivät voi il-
maista, mitä Jumala on tai ei 
ole. Kaikki positiiviset mää-
rittely-yritykset epäonnistu-
vat. Jo Tuomas Akvinolainen 
ja varhaiskeskiajalla elänyt 
Dionysios Areiopagilainen tie-
dostivat tämän.

Onko Jumalan tunteminen 
sitten mahdotonta? Onneksi 
ei. Tavalla, jota on vaikea kä-
sittää, Jumala tuli lähellemme 
ruumiillisena Kristuksen per-
soonassa. Hänestä löydän elä-
määni keskipisteen, jossa voin 
levätä vajavaisesta teologises-
ta tietämyksestäni huolimatta. 

Tätä usko on kohdallani. Ja 
siinä on ihan riittävästi.

ÁRpÁd kovÁcS
kansainvälisen työn pastori

Oulu

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: Kotimaa-Yhtiöt Oy
Levikki: n. 103 000, 16 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 562 6446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 562 6447
Toimittaja: Pekka Helin 044 562 6451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 562 6449
Toimisto: Saila Juutilainen 044 562 6450
Taitto: Reija Haapalainen 044 562 6448

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 562 6400     Fax (08) 562 6444
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi

Hinnat: Seurakuntatilaus 9,10 e, yksityistilaus 30,00 e 

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kotimaa-Yhtiöt Oy / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
puh. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361, 
minna.zilliacus@kotimaa.fi
Painopaikka:  Rovaniemi 2009 – 
Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: Postipalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse (PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Minkä kuvan valitsen?

Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men Lähetysseura ovat lahjoit-
taneet valtiovarainministeri Jyr-
ki Kataiselle kylätyöntekijän ja 
kaksi lammasta. Lahjat ovat osa 
Kepan ja muiden kansalaisjär-
jestöjen Toivo tulee talkoisiin 
-kampanjaa, joka peräänkuulut-
taa enemmän ja parempaa kehi-
tysyhteistyötä.

Kampanjalla järjestöt muis-
tuttavat, että kehitysyhteistyöl-
lä saadaan aikaan merkittäviä 
tuloksia: köyhyys vähenee ja ih-
misten toimeentulo ja hyvinvoin-
ti paranevat. Kehitysyhteistyö on 
tärkeää myös globaalin turvalli-
suuden ja talouskasvun edistä-
miseksi sekä ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi.

Joulun alla alkanut kampan-
ja jatkuu aina maaliskuun ke-
hysneuvotteluihin asti. Muka-
na olevat järjestöt lähettävät 
jatkossa Kataiselle eettisiä lah-
joja muistuttaakseen ministe-
riä Suomen antamista sitou-
muksista. Suomen tulee nos-
taa kehitysyhteistyövarat lupa-
usten mukaisesti 0,51 prosent-

tiin bruttokansantulosta vuon-
na 2010 ja 0,7 prosenttiin vuo-
teen 2015 mennessä.

Kirkon Ulkomaanavun lah-
joittama kylätyöntekijä on yk-
si Ulkomaanavun Toisenlaisis-
ta lahjoista. Tavallisten suoma-
laisten kehitysmaihin lähettämät 
Toisenlaiset lahjat antavat ihmi-
sille toivoa ja niiden avulla kehi-
tysmaiden asukkaat pystyvät itse 
parantamaan elinolojaan. Sama 

Yksi Siikalatvan seurakunnan 
viidestä kirkosta, Pulkkilan py-
hättö siunattiin mittavan perus-
korjaustyön päätteeksi uudelleen 
käyttöön sunnuntaina 21. joulu-
kuuta. Sisätiloiltaan ja ulkopuoli-
silta osiltaan uudistuneen kirkon 
ja tapulin värimaailma kiinnit-
tää nyt entistä paremmin myös 
nelostietä matkaavien katseet ja 
on näin muistuttamassa kiireisiä 
kulkijoita ikuisesta sanasta. 

– Täällä jos missä saa kokea 
todeksi sen, että Herra on lähel-
lä. Tämä päivä on meille ja koko 
Oulun hiippakunnalle ilon päi-
vä ja tämä on myös kiitoksen ja 
ylistyksen päivä, totesi piispa Sa-
muel Salmi kirkon vihkimismes-
sussa.

mennyt aika lähellä 
ja läsnä 
– Nykyisen kirkon paikalla on ol-
lut 1770 rakennettu uusklassinen 
ristikirkko, joka purettiin huo-
nokuntoisena ja sen paikalle ra-
kennettiin uusi, Josef Stenbäckin 
suunnittelema jugendtyylinen, 
kansallisromanttinen kirkko.

Arkkitehti Engelin piirtämä 
tapuli oli rakennettu jo 60 vuotta 
aikaisemmin, seurakunnan kirk-
koherra, lääninrovasti Erkki Pi-
ri valaisi kirkon historiaa sadan 
vuoden takaa.

Arvokas, Mikael Toppeliuk-
sen maalaama alttaritaulu siirret-
tiin tuolloin uuteen, 20.12.1908 
käyttöön vihittyyn kirkkoon. 

– Nyt, melkein päivälleen sa-

Pulkkilan uudistettu 
kirkko siunattiin

ta vuotta myöhemmin kirkko vi-
hitään uudelleen, koska uudistus 
on ollut perusteellinen ja muun 
muassa alttariratkaisua on muu-
tettu, Piri kertoi.

Kirkon ja tapulin remontoin-
nin kustannusarvio asettui hie-
man yli miljoonaan euroon. Tä-
hän Kirkkohallitus myönsi 68 
prosentin avustuksen. Lopputu-
los oli juhlavieraiden varaukset-
toman ihailun kohteena. Kirkon 
väriratkaisu on levollinen ja puh-
taat sävyt johtavat katseen kohti 
katon hillittyä sinistä. 

– Arkkitehdit lähtivät jäsentä-
mään kirkon uutta ilmettä tästä 
Toppeliuksen alttaritaulusta, Jee-
suksen äidin, Marian ja kahden 
muun naisen punaisista viitoista, 
sekä orjantappuroilla kruunatun 
Kristuksen verihaavoista. Katon 
taivaansininen, maan ruskea, se-
kä penkkien vihreä muistuttavat 
Luojan luomisihmeestä, kirkko-
herra esitteli.

Kirkon väriskaalassa on myös 
uskon kullasta muistuttavaa kel-
taista ja kultaa. Esimerkiksi tapu-
lin huipulla olevan ristin väri on 
kullankeltainen. 

Pulkkilan uudistuneen kir-
kon vihki käyttöönsä piispa Sal-
mi avustajineen. Juhlapuheen 
piti Oulun läänin maaherra Ei-
no Siuruainen. Kunniavieraik-
si juhlaan oli kutsuttu Siikalat-
van veteraaniväki ja heidän läs-
näolonsa huomioitiin juhlan ai-
kana monin eri tavoin.

aNNeli viRTaNeN

merkitys köyhille maille ja ihmi-
sille on Suomen valtion kehitys-
yhteistyöllä.

Suomen Lähetysseuran an-
tamat kaksi lammasta ovat joh-
tokunnan puheenjohtaja, piispa 
Juha Pihkalan lahja ministeri 
Kataiselle. Lahja on yksi Lähe-
tysseuran Onnen lahjoista. Suo-
men Lähetysseura juhlii tänä 
vuonna toimintansa 150. vuot-
ta. (KUA/SLS)

Pulkkilan uudistetun kirkon vihkimistilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan juhlapuheen 
pitänyt maaherra Eino Siuruainen. Hänen vieressään vuoden alussa syntyneen 
Siikalatvan kunnan kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti.

A nn e l i  V i r t an e n

Järjestöt lahjovat Kataista 
kehitysyhteistyöhön

w w w.sxc . hu /  Ru b e n J oye 

Postia
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

Elsi H
u
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Haukiputaan 
kirkon 
korjaukseen   
2,4 miljoonaa
Haukiputaan seurakunnan 
toimintakulujen on lasket-
tu kasvavan tänä vuonna 6,8 
prosenttia. Verotulojen kas-
vuksi arvioidaan puolestaan 
viisi prosenttia. 

Investointeihin on varattu 
2 532 000 euroa. Rahoitustar-
ve katetaan edellisten vuosien 
ylijäämästä. Suurin investointi 
on kirkon, tapulin ja kirkkopi-
han korjaus.

Laaditussa hinta-arvioin-
nissa hankkeen hinnaksi tu-
li 2,4 miljoonaa euroa. Hank-
keen suunnitelmien odotetaan 
valmistuvan tammikuussa.

Seurakunta painottaa al-
kavana vuonna erityisesti ai-
kuistyötä ja erityisnuorisotyö-
tä. Painopistealueina vuonna 
2009 ovat perhetyö ja ympä-
ristöasiat.

Yale on maailman yliopistojen ker-
maa. Sinne ei pääse kuka tahansa, 
mutta Britannian entinen päämi-
nisteri Tony Blair on päässyt. Blair 
opettaa Yalessa muun muassa us-
konnosta ja globalisaatiosta.

Blairin mukaan uskonto ei 
ole vaarassa hävitä marginaaliin. 
Päinvastoin, globalisaatio tarvitsee 
kunnon arvoja menestyäkseen.

Maat ja kansat joutuvat glo-
balisaation myötä yhä enemmän 
toistensa kanssa tekemisiin. Blai-
rin mukaan uskonto ei saisi aina-
kaan olla este lähentymisessä.

Blair kertoi opiskelijoille, et-
tä globalisaatio kutistaa maail-
man, josta tulee tiiviimpi yhtei-

Tony goes to Yale
sö. Niinpä uskon ja globalisaati-
on on etsittävä tavat elää rauhassa 
toistensa kanssa, jotta globalisaa-
tiosta tulisi rauhanomaisempi ja 
tehokkaammin toimiva.

Blair ei ole puhunut opiskeli-
joilleen kääntymyksestään ang-
likaanista katoliseksi. Hän on 
kuitenkin kertonut, että usko oli 
on hänelle suunnattoman tärkeä 
asia, kun hän oli Britannian pää-
ministeri.

Presidentti George W. Bush 
on myös tunnettu kristillisis-
tä arvoistaan. On arvioitu, että 
yhteinen arvopohja olisi tehnyt 
Bushista ja Blairista sielunveljet. 
Kun Blairia pyydettiin kommen-

toimaan Bushin näkemyksiä us-
konnosta ja politiikasta, Blair to-
tesi, että kommentointi ei ole hä-
nen asiansa.

Blairin läsnäolo Yalessa on tar-
koitettu vahvistamaan yliopiston ja 
Blairin oman säätiön suhteita. Blai-
rin säätiön tehtävänä on edistää us-
kontojen välistä keskustelua.

Blair ja hänen oppilaansa ovat 
silloin tällöin keskustelleet Ira-
kista. Blairin mukaan Irak ei ole 
ollut pääaiheita hänen luennoil-
laan, mutta video seminaaris-
ta näyttää, kuinka useat opiske-
lijat grillaavat Blairia aiheesta. 
Blair pitää puoliaan sanoen, et-
tä hän kunnioittaa sotaa vastus-

tavien näkemyksiä. Hän sanoo, 
että on täysin tietoinen monista 
erehdyksistä, joita Yhdysvallat ja 
Britannia ovat tehneet miehityk-
sen aikana.

Blair uskoo silti, että Lähi-
idästä tuli parempi paikka, kun 
Saddam Hussein syöstiin vallas-
ta. Blair kertoi opiskelijoille, et-
tä hän on valmis ottamaan vas-
taan historian tuomion Sadda-
min kaatamisesta.

– Tämä on asia, jonka kanssa 
tulen elämään koko loppuelämä-
ni, Blair totesi.

ReligioN NewS SeRvice

P itkä mies asettelee pää-
hänsä kankaan ja kietoo 
sen ympärille nauhan. 
Vielä kaapu ja sauva kä-

teen, ja tyyli on valmis. Pyhän-
nän kappeliseurakunnan uu-
si kappalainen Perttu Kyllönen 
laskeutuu toisen polvensa va-
raan seimen äärelle kuvattavak-
si. Joulun aikana hänet nähtiin 
muutamaan otteeseen samassa 
asennossa. 

Kyllönen on tehnyt aiemmin 
Tuiran seurakunnassa Oulussa ja 
Pudasjärvellä töitä lasten ja nuor-
ten parissa. Lapsen näkökulman 
huomioon ottaminen myös seu-
rakunnan toiminnassa tulee hä-
nelle luonnostaan. 

– Haluaisin kehittää jumalan-
palveluksia perinteitä kunnioitta-
en. Jumalanpalvelusuudistukses-
sa oli hyviä ajatuksia siitä, kuin-
ka ihmisiä saadaan kirkkoon, 
hän pohtii ja luonnehtii kansan-
kirkkoajatusta kiinnostavaksi.  
– Kirkkolaissakin sanotaan, että 
sanan ja sakramentin äärelle kut-
suminen ovat keskeisimpiä tehtä-
viä, hän perustelee.  

Kyllönen aikoo ensin tutustua 
uuden seurakuntaansa ja katsoa 
sitten, miten toimintaa voisi ke-
hittää. Ensimmäinen kuukausi 
on mennyt vauhdilla, sillä jou-
lunalusaikaan kiirettä riitti.

– Diakonissa Enna Junno on 
perehdyttänyt minua seurakun-
nan toimintaan, hänellä on pitkä 
kokemus täältä, samoin edeltäjäl-
läni rovasti Sulo Kautolla. Mo-
nista seurakunnan työntekijöistä 
on ollut apua, Kyllönen kiittelee.

Seurakuntatoiminnasta ja pa-
pintyöstä Kyllösellä itsellään on 
kokemusta lapsesta alkaen, sillä 
isä Pekka Kyllönen on pappina 
Muhoksella. 

Seurakuntaperheen 
palvelija

 – Muitakin sukulaisia kirkon 
ammateista löytyy ja äiti on toi-
minut uskonnonopettajana, jo-
ten onhan tässä sukuvelvoitetta. 
Oma kutsumus pitää kuitenkin 
olla ja olen aina ollut kiinnostu-
nut teologiasta. Minulla on myös 
uskonnonopettajan pätevyys, 
hän kertoo.

Pyhäntä ja Rantsila ovat Sii-
kalatvan seurakunnan lapsirik-
kaimpia osia. 

– Meillä löytyy kirkonkylän 
koululta 160 alakouluikäistä, 
noin sata yläkouluikäistä ja sivu-
kylälläkin on 29 koululaista, Kyl-
lönen luettelee ulkomuistista. 

Paitsi uuden seurakunnan, 
Kyllönen on saanut myös uusia 
kokemuksia. 

– Sauna- ja avantouintipaikal-
la kävin pulahtamassa kun kut-
suttiin. Hiihto ja lentopallo ovat 
omia lajejani. Tykkään joukkue-
lajeista, sosiaalinen kun olen, hän 
luonnehtii. 

Pyhäntiset ovat ottaneet ur-
heilevan kappalaisen hyvin vas-
taan, sillä uusi peliporukkakin 
on jo löytynyt.

Pieneltä paikkakunnalta ko-
toisin olevana Kyllönen viihtyy 
hyvin Pyhännällä. 

– Asun ihan seurakuntatalon 
kupeessa, joten työmatka aina-
kin on lyhyt. Tiedä sitten onko se 
hyvä vai huono, osaako sitä sit-
ten olla poissa töistä, yhden mie-
hen taloudessa elävä kappalainen 
kertoo ja kuvaa kulkevansa ”seu-
rakuntaperheen mukana”. 

– Jokin meitä kuljettaa, taak-
sepäin kun elämäänsä katsoo, 
niin huomaa Jumalan johda-
tuksen.

elSi HuTTuNeN

Virtuaalikirkon 
lähetykset 
jatkuvat 
Internetissä esitettävät virtu-
aalikirkko-lähetykset Oulun 
tuomiokirkosta saavat jatkoa. 
Joulukuisten lähetysten katso-
jamäärät ylittivät kaikki odo-
tukset. Vuoden ensimmäinen 
virtuaalikirkko-lähetys tulee 
18. tammikuuta.

– Saamamme palaute on 
vahvistanut ajatuksiamme sii-
tä, että virtuaalikirkko on tar-
peellinen toimintamuoto. Sille 
on kysyntää, iloitsee tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen. 

Virtuaalikirkon tarkoituk-
sena on palvella heitä, jotka 
syystä tai toisesta eivät koti-
kirkkoon pääse, kuten syrjä-
seudulla asuvia, vanhuksia, 
vammaisia, sairaita ja heidän 
hoitajiaan sekä ulkosuoma-
laisia. Vastaanottajalta vaadi-
taan 1Mbps internet-yhteys ja 
flash-player.

Oikaisu: 
Hakuaika 
Oulujoen 
kirkkoherran 
virkaan
Viime vuoden viimeisessä 
Rauhan Tervehdyksessä ker-
rottiin, että hakuaika Oulujo-
en kirkkoherran virkaan päät-
tyy 9. tammikuuta. Hakuaika 
päättyy kuitenkin vasta viik-
koa myöhemmin, eli 16. tam-
mikuuta kello 16. Hakemuk-
set toimitetaan Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituliin, 
Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu.Kappalaisena Perttu Kyllönen haluaa tehdä Jumalansa eläväksi koko seurakunnalle.
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RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Palveluja tarjotaan

Tapahtumat

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Ompelimo Päivi Myllyoja 
Heikinkatu 17 B Oulu

P. 050 5607316
www.paivimyllyoja.com

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913
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Inkerin kirkko 
edustaa luterilaisia Venäjällä
Ensimmäinen luterilainen seurakunta syntyi Inkerinmaalle vuonna 

1611 alueen kuuluessa Ruotsille. Valta siirtyi 1700-luvun alussa Venä-

jälle, mutta luterilainen kirkko sai vapauden harjoittaa toimintaan-

sa. Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen seurakuntien olot vaikeu-

tuivat, ja vuosina 1928–38 Inkerin kirkot suljettiin. Vasta perestroi-

kan aikana uskonnollinen ilmapiiri vapautui. Vuonna 1992 perus-

tettiin itsenäinen Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä. In-

kerin kirkko koostuu nykyisin Karjalan, Pietarin, Länsi-Inkerin, Mos-

kovan, Volgan, Uralin ja Siperian rovastikunnista ja se ulottuu koko 

Venäjän yli. Kirkon piispana toimii Aarre Kuukauppi.

Vienan Karjalan 
luterilaisiin seurakuntiin 
tarvittaisiin paitsi lisää 
pappeja, myös lapsi- ja 
nuorisotyöntekijöitä. 
Seurakunnissa tiedetään, 
että elämä jatkuu vain 
lasten kautta.

Kalevalassa painitaan kirkkoher-
ra Ari Huotarin mukaan saman 
asian kanssa kuin muuallakin: 
miten saataisiin nuoret aikuiset 
mukaan seurakunnan toimin-
taan? Lapsi- ja nuorisotyönteki-
jöitä tarvittaisiin, koska seura-
kunnan toiminta saa jatkuvuut-
ta lasten ja nuorten kautta.

Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään 
jonkin verran. Seurakunta järjes-
tää kuoro- ja musiikkikerhotoi-
mintaa sekä erilaisia tapahtumia. 
Työssä on mukana paljon vapaa-
ehtoisia seurakuntalaisia ja suo-
malaisia. Vapaaehtoisia pappeja 
ja maallikoita käy Suomesta pi-
tämässä jumalanpalveluksia tai 
seuroja.

Kainuun, Oulun ja Iin rovas-
tikuntien lähettämä Huotari on 
Kostamuksen, Kalevalan ja Mu-
jejärven kirkkoherra. Reviiri on 
laaja, liiankin laaja yhdelle mie-
helle.

– Jos olisi toinen pappi, voi-
si keskittyä enemmän yhteen 
tai kahteen seurakuntaan. Nyt 
työ on jatkuvaa liikkumista ja 
seurakunnissa ehtii olla tuskin 
lainkaan.

Maantieteellisesti toimialue 
ei ole mahdottoman suuri, mut-
ta yhteydet ovat huonot. Julkis-
ta liikennettä on tuskin ollen-
kaan, ja tiet ovat usein huonossa 
kunnossa. 150 kilometrin matka 
Kostamuksesta Kalevalaan kestää 
yleensä kolmisen tuntia.

ei saa palkata työntekijöitä
Syksyllä Inkerin kirkko ei antanut 

Kalevalasta puuttuu 
lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä

palkata työntekijöitä Suomesta.
– Miksi näin – hyvä kysymys, 

sanoo Huotari. 
Suomen puolellakaan suhtau-

tuminen Karjalassa tehtävään 
työhön ei Huotarin mukaan ole 
aina lämmintä. Työntekijöitä et-
sitään aktiivisesti, mutta siihen 
mistä heitä löytyy lisää tai miten 
tästä eteenpäin ei Huotari osaa 
vastata.

Kalevalan seurakunnassa on 
noin 150 jäsentä. Inkerin kirkon 
mittakaavassa se on keskikokoi-
nen. Toiminnalla kuitenkin ta-
voitetaan moninkertainen väki-
määrä. Seurakuntaan kuulumat-
tomatkin osallistuvat, ja toimin-

taan on mahdollista tulla tutus-
tumaan ja löytämään hengelli-
nen koti. 

Aktiivisesti osallistuvien jouk-
ko kuitenkin on pieni. Hyvä puo-
li Huotarin mukaan on, että Ka-
levalan tiiviissä kyläyhteisössä 
kaikki asuvat viiden kilometrin 
säteellä kirkolta ja pääsevät hel-
posti tulemaan paikalle.

Seurakuntayhteys on a ja o
– Mikä vieraannuttaa nuoret ai-
kuiset seurakunnasta: se on mie-
lenkiintoinen, iso ja vaikea kysy-
mys. Jos siihen joku löytää viisas-
ten kiven, olisi se kautta maailman 
aika iso asia, sanoo Huotari.

Hän pohtii Neuvostoliiton 
kaatumisen jälkeisen murrok-
sen olleen niin suuren, että mo-
net eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä. 
Alkoholismi on työikäisillä suu-
ri ongelma, mutta pelkästään se 
ei Huotarin mukaan asiaa selitä. 
Suomessakin kirkko on joutunut 
kohtaamaan nuorten jäsentensä 
vieraantumisen.

– Yksi tekijä on tiedon ja virik-
keiden tulva. On televisio, netti ja 
puhelimet, eikä ihmisten tarvitse 
enää tavata toisiaan. Kanssakäy-
minen puuttuu, hän pohtii.

– Elintaso nousee, mutta mi-
ten käy elämisen tason?

Huotari näkee seurakuntayh-
teyden olevan asiassa A ja O.

– Jumala on luonut ihmisen 
yhteyteensä. Ihminen kaipaa Ju-
malan yhteyteen. Eri asia, osa-
taanko tätä tunnistaa. Jos Juma-

laa ei ole, täytetään aukko helpos-
ti jollain muulla.

– Nuorille on melkoinen harp-
paus, kun Kalevalasta muutetaan 
Petroskoihin saati Pietariin. Mo-
nikaan heistä ei ole paljon liik-
kunut oman kylän ulkopuolella. 
Elämä vie helposti mennessään, 
sanoo Huotari.

Hän toivoo, että seurakunnas-
sa pystyttäisiin antamaan evästä 
elämään ja että nuoren muuttaes-
sa pois seurakuntayhteys ei kat-
keaisi. Joillakin se säilyy, mutta 
monella katkeaa. Huotari iloit-
see, kun nuoret tulevat lomillaan 
käymään kirkolla: Asialla on siis 
ollut heille jokin merkitys.

päivi mäkiNeN

Kalevala
Oulu

Helsinki
Pietari

Petroskoi

Vienan 
Karjala

Ku va t :  Pe k ka Fa l i

Kirkkoherra Ari Huotari on kolmen seurakunnan ainoa pappi. Vierailulla oleva koululuokka kuulee eläväisen esityksen Inkerin kirkon tekemästä työstä.

Jostain syystä muutto kaupunkiin vieraannuttaa usein nuoren juuristaan ja 
seurakuntayhteydestä, pohtii Ari Huotari.
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Tilaa Rauhan 
Tervehdys!

Lehden tilaaminen 
tapahtuu vuoden 
2009 alusta alkaen 
Kotimaa-yhtiöiden 
tilaajapalvelun 
numerosta 020 
754 2333 tai 
sähköpostitse 
tilauspalvelut@
kotimaa.fi. 

Lukunurkka

Pehmeässä lumessa 
kohti aurinkoa
Oululaisen Suoma Taustan neljäs runokir-
ja Merenmieli unelmin tilkitty koostuu seitse-
mästä sarjasta. Nämä seitsemän osaa vievät lu-
kijan ja kokijan rannalle, lapsuuden kotimaise-
maan, nykypäivän haaveisiin, luonnon keskel-
le ja vuodenaikojen vaihteluihin.

Liian kiireiselle arki-ihmiselle tekee hyvää 
pysähtyä lukemaan ja kokemaan toisen ihmisen 
kuvia elämästä, toiveista, haaveista, unelmista. 
Kuten Suoma Tausta toteaa: ”Voit katseellasi, 
mutta et käsilläsi, poimia tähtiä.” Vuodenajoista 
todetaan: ”Talvi lähestyy. Metsä tummuu joka 
päivä. Hämärä pesiytyy notkelmiin eikä valoa 
enää riitä askelmille syksyn pimeässä käytäväs-
sä. Silloin meillä on oltava mielissämme kukki-
va kesä, että jaksaisimme.” 

Runot ovat täynnä tunnetta, ne tiukuvat 
herkkyyttä ja kauneutta, ne pysäyttävät luki-
jan ihmettelemään ympärillä olevaa maail-

Tausta, Suoma: Merenmieli unelmin tilkitty. 
Runokokoelma. Pilot-kustannus Oy 2008.

Muut seurakunnat

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 mHz, kaapeliverkossa 
94,1 mHz, www.radiodei.fi 
Su 11.1. klo 10 messu Oulujoen kirkosta. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma ja saarnaa Pertti Lahtinen. 
Kantttorina on Lauri Nurkkala
Su 11.1. klo 11.25 radiopyhäkoulussa Karjasillan 
seurakunnan pappi Jaakko Tuisku puhuu kas-
teesta. 

Radiotiedot
Radio dei Toivon päivä
Ke 14.1. klo 15.40 Naisen allakka. Johanna Ke-
rolan kolumni.
To 15.1. klo 15.40 Kasvun paikka. Voiko ihmis-
suhteita hoitaa netissä? Oulun seurakuntien 
Rakkauden ammattilaiset vastaavat. 
Ma–pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan 
seurakunnan pastori Mikko Salmi. Kysymyksiä 
voi lähettää osoitteessa www.radiodei.fi.

Radio pooki 88,0 mHz, kaapeliverkossa 
89,5 mHz
Su 11.1. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Karjasillan 
seurakunnan pappi Jaakko Tuisku puhuu kas-
teesta.
Su 11.1. klo 10 jumalanpalvelus Kemin kirkosta.
Ma 12.11. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa puhutaan 
seurakuntien lapsityöstä. Oulun Karjasillan ja 
Tuiran seurakuntien lapsityönohjaajaa Aila Val-
tavaaraa haastattelee Mervi Päivärinta.

maa: ”Mereltä tuulee. Ilta pimenee. Sataa. Lai-
neet loiskivat rukouksiaan rannan kivikkoon, 
itkumuuria vasten”.

Suoma Taustan runoissa on outoa taikaa, ne 
koskettavat ja laittavat ajattelemaan. Kuvakie-
li on kaunista, lyyristä, kekseliästä: ”Metsätäh-
tien kehdon yllä haapojen ainainen vilu”. Ru-
not ovat kuin miniatyyritauluja, harkittuja ja 
viimeistelyjä, valmiita nautittavaksi.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan ja 
 Esirukouksen Ilta
La 17.1. Vieraana Olavi Mäkelä
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 11.1. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 14.1. klo 19.00  SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

To 8.1. klo 12 Päiväpiiri. Pe 9.1. klo 19 LIFT – ilta. 
Su 11.1. klo 11 Pyhäpäivän sana, Ritva Himanka, 
Leena Korhonen. Su 11.1. klo 12.30 Musiikkiväen 
kokoontuminen. Su 11.1. klo 12.30 Lapsi- ja 
varkkityön kevätkauden aloitus. Ke 14.1. klo 19
Israel – ilta, Hannu Orava. To 15.1. klo 12 Päivä-

piiri. TERVETULOA!

11.1. Su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 12.1. Ma Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 13.1. Ti Rukouskokous 18.00. Tervetuloa.

Opiskelijamenot

Yhdistykset

Su 11.1. klo 16.30 pyhäkoulu, klo 17
Seurat Esko Leinonen. Ke 14.1. 
klo 18 Lähetyspiiri ja katekismus-
vartti. Tervetuloa!

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUS
ajalle 1.2.–31.8.2009.

Seurakunnan jäsenmäärä on noin 13 500, työntekijöitä on yhteensä 35 
ja papinvirkoja 5.

Tiedustelut kirkkoherra Pekka Rehumäki 040 7790 301.
Hakemukset lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille 16.1.2009 
klo 16 mennessä, osoite: Ojakatu 1, PL 85, 90101 OULU.

KIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄ-
AIKAINEN TYÖPAIKKA
Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään kaupalli-
sen alan opisto-asteinen tai muu soveltuva tutkinto 

ja käytännöntehtävissä hankittu kokemus jota toivotaan vähin-
tään 5 vuotta. Kirjanpitäjällä tulee olla riittävä perehtyneisyys 
julkisyhteisön talouteen ja seurakuntahallinnon tuntemusta. Eduk-
si hakijalle lasketaan monipuoliset ATK-taidot sekä Rauhala-
yhtiön kirjanpito-ohjelman tuntemus. Työ alkaa 1.2.2009 tai sop. 
mukaan. Työn kesto 3 v. määräaikainen, mahdollisen jatkon tarve
tarkentuu myöhemmin. Palkkaus KirVESTES 501. Työssä on 
virastotyöaika 36h 15min/vko.

Kirjanpitäjän työtehtäviin kuuluu mm. kirjanpito, seurakunnan 
maksuliikenne, kolehtivarojen kirjanpito ja tilitys, tilinpäätöksen 
ja budjetin valmistelutyöt, hautakirjanpitoa, talousjohtajan vuosi-
lomitukset ja palkanlaskijan sijaisuudet tarvittaessa.

Hakemukset viimeistään 19.1.09 osoitteeseen Kiimingin seura-
kunta, talousjohtaja, PL 5, 90901 Kiiminki

Lisätietoa tehtävästä:
Tal. joht. kati.yrttiaho@evl.fi , puh. 040 576 4219 klo 9-15 arkisin.
Kirjanpitäjä: Rauha Jokikokko puh. 040 576 2187 klo 9-15 
arkisin.
Tietoa seurakunnasta web-osoitteesta: http://www.evl.fi /srk/
kiiminki/

Paikkoja avoinna

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Seurat su 11.1. klo 15. Raimo 
Vanninen, Alpo Pennanen.

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 
Opiskelija- & Nuorten aikuisten ilta

Koulukatu 41

Tänään klo 19 Sirpa Bergman: 
”Arvaamatta tuuli kääntyy 
vastaan”. Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen Opinto-
keskus

To 8.1. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 
9.1. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 11.1. klo 11 Aamukirk-

ko & pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, God`s Bell. Ti 13.1. klo 13 Päiväpiiri. 
Ke 14.1. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 15.1. klo 19 Rukousil-
ta. www.oulu.svk.fi 

Lions Club Oulujoki lahjoit-
ti joulun alla kaksi tuhatta eu-
roa Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyölle. Diakoniatyönteki-
jät jakoivat lahjoituksen sadan 
euron erissä avun tarpeessa ole-
ville. 

Avustuksella haluttiin tarjota 
joulumieltä vähävaraisille.

Varat kerättiin talkootyö-
nä muun muassa kalentereiden 
myynnillä. 

Joululahja Oulujoelta
Martti Turkka Oulujoen 

Lions Clubista toivoo, että muut-
kin yhteisöt innostuisivat hank-
kimaan varoja avustustyöhön 
talkoovoimin. 

– Tarvetta olisi vaikka kuin-
ka paljon.

Klubi on perustettu vuon-
na 1976 ja se on avustanut aiem-
minkin monia tahoja kuten par-
tiolaisia ja nuorisojärjestöjä. Jäse-
niä sillä on 40.
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Kasteen lahja
Jordan virtaa Genesaretin järvestä Kuolleeseen mereen. Se on maailman kuuluisimpia 
jokia. Linnuntietä näiden vesien väli on runsas sata kilometriä, mutta mutkaista Jor-
danvirtaa myöten matkaa kertyy kolminkertaisesti. Jordanin vesi on samaa vettä, kuin 
luomisen vesi. Jumala loi toisena päivänä veden meille lahjaksi (1. Moos. 1:2). Ilman sitä 
ei ole elämää.

Johannes kastoi ihmisiä Betabarassa. Tämä oli se sama kahlaamo, mistä Joosua oli 
kansan kanssa kulkenut yli ja Elia oli temmattu taivaaseen. Minäkin olen käynyt Jor-
danilla. Kieltämättä virran näkeminen oli pienoinen pettymys. Sen vesi ei ollut taivaan 
värejä heijastavaa, vaan sameaa. Se oli pieni puro moniin suomalaisiin jokiin verrattuna. 
Se on kuitenkin lisäjokineen merkinnyt elämää kuivassa autiomaassa. Jordanin laaksossa 
lasketaan olevan parisataa asutuskeskusta, joista monet maapallon vanhimpia.

Jordanvirralla tapahtui kerran suurta. Johanneksen kastoi Jeesuksen siellä. Samalla 
Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa. Jeesus sai vahvistuksen siitä, 
että on Jumalan Poika. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi siitä.

Jeesuksen kaste Jordanilla on meidän kasteemme perusta. Kasteen Jeesus itse asetti 
antamassaan lähetyskäskyssä. Kasteessa meidät otetaan seurakunnan yhteyteen. Jee-
sus piti kastetta niin tärkeänä, että hän halusi ottaa sen vastaan. Samoin meidänkään 
ei pidä halveksia kastetta, vaan saamme luottaa siihen. Se on näkyvä merkki Jumalan 
armolupauksesta. Lutherin sanoin: ”Kaste ei ole pelkkä vesi, vaan vesi, johon Jumalan 
sana on yhdistetty ja Pyhän Hengen voima kätketty.”

Kasteeseen on kätketty siunaus. ”On kasteessa siunaus pyhä, kun Herramme lah-
joittaa sen. Hän kansansa turvaksi yhä tuo armonsa rikkauden…” (Vk 178:4) Se kehot-
taa meitä vaeltamaan puhtaalla omallatunnolla Jumalan lapsina. Kaste on hyvän oman-
tunnon liitto Jumalan kanssa (1. Piet 3:21). Jumalan Valtakunnan evankeliumista me 
saamme voimaa uskoon ja elämään. 

peRTTu kyllöNeN
Pyhännän kappalainen

1. sunnuntai loppiaisesta saa aiheekseen Kasteen lahja. Evankeliumiteksti pureutuu 
sanomaan, jonka Johannes Kastaja kertoo Jeesuksesta. Hän sanoo: ”Minä kas-
tan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaa-

maan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä 
on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa 
aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.”

Vertauskuva poltettavista ruumenista kohoaa vanhasta juutalaisesta uskosta. Nyt 
vain tilanne oli erilainen, sillä Johannes Kastaja vaati kääntymään myös sellaisia juu-
talaisia, jotka luulivat olevansa oikealla tiellä. Näin hän valmisti tietä Jeesukselle. Nä-
mä ihmiset kastettiin parannuksen kasteella ja vaatimuksena oli ehdoton kääntymys. 
Myös Jeesus itse tahtoi tulla kastetuksi. Luukas ei kerro Johanneksen estelystä muiden 
evankeliumitekstien tapaan. Jeesuksen julkisen toiminnan jälkeen apostolit kastoivat 
Jeesuksen nimeen.

Evankeliumitekstiin tulee pieni ”hyppäys”, kun Luukas kertoo myös Jeesuksen kas-
teesta. Se kerrotaan takautuvasti, Johanneksen vankeuteen joutumisen jälkeen. Teks-
ti ikään kuin olettaa Johanneksen kastaneen Jeesuksen, kuten myös muut evankelistat 
vahvistavat. Kun Johannes kastoi Jeesuksen, Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodos-
sa Jeesuksen päälle ja taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun mi-
nä olen mieltynyt.” On huomionarvoista, että myöhemmin kirkastusvuorella kokemus 
oli hyvin samanlainen.

Nuutinpäivä on ollut nykyisellä paikallaan 13.1. vuodesta 1708. Suomalaiseen Nuutin 
päivän perinteeseen on kuulunut vanhastaan nuuttipukkien kiertelyä talosta taloon, il-
veilyä, ryyppäämistä ja riehakasta karnevaalimeininkiä. Näistä aineksista nousee esille 
joulunajan päättävä sananlasku: ”Nuutin nuppu ja joulun loppu, härkäviikot ja läpilei-
vät.” Myös monet muut hyvinkin riehakkaat sananparret kuvaavat Nuutin päivän mer-
kitystä kansan puheissa ja mielissä.

pekka TuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 89: 19–22, 27–30
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 9: 12–16 tai Joos. 3: 5–11, 17
Toinen lukukappale Gel. 3: 23–29
Evankeliumi Luuk. 3: 15–18, 21–22

Armollinen Jumalamme. 

Sinä tunnet meidät nimeltä 

ja puhuttelet jokaista henkilökohtaisesti. 

Olet myös tarkoittanut meidät elämään 

yhdessä, perheesi jäseninä. 

Vie meidät yhteen 

muiden sinua etsivien kanssa, 

jotta voimme kannustaa toisiamme 

uskon kilvoituksessa. 

Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

A r k i s to  /  Re b e k ka Naa t us
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Virsilevyillään Jukka 
Perko hipaisee ja 
hapuilee Pyhää. Juurensa 
löytäneen jazz-miehen 
musiikki puhuu jälleen 
ikiaikojen Jumalasta, 
kirkkotieltä eksyneiden jo 
kuolleeksi luulemasta. 

K
arjapolkuja vai härkä-
teitäkö tässä kuljetaan, 
kun moottoritietkin on 
keksitty?

Saksofonisti Jukka Perkon, 
vibrafonisti Severi Pyysalon ja 
kitaristi Teemu Viinikaisen tuo-
re virsilevy Maan korvessa läh-
tee taivaltamaan tähän päivään 
1600-luvun tunnelmista. Instru-
mentaalimusiikki jättää tilaa 
mielikuville, mutta sanoista kiin-
nostunut kuulija voi tarkistaa, 
miten virsi 384 Autuas ken elä-
mänsä menikään:

”Häilyvä on elämämme, varjo 
vaelluksemme. Monet vaiheet päi-
vinämme täällä aina koemme. Ei-
vät kestä aarteet maan, tieto, arvo 
valtakaan. Emme saata yhtään jat-
kaa elämämme juoksun matkaa.”

Satoja vuosia sitten maan kor-
vessa kulkeneiden, meille tie-
tä tehneiden esi-isiemme ja -äi-
tiemme katsanto on tyyni, ”Her-
ran tahtohon” tyytyvä. Ilo, onni, 
menestys, murhe, köyhyys, kär-
simys, kaikki koituu parhaak-
semme, myöskin kuolo voitok-
semme...

Mutta mitä tekee sukupolven-
sa kovin suomalaissaksofonis-
ti Jukka Perko unholaan vaipu-
misen vaaraan joutuneiden vir-
simuusikoiden nahkoissa?

Kosmopoliittihan karisti jo ker-
ran satakuntalaisen mullan kiilto-
nahkakengistään. Legendaarisen 
Dizzy Gillespien bändiin 19-vuo-
tiaana valittu, palkittu nuori nero 
lähti kiertämään niihin kaupun-
keihin, missä eletään jazz-musii-
kin ja ajan hermolla. 

Hän diggaili amerikkalaisia 
jazz-tähtiä siinä määrin, että sai 
lempinimen Little Bird soittotyy-
listään, joka muistutti piinattua 
virtuoosia Charlie ”Bird” Par-
keria (1920–1955). Nuoren huip-
pumuusikon tekniikka oli suve-
reenisti hallussa, kuten menes-
tyksen ulkoiset merkitkin, Por-
schesta Jaguariin.

Taiteensa sisältöön jazzkansan 
uusi johtotähti ei ollut täysin tyy-
tyväinen, jotain syvempää, ehkä-
pä jukkaperkompaa tuntui puut-
tuvan.

Maan korvesta 
        (taivaan) kaupunkeihin

juurille kailaan ja 
virran viemänä
Paluu päätä huimanneesta ulko-
naisesta menestyksestä ja pyö-
rityksestä sisikuntaan sekä Sa-
takuntaan ja suomalaisuuteen 
alkoi, kun Jukka Perko sävel-
si vuonna 1995 Severi Pyysalon 
kanssa levyllisen Uuno Kailaan 
runoja. Vesa-Matti Loiri lauloi.
Samalla Perko innostui suoma-
laisesta runoudesta. Sävellystyö 
tapahtui Pariisissa, missä mies 
sai myöhemmin idean toteuttaa 
myös Olavi Virran hurmioitu-
neita tangotulkintoja.

Uuno Kailaan rankoissa ru-
noissa kuljetaan kuilun reunal-
la ja välillä sen syvyydessä, missä 
peikot vaanivat, jos kohta myös 
taivaan Isä ja kauneimmat enke-
lit lohduttavat lavean tien tuhlaa-
japoikia.

Kailaan ja Virran viemänä 
Huittisten poika Perko palasi ko-
timaan kamaralle; Kailas-levyn 
äänityksiä tehtiin Korvenpään ti-
lalla, Huittisten suontaustan ky-
lällä.

Avaintekstinäkin kenties kiin-
nostava Perkon prosessin kannalta 
on runo Synnyinseutu. Sen kerto-
ja muistaa talon punaisen, pitkän 
aittarivin ja sarat kotipeltojen:

”Ja poika lähti etelään ja men-
nessänsä soitti: ”Mä palaan kulta-
kannuksin!” 

”Nyt ikkunasta katselen mä sil-
min kyyneltyvin: Ah sinne, sinne 
kätketyt luut äitini on armaan. 
Siks ain’ on pyhää maata nyt se 
seutu kansan harmaan.”

Kailas-levyltä on jätetty pois 
säkeistö, jossa kertoja näkee 
näyn: Synnyinseudun vainioilla 
käy vaari. ”Hän hahmoltaan on 
ylväs kuin kirkon kivipylväs. Mä 
näen hänen siunaavan maan kas-
vua. – Jo maata hän itse on maan 
siunatun.”

Runoilijan näkyä muistuttaa 
kovasti Jukka Perkon levyn Kaa-
naanmaa (2002) kansi. Vanhas-
sa valokuvassa seisoo satakun-
talaisella pellolla Perkon vaa-
ri, taustallaan talot ja aitat. Yl-
väs mies tietää olevansa omalla 
maallaan.

– Kaiken tietonsa ja taiton-
sa käytti työhönsä isoisänikin, 
mutta viime kädessä pystyi vain 
toivomaan hyvää satoa. Samoin 
kuin minä nyt, vuosikymme-
niä myöhemmin soittajana voin 
vain toivoa musiikkini herättä-
vän tunteita, suhteuttaa pojan-
poika oman sarkansa kylvöteh-
tävän.

”Nyt ikkunasta katselen mä silmin 
kyyneltyvin: Ah sinne, sinne kätketyt 
luut äitini on armaan. Siks ain’ on pyhää 
maata nyt se seutu kansan harmaan.”

UUNo KAilAS
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Maan korvesta 
        (taivaan) kaupunkeihin

kaanaanmaan kansallinen ja 
hengellinen vastaisku
Kamariorkesteri Virtuosi de Kuh-
mon kanssa tehty Kaanaanmaa on 
virsiperinteemme elvyttämispy-
rintöjen virstanpylväitä. Jukka Per-
ko ei osannut uneksiakaan nuore-
na saksofonistina palaavansa vielä 
evankelisesta lapsuudenkodistaan 
tuttuihin veisuihin.

– En ymmärtänyt, että kaikkea 
musiikkia ei tarvitse eikä voi opet-
telemalla opetella ja että olin jo 
lapsesta saakka kuullut ja imenyt 
itseeni mitä kauneinta musiikkia, 
virsiä. Vasta myöhemmällä iällä 
olen saanut ymmärtää olevani esi-
isieni kanssa samaa kansaa, jonka 
sielussa nämä virret ovat soineet jo 
sukupolvien ajan.

Muusikko kokee, että virret 
ilmaisevat perisuomalaisia omi-
naispiirteitämme. Hän pitää vir-
siprojektejaan vastakulttuurina 
kansallisen identiteetin kadotta-
miselle. Tämä ei tarkoita nurkka-
patriotismia.

– Minun on pitänyt katsoa sil-
miin eri tavalla uskovia ihmisiä 
ja heidän totuuksiaan ja pystyä 
tekemään heidän kanssaan mu-
siikkia. Se on avartanut ajattelua-
ni. Samalla olen tullut yhä enem-
män tietoiseksi siitä, että itse olen 
maanviljelijän poika Huittisista. 
Olen kristitty, eikä minun tarvit-
se lähteä hengellisestä kodistani 
voidakseni ymmärtää uskonasi-
oita laajemmin.

– Ulkomailla asuessani tajusin 
omat juureni, ja sen että virretkin 
ovat olennainen osa minua. Vir-
sien tulkitseminen on osa proses-
sia, jossa uskaltaudun oman hen-
gellisen traditioni jatkajaksi, sak-
sofonisti sanoo.

molekyylit 
uusvanhaan järjestykseen
Kultaa myynyt Kaanaanmaa on 
kamariorkestereineen alkuteos-
ten hartauden hienosti tavoitta-
va albumi, mutta kolmeen pek-
kaan soitetulla Maan korvessa -le-
vyllä on vielä sisäistyneempiä vir-
situlkintoja.

– Olemme tehneet Severi Pyy-
salon kanssa yli 200 virsikeik-
kaa. Severikin innostui valtavas-
ti virsistä ja selaili alkuun Koraa-
likirjaa kiihkon vallassa. Hänel-
lä ei ole minkäänlaista kotitaus-
taa virsiin, mutta virsiperintö on 
niin oleellinen osa kulttuuriam-
me ja olemistamme, että se siir-
tyy silti eteenpäin.

Jukka Perkon virsilevyt ovat 
katajaisen kristikansamme par-
haita perinteitä kunnioittavia. 

Ote on varsinkin Maan korvessa 
vapautunut ja ilmava; henki kul-
kee missä se haluaa, kuten jazzis-
sa parhaimmillaan.

– Luotan virsien voimaan. 
Riittää, kun ne tekevät tehtävän-
sä. Muusikolle tähtenä loistami-
sen tavoittelu olisi virsiä tulkitta-
essa turhaa, Perko kuittaa.

Soittaminen, muuallakin kuin 
kirkossa, on hänelle monesti hen-
gellinen tapahtuma. Varsinkin 
kirkkokonsertit tuntuvat usein 
uskonnon harjoittamiselta.

– Ei soitto sinänsä muutu sen 
pyhemmäksi kirkkoympäristös-
tä, mutta kirkko on niin voimak-
kaiden virikkeiden ympäröimä, 
ettei se voi olla vaikuttamatta 

musiikkiin.
– Kirkossa soittaminen on ter-

vehdyttävä kokemus, kuin puh-
distautumis- ja tyhjentymisriit-
ti. Se on virkistyksen paikka, joka 
laittaa minulla molekyylit uuteen 
järjestykseen.

perimmäisen hipaisuja
Mistä muusikko ammentaa hen-
gelliset virikkeensä?
– Kyllä musiikki on tässäkin asi-
assa se foorumi ja työväline, jon-
ka kautta löydän joka kerta uutta. 
Musiikki on vahvistanut sellaisia 
ulottuvuuksia, joita oli ehkä ai-
emminkin olemassa. Se on anta-
nut luottamusta ja toivoa siihen, 
mistä me olemme tulossa ja mi-

hin ehkä menossa.
Jukka Perko epäilee, että us-

konnollinen kielenkäyttö on me-
nettänyt sanojen paljouden kes-
kellä tehojaan.

– Koetamme vangita sanoilla 
sellaisiakin asioita, joita on kovin 
vaikeata sanoittaa. Itse koen mu-
siikin kautta tapahtuvan hengel-
listen asioiden ilmaisun aidom-
pana ja läheisempänä. Instru-
mentaalimusiikki on todella tär-
keää siksikin, ettei se sisällä sa-
nallisesti tarkkoja merkityksiä.

– Uskon, että musiikin avulla 
pääsemme joskus lähemmäs asi-
oiden ytimiä, Pyhää. Perimmäis-
ten kysymysten käsittelyyn tarvi-
taan tilaa hengittää.

Lähimmäksi pyhyyttä soitta-
ja kokee useimmiten pääsevänsä 
”jättämällä soittamatta tai sano-
matta, kuuntelemalla vain hiljai-
suutta”. Joskus hän tosin onnistuu 
”hipaisemaan olennaista yhdel-
lä tai useammalla, usein ennalta 
suunnittelemattomalla sävelellä”.

– On jännittävää, että pyhyy-
den kokemukset ja kiteytymät 
tulevat usein jonkin odottamat-
toman virheen takia: me soitam-
me väärin, unohdamme jotain tai 
tapahtuu jotakin yllättävää.

– Minulle musiikki edustaa 
suurta armoa, summaa Jukka 
Perko.

jaNNe villa

Jukka Perkolle on vaikeaa kuvailla perimmäisiä kysymyksiä ja tuntemuksiaan sanoin: ”Varmaan sen tähden olen muusikko. Tyydyn onnellisena siihen, että musiikki alkaa 
– armollisesti – siitä, mihin sanat loppuvat.”

Pe ik ko

R i i t t a  S o u ran d e r
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, urkuri 
Maija Tynkkynen ja kanttori 
Raimo Paaso.
Messu su 11.1. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttori Raimo Paaso. Kirk-
kokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 8.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Messu su 11.1. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustavat Liisa 
Karkulehto ja Kimmo Kiek-
si, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. Messuun kut-
sutaan edellisenä kirkko-
vuonna kastetut lapset per-
heineen. Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 11.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit.
Messu su 11.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa 
Petri Satomaa, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kirkko-
kahvit.
Vauvakirkko su 11.1. klo 
12 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Auli Kipinä, kantto-
rina Ilkka Järviö. 
Messu su 11.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 15.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Messu su 11.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 11.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, kantto-
rina Taru Ängeslevä. Luukas 
2 eli vihreä rippikoulu rippi-
kouluryhmä osallistuu mes-
suun.
Messu su 11.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Merja Oks-
man, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Pateniemi 1- ja 
Rajakylä 2 rippikouluryhmät 
osallistuvat jumalanpalve-
lukseen.
Iltamessu su 11.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 

Helaakoski, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 
Viikkomessu ke 14.1. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 14.1. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 11.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.

YLIKIIMInKI
Messu su 11.1. klo 10 Ylikii-
mingin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Rip-
pikoulusunnuntai.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Arto Nevala, kanttorina Kai-
sa Säkkinen.

Kempele
Perhemessu su 11.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Vuonna 2008 
kastettujen lasten kutsuju-
malanpalvelus. Ota mukaan 
oma helistin.

Kiiminki
Perhemessu, kummin kans-
sa kirkkoon su 11.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Saija
Kronqvist, avustaa Birgitta 
Kontio. Lounas seurakunta-
keskuksessa.
Perhemessu su 11.1. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Saija
Kronqvist, avustaa Birgitta 
Kontio.

Liminka
Messu su 11.1. klo 10 kir-
kossa.  Toimittaa Ilkka Torn-
berg ja Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 18. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Pertti Haapa-
lainen.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä ja kanttori 
Taru Pisto.
Perhemessu su 11.1. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi ja kanttori Taru Pisto. 
Kirkkokahvit. Lapsi- ja nuori-
sotyön kevätkauden aloitus.

Pudasjärvi
Messu su 11.1. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström ja kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
KeSTILä
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Unto Määttä.

PIIPPoLA
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. 

PuLKKILA
Jumalanpalvelukset su 11.1. 
muissa Siikalatvan seurakun-
nan kirkoissa.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
11.1 klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen ja kant-
torina Unto Määttä.

RAnTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Arja Leino-
nen. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

R
eija H

aap
alain

en

Oulunsalon kirkon on 
suunnitellut suomalainen 
arkkitehti Julius Basilier. Vuonna 
1891 valmistunut pyhättö 
on tyypiltään länsitornillinen 
pitkäkirkko. Oulunsalon 
edellinen, vuonna 1855 
valmistunut kirkko tuhoutui 
ukkosmyrskyssä vuonna 1882.
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8.1.–15.1.2009

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkot Toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

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

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Helmimuskarissa 
kerätään helmiä

enot oulussa 

Pyhän Andreaan kirkolla Kaak-
kurissa alkoi viime syksynä 
Helmimuskari-toiminta. Hel-
mimuskarissa musiikkileikki-

koululaisilla on omat helmirasiat, joi-
hin kukin lapsi saa jokaisen tapaami-
sen päätteeksi uuden helmen. Syksyn 
päätteeksi helmistä koottiin kullekin 
lapselle oma rukousnauha.

– Tammikuussa musiikkileikki-
koulu laajentuu helmisunnuntaiksi 
eli muskaria ruvetaan pitämään myös 
jumalanpalvelusten yhteydessä ikään 
kuin uudenmuotoisena pyhäkoulu-
na, kertoo muskaria ohjaava Karjasil-
lan seurakunnan lastenohjaaja Jenni 
Koskenkorva.

Helmisunnuntait kokoontuvat ai-
na kuukauden 2. sunnuntaina. Mus-
kari kestää puoli tuntia ja alkaa sa-

maan aikaan jumalanpalveluksen 
kanssa. Myös helmisunnuntaissa jae-
taan joka kerralla helmi. 

– Tavoitteeni on tehdä helmi-tee-
masta ikään kuin ”tuoteperhe”, joka 
aikanaan laajenee vielä koko perheen 
helmi-iltoihin ja Kummihelmi-het-
kiin. Yhdistävä tekijänä kaikissa oli-
si muskarimaisuus eli ohjelmassa on 
loruttelua, soittamista ja laulamista 
kaikissa mahdollisissa muodoissaan, 
Koskenkorva suunnittelee.

SaTu lapiNlampi 

Helmisunnuntai 18.1. klo 12 Pyhän An-
dreaan kirkossa. Helmimuskareiden 
tarkemmat tiedot löytyvät tältä sivul-
ta lapset ja lapsiperheet -otsikon alta.

w w w.sxc . hu / S ac h in  G h o d ke
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Aamupiiri la 10.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
opettajien raamattupiiri ti 
13.1. klo 18, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 13.1. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Matti Kinnu-
nen ja Risto Lohi.
Miesten piiri ke 14.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 15.1. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
hartaudet: 
To 8.1. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Jyrki Vaaramo.
To 8.1. klo 18.30, Kuntotalo. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Pe 9.1. klo 14, Intiön hoivako-
ti. Jyrki Vaaramo.
Ke 14.1. klo 14.15, Aurinko-
koti. Anna-Mari Heikkinen.
To 15.1. klo 18.30, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 9.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiirit: 
Ke 14.1. klo 18–21, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 14.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 8.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 14.1. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evanke-
liumi. 
To 15.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.1. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 13.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka 
alustaa lähettien kirjeistä.
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to 8.1. klo 18, Tuiran kirkko. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen. 
Raamattupiirit: 
To 8.1. ja 15.1. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Ti 13.1. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa pappilassa jän-
nityksessä ke 21.1. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Ta-
pahtuipa rikos Shanghaissa, 
Edinburghissä tai Oulussa, se 

vaikuttaa monella tapaa ym-
päröivään maailmaan. Tam-
mikuun ensimmäisellä ker-
ralla  kirjallisuupiirissä pu-
hutaan Ari Paulowin Kuolon-
keinusta ja Ian Rankinin Sini-
sestä ja Mustasta.
”Taistelevat fänrikit”. Ru-
neberg, Suomen sota 1808–
1809 ja uudet suomennok-
set Vänrikki Stoolin tari-
noista to 5.2. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Perinteinen Ru-
neberg-matinea lukuteatte-
rin muodossa. Mukana Kar-
jasillan yläkoulun oppilaita. 
Käsiohjelmamaksu 2 € Yh-
teisvastuukeräykselle.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 12.1. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa ma 12.1. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Keskustellaan ajankohtaisis-
ta tai juttutupalaisille tär-
keistä asioista.

Tuiran seurakunta
Juttutuvat: 
Ma 12.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Juttutuvan 
päivä on muuttunut, ta-
paamme keväällä maanan-
taisin.
Ma 12.1. klo 11, Koskelan 
seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KuuLoVAMMAISeT
Viittomakielinen messu 
su 11.1. klo 12, Tallikappeli. 
Uuden kuurojenpapin Urpo 
Luokkalan tulojuhla.
Lähetyspiiri ma 12.1. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 

näKöVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
15.1. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

PäIhDeTYö
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 12.1. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin 15.1. 
alkaen klo 10–14, Keskustan 
seurakuntatalo. Tuoreita lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpo-
ja yms. sekä vohvelikahvila. 
Tuotto ohjataan nimikko-
työlle Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja alkaen 9.1. ma-ke ja pe 

klo 10–14, la klo 12–15.  Puo-
dista käytettyjä astioita, lii-
navaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. p. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 9.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua, laulua, toi-
mintaa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Minkä tähden – kesän lä-
hetysjuhlien talkoolaisten 
kirkkokahvit su 11.1. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Viime kesänä vietimme Ou-
lussa valtakunnallisia lähe-
tysjuhlia. Juhlat onnistuivat 
hyvin. Juhlien järjestelyissä 
oli mukana suuri joukko tal-
koolaisia. Kutsumme klo 12 
messuun ja sen jälkeen kirk-
kokahveille erityisesti lähe-
tysjuhlien talkooväkeä. Mie-
timme, mitä voisimme jat-
kossa tehdä yhdessä ja mil-
laisia tehtäviä seurakunnan 
lähetystyössä on tarjolla va-
paaehtoisille.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 12.1. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Vierai-
lee Siivessä, lähtö Tuirasta 
yhteiskyydillä.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 12.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 12.1. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Makasiinikadun pyhäkoulu 
su 11.1. klo 12. 
Koulukadun pyhäkoulu su 
11.1. klo 16.30–17.30. 
Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 

Karjasillan seurakunta
helmi-muskarit: 
Ma 12.1. klo 10–10.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Alle 1-vuo-
tiaat. Lukukausimaksu 50 €. 

Tied. Jenni Koskenkorva, p. 
044 345 8939.
Ma 12.1. klo 10.35–11.05, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
1–2-vuotiaat. Lukukausimak-
su on 50 €. Tied. Jenni Kos-
kenkorva, p. 044 345 8939.
Ke 14.1. klo 17.30–18, Kastel-
lin kirkko, pappilan kamari. 
2–3-vuotiaat. Lukukausimak-
su on 50 €. Tied. Maria Por-
taankorva, p. 040 738 4355.
Kolmenpolven perhekerho 
ma 12.1. klo 10–11.30, Kairos-

koti. Hartaus, leikkiä ja lau-
lua sekä askartelua yhdes-
sä Kairoskodin vanhusten ja 
henkilökunnan kanssa. 
Perhekerhot: 
Ke 14.1. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
ke 14.1. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ma 12.1. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Ti 13.1. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 14.1. klo 9.30–11, Maikku-

lan kappeli.
Ke 14.1. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli.
Ke 14.1. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka seu-
rakunnassa. Aloitamme pie-
nellä hartaushetkellä. Ker-
hossa myös laulamme, leikim-
me, askartelemme, juomme 
kahvit tai mehut ja vietämme 
aikaa yhdessä jutellen. 
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8.1.–15.1.2009enot oulussa 

Suosittu ohjelmasarja Kysy mitä haluat - Mikko vas-
taa mitä haluaa palaa Radio Dein iltapäivän ohjel-
mistoon. Ohjelmassa poppipappinakin tunnettu 
Karjasillan seurakunnan pastori Mikko Salmi vas-
tailee kuuntelijoiden hänelle lähettämiin kysymyk-
siin Toivon päivä -lähetyksessä joka arkipäivä kello 
16.20. Mikolle voi lähettää kysymyksiä Radio Dein 
internetsivujen kautta osoitteessa www.radiodei.fi. 
– Ihan kurkunpäätä kutittaa, kun pääsee taas mi-
kin ääreen vastailemaan Dein kuuntelijoiden hen-
gentuotteisiin, tuumii Mikko radioon paluustaan.

– Voi sitä mielikuvituksen laukkaa, taivastelee 
hän vielä kuuntelijoiden tajuntaa laajentavia ky-
symyksiä ja kehottaa ihmisiä nostamaan omat ja 
vielä naapurinkin kissat pöydälle tulevassa ohjel-
massaan.

Mikko Salmi vastaa 
jälleen Radio Deissä

Pyhäkoulut: 
To 8.1. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–9-vuotiail-
le.
Su 11.1. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 11.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 11.1. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 11.1. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 
Päiväkerhot: 
To 8.1. ja ma 12.1. tai pe 9.1. 
ja ti 13.1. klo 12–14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 4–5-vuo-
tiaille. Ohjaajina Päivi Suti-
nen ja Hanna Partanen. Li-
sät. 044 3161 567.
To 8.1. ja ma 12.1. klo 12.30–15, 
Kastellin kirkko. 2003–2004 
syntyneille lapsille. Ohjaajina 
Pia Vaarala ja Riitta Yliluoma 
Lisät. 044 3161 425.
Pe 9.1. ja ti 13.1. klo 9–11, Kar-
jasillan kirkko. 2003–2004 
syntyneille lapsille. Ohjaaja-
na Mari Jääskeläinen. Lisät. 
044 3161 426.
Pe 9.1. ja ti 13.1. klo 9–11, Sa-
rasuon päiväkoti. 2003–2004 
syntyneille lapsille. Ohjaajina 
Riitta Yliluoma ja Kati Nais-
niemi. Lisät. Riitta Yliluoma 
050 4334 099.
Ti 13.1. ja pe 16.1. klo 9, Maik-
kulan kappeli. 2003–2004 
syntyneille lapsille.  Ohjaajina 
Heidi Viitakangas ja Kati Par-
viainen. Lisät. 044 3161 572.
3-vuotiaiden kerho ma 12.1. 
klo 9.30–11, Kastellin kirkko. 
Ohjaajina kerhossa Pia Vaa-
rala ja Riitta Yliluoma. Puhe-
lin kerhoon 044 3161 425. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 11.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen aikana.
Su 11.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 11.1. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 
Perhekerhot: 
Ti 13.1. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 

Ke 14.1. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 15.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka seu-
rakunnassa. Aloitamme pie-
nellä hartaushetkellä. Ker-
hossa myös laulamme, leikim-
me, askartelemme, juomme 
kahvit tai mehut ja vietämme 
aikaa yhdessä jutellen. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 15.1. klo 13, Pyhän
Luukkaan kappeli. You are 
welcome to come along to 
any of our Thursday
sessions.

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: 
Ke 14.1. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 14.1. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 14.1. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 14.1. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka seu-
rakunnassa. Aloitamme pie-
nellä hartaushetkellä. Ker-
hossa myös laulamme, leikim-
me, askartelemme, juomme 
kahvit tai mehut ja vietämme 
aikaa yhdessä jutellen. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
Sählykerho 1.–3.-luokkalai-
sille ma 12.1. klo 16.30–17.30, 
Sarasuon koulu. Seurakun-
nalla on mailoja, palloja ja 
maalivahdin varusteet. Voit 
ottaa myös oman mailan 
mukaan.
ole luova -kerho 3.–6.-luok-
kalaisille ti 13.1. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. Lu-
vassa askartelua, laulua, 
draamaa, leikkiä ja kaikkea 
kivaa.
Kokkikerho 3.–6.-luokkalai-
sille ke 14.1. klo 17.30–19, Py-
hän Andreaan kirkko. Kok-
kaillaan, luvassa myös leik-
kejä ja hyvää seuraa.
Sählykerho 4.–6.-luokkalai-
sille ke 14.1. klo 19–20, Sa-
rasuon koulu. Seurakunnalla 
on mailoja, palloja ja maali-
vahdin varusteet. Voit ottaa 
myös oman mailan mukaan.
Puuhakerho 1.–6.-luokkalai-
sille ti 13.1. klo 17, Kaukovai-
nion kappeli. 

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 8.1. klo 14, Pöl-
lönkankaan ostoskeskus. 
4.–6.-luokkalaisille tarkoi-
tettu iltapäiväkahvila. Tar-
jolla maksutonta teetä ja 
pientä purtavaa. Ohjaajina  
Ansku Ylänne p. 040 5747 
082 ja Matti Ketola p. 040 
5747 069.
1.–3.-luokkalaisten tyttö-

kerho ma 12.1. klo 18, Kui-
vasjärven seurakuntakoti. 
Kerhossa askarrellaan, leiki-
tään ja hiljennytään.
Askartelukerho 4.–6.-luok-
kalaisille tytöille ti 13.1. klo 
17.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Kerhossa askarrel-
laan ja myös hiljennytään.
1.–3.-luokkalaisten tyttö- 
ja poikakerho ti 13.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ker-
hossa mm. askarrellaan, lei-
kitään ja hiljennytään. 
1.–3.-luokkalaisille tyttö-
kerho ti 13.1. klo 18–19, Pate-
niemen kirkko. Askarrellaan, 
leikitään ja hiljennytään.
Puuhakerho 4.–6.-luokka-
laisille tytöille to 15.1. klo 
18–19, Pateniemen kirkko. 
Kerhossa askarrellaan, leiki-
tään ja hiljennytään.
1.–3.-luokkalaisille tyttö- ja 
poikakerho ti 20.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. As-
karrellaan, leikitään ja hil-
jennytään. 

Nuoret
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutusleiri (2.) 9.–11.1. 
klo 16, Rokuan leirikeskus. 
Lisätietoja Hannalta p. 040 
5747 147.
Karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-

nan isoskoulutus ke 14.1. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
kappeli. 

Nuoret aikuiset 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 13.1. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

oPISKeLIJAJäRJeSTöT
uusheräyksen ilta to 8.1. klo 
19, Koulukatu 41. Arvaamat-
ta tuuli kääntyy vastaan, Sir-
pa Bergman.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 14.1. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Oksina viinipuussa, 
Martti Arkkila.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
senioreitten kerhokauden 
aloitus su 11.1. Messu Oulun  
tuomiokirkossa klo 10 ja sen 
jälkeen keskustan seurakun-
tatalolla ruokailu ja kahvit. 
Tiedot linja-autoreitistä eril-
lisessä ilmoituksesssa. 
Tarinatupa ke 14.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 13.1. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 

Varhaisnuorten kerhot

Karjasillan seurakunta

Sarasuon koululla
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin klo 
16.30–17.30. 
Sählykerho 4.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 19–20. 
Voit ottaa oman mailan tai lainata mailaa seurakunnal-
ta.
Pyhän Andreaan kirkossa
Ole luova -kerho 3.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 16–17. 
Askartelua, laulua, draamaa, leikkiä ja kaikkea kivaa.
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 
17.30–19. Luvassa myös leikkejä ja hyvää seuraa.
Kaukovainion kappelissa
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 17. 
Kastellin kirkon pappilassa
Viiden vartin kerho Sävel ja Sivellin eskareista kolmas-
luokkalaisille tiistaisin ja perjantaisin  klo 14.30–15.45. 
Kokki- ja puuhakerho 2.–5-luokkalaisille maanantaisin 
klo 17–18.15. 
Lämsänjärven koululla
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 
17–18.15. 

Tuiran seurakunta

Pöllönkankaan ostoskeskuksessa
Teetupa 4.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 14. 
Kuivasjärven seurakuntakodissa
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin klo 18.
Askartelukerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille tiistaisin klo 
17.30.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
Tyttö- ja poikakerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 18. 
Pateniemen kirkossa 
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 18–19.
Puuhakerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille torstaisin klo 
18–19 (alkaa 15.1.). 

oulujoen seurakunta

hintan seurakuntatalossa
Näytelmäkerho 4.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 
14.30–15.30     
Liikuntakerho 2.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18 
Piiparnakkelikerho tiistaisin klo 18–19  
Piirrustus- ja maalauskerho keskiviikkoisin klo 17–18.30       
heikkilänkankaan seurakuntakodissa
Kokki- ja puuhakerho 3.–6.-luokkalaisille maanantaisin 
klo 17–18.30       
hönttämäen seurakuntakodissa
Hupikerho 3.–4.-luokkalaisille tytöille tiistaisin klo 
17.30–19      
Myllyojan koululla
Askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 
14.15–15      
Myllyojan seurakuntatalossa
Käsityökerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille maanantaisin 
klo 17–18.30         
Saarelan seurakuntakodissa 
Sählykerho 2.–4.-luokkalaisille torstaisin klo 19–20 
          
Pikkaralan koululla
Käsityö- ja askartelukerho 1.–2.-luokkalaisille tiistaisin 
klo 13.15–14.15

Trilli-muskarit 

Pyhän Tuomaan kirkolla tiistaina 13.1.
klo 9, vauvaryhmä 3 kk – 7 kk
klo 10, vauvaryhmä 8 kk – 14 kk
klo 11, sisarusryhmä

Rajakylän seurakuntakodilla torstaina 15.1.
klo 16, sisarusryhmä
klo 17, 2–3-vuotiaat
klo 17.45, erityislasten ryhmä
klo 18.30, 4–5-vuotiaat

Kevään lukukausimaksu 85 €. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset Tuija Puurunen 050 357 6915, tuijapuurunen@luuk-
ku.com.

Myllyojan seurakuntatalolla maanantaisin. 
Vapaita paikkoja voi kysellä Anna Haanpää-Vesenteräl-
tä 040 583 2368.

S anna K r o o k
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Yhteinen porinapaikka kah-
vin ja hyvän seuran äärelle.
Seurakuntakerhot: 
Ma 12.1. klo 13.30–15, Cari-
tas-koti. 
Ti 13.1. klo 13–14.30, Höyh-
tyän palvelutalo, Mummon 
kammari.
eläkeläisten kerhot: 
Ma 12.1. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. Eläkeläisten 
keskustelukerho kahvikup-
posen ääressä kappelin tak-
kahuoneessa. 
To 15.1. klo 13–14.30, Kastel-
lin kirkko. 
To 15.1. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 15.1. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 15.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lin-
ja-autoreitti: Klo 12.00 Pa-
teniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakunta-
koti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, klo 12.25 Pyhän Tuo-
maan kirkko, klo 12.35 Män-
tykoti ja Tuiran kartano, klo 
12.40 Kangastien palvelukes-
kus. Seurojen jälkeen yhtei-
nen kahvihetki klo 14, jonka 
jälkeen paluukuljetus noin 
klo 14.45.

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

YLIKIIMIngIn ALue
Seurakuntakerho ti 13.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
näkyväisiä ja näkymättö-
miä. Leiri nelikymppisil-
le yksin, kaksin tai lasten 
kanssa 6.–8.2. Lapiosalmen 
eräkeskus, Posio. Hinnat 
majoituksen tasosta riippu-
en: aikuinen 104–122 €, lap-
set alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si, 4–6-v. 49 €, 7–13-v. 58 €, 
14–18-v. 66 €. Hinta sisältää 
linja-autokyydityksen Ou-
lusta, majoituksen omin la-
kanoin, täysihoidon ja sau-
nan. Ilmoittaudu 16.1. men-
nessä oulu.sls@mission.fi tai 
(08) 5358 521. Järj. Suomen 
Lähetysseura, Oulun, Kem-
peleen ja Haukiputaan seu-
rakunnat.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista vierei-
sessä ilmoituksessa ja osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 13.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule solmeilemaan fransu-
pitsiä.

Muut menot
eläkepapit ja puolisot to 
8.1. klo 13, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Maallikkokoulu su 11.1. klo 
13.15, Maikkkulan kappeli. 

Klo 12 alkavan messun jäl-
keen. Haluaisitko avustaa 
messun toimittamisessa? 
Voisitko palvella tekstinlu-
kijana, kolehdin kerääjänä, 
ehtoollisavustajana...  Halu-
aisitko muuten vain sukeltaa 
syvemmälle messuun? Maal-
likkokoulu messusta kiinnos-
tuneille kokoontuu kolmesti. 
Ensimmäisellä kerralla tutus-
tumme käytännönläheisesti 
niihin tehtäviin, joissa maal-
likko voi palvella messussa. 
15.2. aiheena on ”Kuvat pu-
huvat: messun symboliikka”, 
ja 15.3. ”Sydämen puhetta 
Jumalan kanssa”. Mukaan 
voi tulla jokaisella kerralla 
tai osallistua vain joihinkin 
kokoontumisiin.

PARISuhDe
Sylikkäin – parisuhteen 
seksuaalisuus -viikonloppu 
23.–25.1. Ota aikaa parisuh-
teellesi. Viikonlopussa kes-
kitytään parisuhteen seksu-
aalisuuteen, sen tarkaste-
luun ja huoltamiseen. Hin-
ta parilta 84 €. Mukaan ote-
taan kuusi paria. Ohjaajina 
Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Tarkemmat tiedot ja ilm. vii-
meistään 12.1. Heikki Kaik-
koselle p. 040 5025010. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.1. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 14.1. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 15.1. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday
sessions.

Kastetut
Tuomiokirkko: Jimi Erick 
Arinpoika Flinck, Venla Aino 
Ulriika Määttä, Ronja Rianna 
Lilian Pesonen, Oskari Hen-
rik Päkkilä, Pirta Elina Ropo, 
Linus Lennart Vikman.
Karjasilta: Eelis Ilmari Antin-
poika Aaltonen, Eetu Atte 
Aleksanteri Alatossava, Ee-
mi Viljami Heinonen, Jimi Ee-
meli Heinonen, Onni Ilmari 
Heinonen, Eetu Johan Hent-
tu, Luukas Jaakko Hämeen-
niemi, Saija Maaria Korva, 
Minea Elisabet Lamminmä-
ki, Henri Valtteri Laukka-
nen, Jenni Eerika Meriläinen, 
Antti Sakari Mustonen, Milo 
Valtteri Oinonen, Oliver Ak-
seli Rannanpää, Adi Anri Er-
riika Ronkainen, Urho Ferdi-
nand Rönkä, Niilo Veli Ilma-
ri Suanto.
Tuira: Hilla Nelli Ilona Heik-
kinen, Vinski Uula Ilmari Ho-
manen, Emilia Mikaela Juu-
rikka, Alvar Benjamin Kor-
kiakoski, Rasmus Ilmari Kro-
gerus, Hilla Minea Kärenaho, 
Liinu Lyyti Leppänen, Mikko 
Heikki Tapio Mankinen, Jaro 
Antero Mansikkamäki, Niina 
Elena Määttä, Laura Emma 
Karoliina Puhakka, Elli Mar-

jatta Pulkkinen, Otto Vilho 
Oliver Pussinen, Santtu Valt-
teri Rantala, Nikolas Toivo 
Juhani Romppainen, Vilho-
Veikko Iisakki Siljander, San-
ni Amanda Sofia Strömberg, 
Emma Sofia Eveliina Vaitti-
nen, Aino Kaisa Inkeri Väi-
sänen.
oulujoki: Einari Matias Hil-
tunen, Jarmo Heikki Mikael 
Lievonen, Mikki Matias Jal-
mari Myllylä, Eea Anniina 
Pelkonen, Aaron Elias Rau-
hala, Maija Siiri Josefiina 
Seppälä, Alma Reeta Linnea 
Sirviö, Vili-Veikka Erkinpoi-
ka Södö, Jonne Antero Vii-
nikanoja, Matias Arttu Ola-
vi Vänttilä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Tuomas 
Kallinen ja Sini Johanna Han-
hisuanto.
Karjasilta: Osmo Heikki Säi-
ly ja Pirjo Helena Lampinen, 
Kai Marko Hämeenniemi ja 
Hanna Helena Rannisto, To-
mi-Olli Tolonen ja Maiju-Lee-
na Luokkanen.
Tuira: Raimo Valdemar Raap-
pana ja Leena Kirsti Ahoso-
la, Anssi Valtteri Kurtti ja An-
ne Sofia Puoskari, Veli Pekka 
Hämälä ja Sirkka Liisa Anne-
li Leinonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aarne Kalevi 
Honka, 80; Aarne Olavi Mai-
jala, 81; Enni Rasinkangas e. 
Sipola s. Kaattari, 84; Erkki 
Korhonen, 79.
Karjasilta: Eila Tellervo Puo-
lakka s. Karinko, 85; Heimo 
Henrikki Pellikka, 68; Liisa 
Anneli Marjatta Pirkola, 65; 
Rauha Vilhelmiina Kaasalai-
nen s. Hyry, 85; Vieno Maria 
Mäläskä s. Partanen, 91; Vil-
ho Johannes Toropainen, 74.
Tuira: Arto Elias Levanto, 81; 
Aune Annikki Huhanantti s. 
Loukola, 95; Juha Erkki Ilmari 
Heikinheimo, 24; Martti Ee-
tu Tervonen, 67; Rauno Nes-
tor Juhani Leinonen, 77; Ter-
ho Albert Hietala, 76.
oulujoki: Eliina Hillevi Timo-
nen, 68; Teuvo Kalervo Las-
sila, 67.

Kuorojen kevät alkaa

Sarastus-kuoro to 15.1. klo 18, Öbergin talo. Uudet laulajat ovat tervetulleita. 
Erityisesti miesääniä tarvitaan. Johtaa Minna-Leena Erkkilä, 050 320 1528.

oulun tuomiokirkkoseurakunta
Katedraalikuoro to 8.1. klo 18.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Tuomiokirkkokuoro to 15.1. klo 17, Keskustan seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Karjasillan kirkkokuoro ke 7.1. klo 18, Karjasillan kirkko. Uudet laulajat, erityisesti mies-
laulajat, rohkeasti mukaan! Lisätiedot ja koelauluun ilmoittautumiset kanttori Juha So-
ranta 050 406 7286.
Lapsikuoro ma 12.1. klo 17, Kaukovainion kappeli. Uusi kuoro lapsille, tervetuloa sekä 
tytöt että pojat! Kuoron johtajana toimii kirkkomusiikin opiskelija Henriikka Rantala. 
Lisätietoja Henriikalta p. 044 566 6454 tai Juha Sorannalta p. 050 406 7286.
Cantio Laudis -kuoro ma 12.1. klo 18.30, Karjasillan kirkko. Kuoroon otetaan myös uu-
sia laulajia koelaulun kautta. Lisätiedot ja koelauluun ilmoittautumiset: Juha Soranta 
050 406 7286.
Kastellin kirkkokuoro ma 12.1. klo 18.30, Kastellin kirkko. Myös uudet laulajat, ter-
vetuloa!
Oulun seudun virsikuoro ma 12.1. klo 18.30, Kaukovainion kappeli. 
Mieskuoro TervasCanto ti 13.1. klo 17, Kaukovainion kappeli. Myös uudet laulajat ter-
vetuloa.
Mieskuoro Weljet ti 13.1. klo 18.30, Kastellin kirkko.
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 15.1. klo 16, Pyhän Andreaan kirkko. Lapsikuoro on tar-
koitettu kaikille 1–6-luokkalaisille tytöille ja pojille. Kuoroa johtaa kanttori Taina Vou-
tilainen p. 050 525 1882.
Maikkulan lapsikuoro ke 14.1. klo 17, Maikkulan kappeli. Kuorolaulamisesta kiinnostu-
neita 7–12-vuotiaita tyttöjä ja poikia kutsutaan mukaan Maikkulan lapsikuorotoimin-
taan. Tiedustelut Riitta Piippo 040 5833 035.
Lasten laulu- ja leikkiryhmä to 15.1. klo 13, Maikkulan kappeli. 3–6-vuotiaille leikki- ja 
lauluhetkiä. Tiedustelut Riitta Piippo 040 5833 035.

Tuiran seurakunta
Tuiran kuorojen harjoitusajat löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoro ke 14.1. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo. Tervetuloa mukaan 

sekä uudet että vanhat laulajat! Tiedustelut kuoronjohtaja Sanna Leppäniemi p. 040 
7400 511.
Pienten lasten kuoro ma 12.1. klo 16, Myllyojan seurakuntatalo. Tiedustelut Anna Haan-
pää-Vesenterä 040 583 2368.

Ylikiimingissä
Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 18.30, Ylikiimingin seurakuntatalo (alkaa 21.1.).
Lapsikuoro keskiviikkoisin klo 17, Ylikiimingin seurakuntatalo (alkaa 21.1.).

Päiväkerhot alkavat

Vapaita paikkoja voi tiedustella seurakuntien lapsi-
työnohjaajilta.

• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, 
marjaana.lassi@evl.fi 

• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 
5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, 
saara.hietava@evl.fi

Näkyväisiä 
ja näkymättömiä 

leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin 

tai lasten kanssa 

6.2.–8.2. Lapiosalmen 
eräkeskuksessa Posiolla

Hinnat majoituksen ta-
sosta riippuen: aikuinen 
104–122 €, lapset alle 4 
v. ilmaiseksi, 4–6 v. 49 €, 
7–13 v. 58 € ja 14–18 v. 
66 €. Hinta sisältää lin-
ja-autokyydityksen Ou-
lusta, majoituksen omin 
lakanoin, täysihoidon ja 
saunan. 
Tee osallistumisaikeesi 
näkyväksi ja ilmoittaudu 
16.1.2009 mennessä ou-
lu.sls@mission.fi tai (08) 
5358 521. 

Järj. Suomen Lähetysseura 
sekä Oulun, Kempeleen ja 
Haukiputaan seurakunnat.

Raamattupiiri
Torstaina 8.1. klo 12.30 
Tuiran kirkossa. 

Keskustelu- ja 
raamattupiiri 

Torstaina 8.1. klo 18 
Tuiran kirkossa. 

Tuomiokirkkoseurakunnan senioreitten 
kerhokauden aloitus 

Sunnuntaina 11.1. messu Oulun tuomiokirkossa klo 10 
ja sen jälkeen keskustan seurakuntatalolla ruokailu ja 
kahvit. 

Linja-autokuljetus seuraavan reitin mukaan: 
Ko 9.15 Toivoniemen pysäkki, kaupunkiin mentäessä oi-
kealta puolelta. Klo 9.25 Intiön seurakuntatalo, parkki-
paikalta. Klo 9.35 Ratakatu, linja-autoaseman kohdal-
ta pysäkiltä, Saaristonkatu, Pyörä-Suvalan pysäkki klo 
9.40, Heinäpään srk-koti klo 9.45 Keskustan palveluta-
lo, Torikadun puolelta. 

Mukana tuomiokirkkoseurakunnan diakonissat 
Kirsi, Sirkku ja Mirva. 

eläkeläisten seurat

Torstaina 15.1. klo 13 
Tuiran kirkossa 

Linja-autoreitti: 
Klo 12.00 Pateniemen 
kirkko, klo 12.05 Palokan 
palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntako-
ti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, 
klo 12.20 Koskelan pal-
velukeskus, klo 12.25 Py-
hän Tuomaan kirkko, klo 
12.35 Mäntykoti ja Tuiran 
kartano, klo 12.40 Kan-
gastien palvelukeskus. 

Seurojen jälkeen yhtei-
nen kahvihetki klo 14, 
jonka jälkeen paluukul-
jetus noin klo 14.45.
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eurakunnissa tapahtuu 8.1.–15.1.2009

Rippikoulusunnuntai su 
11.1. klo 9.30 alkaen.
Päiväpiiri ke 14.1. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 14.1. klo 15 
kirkolla.
Kaverikerho to 15.1. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
15.1. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 15.1. klo 
18.30.

Juhani siirtyi eläkkeelle

Suntio Juhani Seinijoki kiittää lämpimästi 
muistamisesta siirtyessään eläkepäiville! 

Toivotamme Juhanille leppoisia eläkepäiviä 
ja kiitämme kuluneista vuosista! 

Suntion tehtäviä hoitaa nyt seurakunnas-
samme oppisopimussuntiona toiminut Ka-
ri Tanskanen, jonka tavoittaa tutusta suntion 
numerosta 040 5858 010. 

Lähimmäis- ja ystäväpalvelun peruskurssi

Seurakunta ja SPR järjestävät lähimmäis- ja ystävä-
palvelun peruskurssin, joka alkaa lauantaina 17.1. klo 
11–18 seurakuntasalissa. 

Seuraavat kurssipäivät ovat tiistaisin 20.1. ja 27.1. kello 
17 alkaen. Ilmoittautumiset 14.1. mennessä Marja Ran-
tasuomelalle p. 040 7430 382.

Päiväkerhojen ja perhe-
kerhojen kevätkausi alkaa 
viikolla 2 valokuvauksella, 
päiväkerholaiset on kuvat-
tu keskiviikkona ja perhe-
kerholaisten valokuvaus to 
8.1. alkaen klo 10.
Päiväkerhot alkavat toi-
mia normaalisti viikol-
la 3: Päiväkerho (ryhmä 
3A) 3-vuotiaille maanan-
taisin klo 10–11.30. Päivä-
kerho (ryhmä 3B) tiistai-
sin klo 10–11.30. Päiväker-
ho (sisarusryhmä A) tiistai-
sin klo 12.30–14.45. Päivä-
kerho (ryhmä 5A) keskiviik-
koisin klo 10–12. Päiväker-
ho (ryhmä 5B) keskiviikkoi-
sin klo 12.45–14.45. Päivä-
kerho (sisarusryhmä B) tors-
taisin klo 10–11.45. Päivä-
kerho (4-vuotiaat) perjan-
taisin klo 10–12.
Lumilyhdyn hartaus alkaa 
jälleen ke 14.1. klo 14.
Kokkikerho (ryhmä A) 
aloittaa toimintansa to 
15.1. klo 14–16. 

hartaushetki to 8.1. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Partio: Vartiolaisten poikien 
leiri Sudenhuuto Ukuranpe-
rän urheilutalolla 16–17.1. Il-
moittautumiset Matiakselle 
tai Samulle.
Diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle p. 
045 638 1973.
Rauhanyhdistys: To 8.1. klo 
13 varttuneidenkerho Antti-
lalla. Su 11.1. klo 12 seurat ja 

Sudenhuuto kutsuu

Vartiolaisten poikien lei-
ri Sudenhuuto Ukuran-
perän urheilutalolla 16–
17.tammikuuta. 

Ilmoittautumiset Matiak-
selle tai Samulle.

Joulu meni vai menikö 
sittenkään? Vanha kan-
sa lopetti jouluviettonsa 
vasta 13. tammikuuta eli 

Nuutin päivänä. Sananpar-
ren mukaan hyvä Tuomas 
joulun tuopi, paha Knuutti 
poies viepi.

Kylien miehet ja nai-
set lähtivät Nuutin päivä-
nä joukolla kiertelemään 
talosta taloon vaatimaan 
kestitystä.

Miehet saattoivat pu-
keutua naiseksi ja päinvas-
toin. Mukanaan he kuljetti-
vat kummallista olentoa, jo-
ta kutsuttiin nuuttipukiksi. 

Pukki oli sarvekas ja pe-
lottavan näköiseksi naami-
oitunut mies. Toinen mies 
saattoi olla pukin takajal-
koina. Lapset pelkäsivät 
usein nuuttipukkia. 

Nuuttipukki ja remui-
sa joukko vaativat olut-
tynnyreistä viimeiset ti-
pat. Ellei keskitystä tip-
punut, isäntäväelle esitet-
tiin karkeasanainen hauk-
kumalaulu.

Olut viskattiin rekeen ja 
saalis kuljettiin kylän suu-
rimpaan tupaan, jossa pi-
dettiin joulukauden vii-

Joulu on ohi 
vasta ensi viikolla

meiset leikit ja tanssit.
Uudellamaalla nuutti-

pukit olivat elävää kansan-
perinnettä vielä 1950-luvun 
lopussa. Silloin tosin kier-
telivät lapset makeisia ker-
jäten ja pieniä kepposia teh-
den. Naapurin eteisestä saa-
tettiin pihistää esimerkik-
si kananmunia tien varteen 
rikottaviksi. Lapset kulki-
vat aikuisten vaatteissa nai-
lonsukat päässä. Tämä oli 
sallittua loppiaisen jälkeen. 
Nuuttipukkeja kutsuttiin 
myös joulumuijiksi tai jou-
luämmiksi. 

Edellisen sukupolven 
nuoruudessa kepposten tie-
dettiin olevan paljon anka-
rampia. Esimerkiksi remua-
va, naamioitunut seurue 
saattoi kantaa nukkuvan ih-
misen sänkyineen päivineen 
pihalle. Huonekaluja kaa-
dettiin ja aiheutettiin tahal-
lista sekasortoa.

Nykyään perinnettä on 
elvytetty  rauhallisemmassa 
muodossaan monilla paik-
kakunnilla. Perinnettä yllä-
pitävät lapset.

Nuutti on johdos ruot-
salaisesta nimestä Knut 
ja tanskalaisesta nimestä 

Knud. Nimi tarkoittaa yl-
peää ja reipasta, perustana 
muinaissaksan sana knûz, 
urhea.

Päivän taustalla on 
kaksi tanskalaista py-
himystä: Tanskan py-
hä Knut-kuningas se-
kä herttua Knut Lavard. 
Knut-kuningas murhat-
tiin vuonna 1086. Knut 
Lavard puolestaan mur-
hattiin valtataistelussa 
7.1.1131. Alun perin Nuu-
tin päivää vietettiin La-
vardin kuolipäivänä 7.1. 
Nykyiselle paikallaan 13. 
tammikuuta Nuutin päi-
vä siirrettiin 1700-luvun 
alussa.

Joulurauha loppui Nuut-
tiin, oli se sitten 7.1. tai 13.1. 
Joulurauhan loppumisen 
jälkeen alkoivat härkävii-
kot tai selkäviikot, josta kes-
tivät laskiaiseen asti. Edelli-
nen viittaa siihen, että jou-
lun jälkeen on taas tehtävä 
raskasta työtä, ja on luulta-
vasti saanut alkunsa alueel-
la, missä härkiä on käytet-
ty vetojuhtina. Jälkimmäi-
sessä selkä tarkoittaa talven-
selkää.

perheruokailu ry:llä, Ali Vii-
nikka. Ma 12.1. klo 19 sisar-
piiri ry:llä, Kari Hirvasniemi.
Puhelinnumerot: Virasto 
387 172, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakun-
ta.net.
Kastetut: Ossi Petteri Koivu-
la, Nooa Joakim Oikarinen ja 
Olivia Lára Emilia Lahtimaa.

w w w.sxc . hu /  M i c ha e l  L o r e nzo

Re i j a  Haa p a la in e n
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nuortenilta pe 9.1. klo 18 
Isollaniemellä. 
nuorten yökahvila perjan-
taisin klo 18 Vakkurilassa, al-
kaa pe 9.1. 
nuorten avoimet ovet jat-
kuvat viikolla 4, ke 21.1. klo 
18 Kellon srk-kodilla ja to 
22.1. klo 18 Martinniemen 
srk-kodissa. 
nuorten gospelbändin har-
joitukset joka maanantai 
alk. 12.1 klo 18 Vakkurilassa. 
Haemme mukaan rumpalia 
ja toista kitaristia. Tervetuloa 
soittamaan!
Vuoden ensimmäinen gos-
pelilta pe 23.1. klo 18 Vak-
kurilassa.
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 9.1. klo 19 Kellon seura-
kuntakodissa, Heinonen.
Perhekerhot jatkuvat vii-
kolla 3. 
Varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 3.
Seurakuntakerho ma 12.1. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 14.1. klo 13 Kellon 

seurakuntakodissa (jos tarvit-
set kerhokyytiä Kelloon, soi-
ta Johannalle p. 045 1393 993 
viim. ma) ja to 15.1. klo 13 
seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetusta tarvit-
sevat soittakaa, p. 5472 636 
pe klo 9–11.
Martinniemen juttukahvi-
la to 15.1. klo 13 Martinnie-
men seurakuntakodissa. Kul-
jetusta tarvitsevat soittakaa, 
p. 5472 636 pe klo 9–11.
omaishoitajien ryhmä to 
15.1. klo 13 Revontien ryhmä-
työtilassa, osoite Revontie 14. 
Lähetyspiirit tiistaisin srk-
keskuksen pienryhmätilas-
sa Kirkkotie 10 C. Iltapiiri al-
kaa ti 13.1. klo 18 ja päivä-
piiri ti 20.1. klo 13. Piirit ko-
koontuvat vuoroviikoin. Ilta-
piiri on uusi ja alkaa toivei-
den mukaan.
Iin rovastikunnan yhteis-
vastuukoulutuspäivä ti 20.1. 
klo 11–15 Yli-Iissä. Ilmoittau-
tumiset 9.1. mennessä dia-
koniatoimistoon p. 5471 636 

pe klo 9–11 tai Helenalle p. 
040 5819 316.
näkyväisiä ja näkymättö-
miä -leiri 6.–8.2. Lapiosal-
mella noin nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten kans-
sa. Tied. Johannalta p. 045 
1393 993. Ilm. 16.1. mennes-
sä oulu.sls@mission.fi tai (08) 
5358 521. Ks. ilmoitus s. 15.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: seurat su 
11.1. klo 17 ry:llä, sisarilta ti 
13.1. klo 18.30 srk-keskukses-
sa, lauluseurat ke 14.1. klo 
18.30 Myllysellä, Keskijär-
ventie 11. Jokikylä: pyhäkou-
lut su 4.1. klo 12 Asemaky-
lä e. Aki Sarajärvi, Asemaky-
lä p. Jukka Karsikas, Keskiky-
lä Pasi Mertaniemi, Vänttilän-
perä Pauli Leppänen, Taipa-
leenkylä Jaakko Klasila, seu-
rat su 4.1. klo 17 ry:llä, Jorma 
Vuorma, Erkki Vähäsöyrin-
ki, päiväkerho ke 7.1. ja to 8.1. 
klo 17.30-19 ry:llä, raamattu-
luokka pe 9.1. klo 17.30 ry:llä, 
myyjäisompeluseurat pe 9.1. 

haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 

Harjoitukset ovat torstaisin kello 
18.30–20.30. Kevätkausi alkaa torstai-
na 8.1. seurakuntakeskuksessa. 
Kuoroon otetaan uusia laulajia koe-
laulun kautta; kuoro etsii erityises-
ti bassolaulajia. Kuorolaisilla on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen
opiskeluun ulkopuolisen laulun-
opettajan johdolla. Harjoitusten 
ajaksi järjestetään lastenhoito.
Tiedustelut kuoronjohtaja Hannu 
Niemelälle p. 040 5471 660, hannu.
niemela@evl.fi.

klo 18.30 ry:llä. Kello: seu-
rat su 11.1. klo 17 ry:llä, Antti 
Kaisto, Eero Lahtinen, päivä-
kerho ma 12.1. klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Jenni Maija Jämsä, 
Lenni Kristian Terho, Jenny 

Tellervo Torvinen, Sara Jessi-
ca Ukonaho, Silja Ilona Vähä-
kuopus, Eetu Juhani Laakso-
linna, Leevi Oskari Väyrynen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Janne Petteri Lepikkö ja Lea 

Irene Korkala.
Kuolleet: Olga Eeva Elisabet 
Myntti, 92; Jaakko Antero 
Meriläinen, 76; Mikko Sakari 
Liedes, 67.

ro to 15.1. klo 17.30–18.15. 
Mukulakuoron uutena joh-
tajana aloittaa Päivi Väänä-
nen-Riihiaho. Kirkkokuoro 
ke 14.1. klo 18 ja Varttuneet 
to 15.1. klo 14.30 Kirkonky-
län srk-kodissa.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 21.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakun-
tapiiri to 22.1. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoi-
sin Nordea-talon alakerras-
sa klo 9-14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa, Kirkonky-
län srk-kodissa maanantaisin 
klo 10–12. Kevätkauden aloi-
tus 12.1.
Varhaisnuorten kerhot : 
Kerhot aloittavat vkolla 3. 
Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30, Taidekerho 
ti klo 17–18, Kokkikerho ke 

klo 16.30–18 ja Puuhakerho 
to klo 17-18. Keskustan seu-
rakuntatalo: Toimintakerho 
ti klo 17.30-18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17-18. Vanha 
pappila: Kokkikerho ma klo 
16.30-18, Toimintakerho ke 
klo 17.30-19 ja Draamakerho 
to klo 16.30-17.30.
nuoret: Nuortenilta to 8.1. 
klo 19 VP. Peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 16.30-18. al-
kaen 14.1. 

Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat alkavat pe 
9.1. klo 18 ry:llä. Aloituspyhä-
koulut su 11.1. klo 12 ry:llä.
Seurat su 11.1. klo 16 ry.llä, 
Päiväkerhot alkavat klo 17.30 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 9.1. klo 19 Irma 
Kantolalla, Muinaisranta 4 c. 
Seurat su 11.11. klo 16 ry:llä. 

Palveluryhmän suunnittelu-
palaveri ma 12.1. klo 13 Kir-
konkylän srk-kodin kokous-
huoneessa. Suunnittelem-
me vierailuja Caritas-kotiin ja 
palvelutalo Hovilaan.
Päivä- ja perhekerhot aloit-
tavat kevätkauden 12.1. alka-
valla viikolla. Vapaista päivä-
kerhopaikoista voi tiedustel-
la lapsityönohjaajalta p. 040 
7790 375.
Perhekerhot kokoontu-
vat keskiviikkoisin Kirkonky-
län srk-kodissa ja Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa klo 
9.30–11 sekä tiistaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 9.30–11 Van-
hassa pappilassa. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Kuorot: Varhaisnuorten 
kuoro aloittaa 15.1. klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
16.1. klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Mukulakuo-

Pyhäkoulu su 11.1. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Yhteiskristillinen rukousilta 
su 11.1. klo 17 Montin-salissa.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
8.1. klo 18.30 Jäälin srk-ko-
dissa.
eläkeläisten seurakuntaker-
hot:  Ti 31.1. klo 13 Montin-
salissa ja ti 20.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa
Saarnaryhmä ke 14.1. klo 17 
Montin-salissa. Keskustellaan 
seuraavan sunnuntain evan-
keliumitekstistä.
Alfa-kurssin suunnittelu ke 
7.1. klo 18 kirkkoherranviras-
tossa. Tied. Saija Kronqvist 
040 5793 245. 
Yhteisvastuukoulutus ti 20.1 
Yli-Iissä. Vapaaehtoiset mu-
kaan, lähdetään yhteiskyy-
deillä. Ilm. Erja 0400 775 164.
Diakoniapiirit: Ma 12.1. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-
dissa ja ma 19.1. klo 18 Kola-
mäen kerhohuoneessa.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus: Ulla Junttila 040 579 

3247, Erja Haho 0400 775 164, 
Jaana Kontio 040 579 3248.
Kirpputori Lähetyspisara 
ma-pe klo 9–17, Tuohimaan-
tie 12. Vaatteita, kenkiä, kir-
joja edullisesti, astioita, huo-
nekaluja. Otetaan vastaan 
puhtaita ja ehyitä tuotteita. 
Pienimuotoista korjausompe-
lua, p. 050 322 4664.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30, Perhekahvila 
perjantaisin klo 9.30–11 Kirk-
kopirtillä ja Jäälin seurakun-
takodissa. Lasten parkki to 
klo 13–15 Jäälin srk-kodissa.
Kylätoimikuntien kokous 
15.1. klo 18 Montin-salissa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
14.1. klo 18 srk-keskuksessa.
Rauhanyhdistys: Lauluseurat 
pe 9.1. klo 19 kyläpiireittäin, 
seurat su 11.1. klo 17 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 11.1. klo 12 Ala-
kylä 1 J. Holappa, Alakylä 2 
O. Salmela, Huttukylä A.-K. 
Berg, Jääli P. Ervasti, Kirkon-
kylä 1 M. Mutanen, Tirinkylä 
M. Impiö.

Musiikki-ilta pe 23.1. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

Ritva Oksanen ja Janus Hanski esittävät Aino Suholan, 
Tommy Tabermannin ja Arto Mellerin runoja

Kotikäyntikampanjassa ruisleipää koteihin
Tuore ruisleipä tuodaan Kiiminkiin juuri muuttaneiden 
kotiovelle saakka 20.–22.1. Vapaaehtoiset ja työntekijät 
kiertävät ovilla iltaisin klo 18–20 välillä. Voit saada tietoa 
seurakunnan toiminnasta.

Alfa-kurssi alkaa
Tule tutkimaan kristinuskon perusasioita Alfa-kurssille, 
torstaisin 5.2.alkaen klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla.  

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen kotikäyntikampan-
jaan ja Alfa-kurssin järjestelytiimiin Saija Kronqvist etuni-
mi.sukunimi@evl.fi, 040 5793 245.

etsitään yökahvila-avustajia!
Kiinnostavatko vapaaehtoishommat Kiimingin seurakun-
nassa? Liity iloiseen yökahvila-avustajien joukkoon! Riittää, 
että olet täysi-ikäinen ja pystyt silloin tällöin antamaan pa-
noksesi perjantai-iltana seurakunnan yökahvilassa. 

Yökahvilat ovat 8.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuo-
rille suunnattua toimintaa, jossa iltaa voi viettää pelailun, 
askartelun, musiikin ja kahvittelun merkeissä. Yökahviloi-
ta on noin joka toinen viikko vuoroin Jäälin seurakuntako-
dilla ja Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Uudeksi yökahvila-avustajaksi pääset, kun tulet maanan-
taina 12.1. klo 18 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuo-
neeseen, jossa on vähän koulutusta sekä mahdollisuus va-
lita yökahvilavuoroja keväälle. Lisätietoja saat nuoriso-
työnohjaaja Sanna Karjalaiselta 040 5770 628.

Lapsikuoro

Harjoitukset ovat torstaisin kel-
lo 17–18 seurakuntakeskuksessa. 
Kevätkausi alkaa torstaina 8.1. 
Uusia laulajia otetaan 8.1. ja 

15.1. klo 16.30 lähtien. Kuoro 
on tarkoitettu 7–13-vuoti-

aille tytöille ja pojille. 
Tiedustelut kuoronjoh-
taja Kaisa Säkkinen p. 
040 5818 974, kaisa.sak-
kinen@evl.fi.

että jaksaisin ensi viikkoon -messut 
muuttuvat illoiksi

Että jaksaisin ensi viikkoon -illat alkavat. Aiemmin 
Vanhassa kirkossa pidetty Että jaksaisin ensi viikkoon 
-messu palaa siis hivenen uudistuneena, mutta sa-
manhenkisenä.

 Luvassa on gospelia, hyvää seuraa ja iltateetä Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksen salissa joka sunnun-
tai klo 18. 

Illat alkavat 11. tammikuuta ja illoissa vietetään 
messua joka kuun viimeinen sunnuntai. Illoissa on 
myös lastenhoito. 

Iltateetä nautitaan nyyttikestiperiaatteella, jo-
ten jokainen kirkkovieras voi tuoda jotain yhteiseen 
pöytään.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 8.1.–15.1.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt: Tupok-
sen Vanamossa ma ja to klo 
9–10 Maisa Hautamäki 044 
7521 227. Kirkonkylällä seu-
rakuntatalossa ke ja pe klo 
9–10 Sinikka Ilmonen  044 
7521 226.
Pyhäkoulu su 11.1. klo 12 Ko-
tikololla.
Seurakuntakerho aloittaa 
ke 21.1. klo 12.
Perhekerhot ti 20.1. klo 
9.30–11 Kotikololla ja ke 21.1. 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa ma 12.1. eli viikol-
la 3.
Partio: Su 11.1. kirkkopalve-
lussa Piisamit. Ke 14.1. Mafe-
king 4/08–09 Kotikololla klo 
18–20.30. Partioasu ja muis-
tiinpanovälineet. 
Pe-la 16.–17.1. Ketunkiljaisu 
09 seikkailija- ja tarpojaleiri  
partiotytöille Partiokämpäl-
lä. Sudenhuuto 09 seikkaili-
ja- ja tarpojaleiri partiopo-

jille Ukuranperän urheiluta-
lolla. Pojilla ohjelmassa var-
tioiden välinen sählyturna-
us, eko-aims ampumamerkin  
suoritus sekä maastoleikki-
taitomerkin suoritus. Leirikir-
jeet tulossa jakoon Kotikolol-
le loppiaisen jälkeen. Ilmoit-
taudu vartionjohtajallesi. 
Su 18.1. kirkkopalvelussa 
Huuhkajat. 
Uudet jäsenet ovat tervetul-
leita mukaan partiotoimin-
taan. Tiedustelut: Partio-
toimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521 223, 
katso myös www.niittykar-
pat.fi. 

Rauhanyhdistys: Keskuste-
lutilaisuus tilakysymyksistä la 
10.1. klo 18 ry:llä. Yhteinen 
pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 11.1. klo 11.30 ry:llä, 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja ry:llä, seu-
rat klo 18.30 ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti 13.1.
Kastettu: Arttu Matias Luuk-
kanen, Otto Ilmari Rikhard 
Malm, Petrus Salomon Simu-
na, Valtteri Otto Vanhala, 
Touko Eemil Ylikoski.
Vihitty: Juha-Matti Tapani 
Vainio ja Maria Elisabet Kor-
honen.
Kuollut: Aino Fredrika Suor-
sa e. Huotari, 84.

Kiitokset 

Limingan seurakunnan partiotyö 
kiittää kaikkia partiolaisia, van-
hempia, tukijoita sekä yhteistyö-
kumppaneita hyvästä yhteistyös-
tä ja tuesta lähialueiden partio-
toiminnan hyväksi.

Kevätkauden suunnitte-
lupäivä ma 12.1. klo 9–13, 
sen vuoksi kirkkoherran-
virasto ja kaikki toimistot 
suljettu ja työntekijöiden 
kännykät kiinni.

hartaus torstaina 8.1. klo 14 
Vire-kodissa, Pekka Kyllönen.
naistenilta maanantaina 
12.1. klo 18.30 Koortilassa. 
Nyyttikestit.
hartaus tiistaina 13.1. klo 
13.30 palveluasunnoilla ja 
klo 14.30 terveyskeskus-
sairaalassa, Simo Pekka Pek-
kala.
Iltahartaus tiistaina 13.1. 
klo 19 Rokualla, Jouni Heik-
kinen. 
Kuorot: keskiviikkona 14.1. 
klo 17 lapsikuoron ja klo 
18.30 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntatalossa. 
Torstaina 15.1. klo 18.30 ka-
marikuoron harjoitukset seu-
rakuntatalossa. Päiväkuoron 
harjoitukset seuraavan ker-

ran keskiviikkona 21.1. klo 
10.30 seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: päivä- ja 
perhekerhot alkavat viikolla 
4. Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Partio: partioillat aloitetaan 
viikolla 3. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
perjantaina 9.1. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Sunnuntaina 
11.1. klo 13 seurat ry:llä. Klo 
18 uusien urkujen juhlapäivä: 
laulutuokio ja seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: perjantaina 9.1. klo 
18.30 raamattuluokka ja klo 
19 ompeluseurat ry:llä. Sun-
nuntaina 11.1. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Perttu Carl-
son, Laitasaari Sakari Puroila, 
Huovila Heikki Alanen.
Kastettu: Hannes Veikko 
Kristian Pohjola.

nuorten Reppu aloittaa ke-
vätkauden pe 9.1. klo 18–24.
Sanajumalanpalvelus 11.1. 
klo 10 kirkossa, Vesa Äärelä.
Kyläkamari avaa ovensa uu-
teen vuoteen 12.1.

Kyläkamarin keskustelu- ja 
koulutuspäivä ke 14.1. klo 
12–15.
hartaustilaisuus ke 14.1. klo 
13.30 Salonkartanossa, Mai-
ja Sivula.
Seurakuntakerhot alkavat 
15.1.
Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Sanna Karppinen, Maija Si-
vula.
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi.
omaishoitajaryhmä ma 
19.1. klo 12 pappilassa. Myös 
uudet, rohkeasti mukaan! 
Mukana vs. diakonissa  Mai-
ja Sivula kotisairaanhoita-
ja Raija Pajarinen. Tervetuloa 
kaikki kyläkamarin toimijat 
ja ryhmät.
Perhekerhot ti 20.1. klo 
12.30–14 srk-talossa, ke 21.1 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 21.1. klo 9–10.30 
srk-talossa.
Riimiä ja rytmiä -vauvalle 

ja vanhemmalle ke 21.1. klo 
13–14.30 srk-talossa
Pyhäkoulut su 25.1. klo 12–
13 srk-talossa, Minttukujalla 
ja Salonpäässä.
Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille alkaa 28.1. klo 15  
Oulunsalon seurakuntakes-
kuksessa, vattukuja 2. Ryh-
mässä mukana diakoniapappi  
Vesa Äärelä ja vs. diakonissa 
Maija Sivula. Ilmoittautumi-
nen ja tiedustelut viimeistään 
21.1. p. 044 7453 853.
Kastettu: Alma Kaisa Jose-
fiina Oja, Juuso Matias Hau-
tala.
Vihitty: Mika Kalervo Södö 
ja Kati Irmeli Salmela.

Kasteen lahja 
-perhemessu 

Sunnuntaina 11.1. kello 12 
kirkossa. 
Kirkkokahvit. Lapsi- ja 
nuorisotyön kevätkauden 
aloitus.

Kirkkoherranvirasto
Vattukuja 2
p. 5142 700, fax 08 5212 117
avoinna ma-to klo 9–13 ja li-
säksi ke 14–17, pe 10–13
Toimistosihteerit Marjat-
ta Keskimölö ja Elvi Korkia-
koski

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo
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Rippiralli 
rippikoululaisille

Rippiralli kaikille vuo-
den 2009 rippikoululai-
sille lauantaina 10.1. kel-
lo 9–13.
Aloitamme kirkossa, jossa 
alkuhartauden ja kirkko-
esittelyn jälkeen jakaan-
numme ryhmiin.
Päivän aikana tarjotaan 
lämmin ruoka seurakun-
tatalolla.

Taloustoimisto
Vattukuja 2
avoinna ma-pe klo 9–12
talouspäällikkö (osa-aika-
eläkkeellä) Riku Vinkki 044 
745 3855
taloussihteeri / vt. talous-
päällikkö Anneli Salo 040 
772 0374
kirkkoherra Tapio Kortesluo-
ma 044 745 3859
kappalainen Vesa Äärelä 044 
745 3858
seurakuntapastori Minna 
Salmi 044 745 3846

nuorisotyönohjaaja Kirsi Jär-
velin 040 772 0373 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Korhonen 044 745 3851
nuorisotyönohjaaja Jaana 
Komulainen

kanttori Tuomo Kangas 044 
745 3857
kanttori Taru Pisto 044 745 
3849

Seurakuntamestari Harri 
Soukka 044 745 3856
Matti Santaniemi, sijais-
seurakuntamestari 0400 
677344

emäntä Birgitta Timonen 
040 772 0372 
diakonissa Maija Sivula 044 
745 3853
diakonissa Sanna Karppinen 
044 745 3848
lähetyssihteeri Minna Sor-
vala (to ja pe)  040 779 7705 

vastaava lastenohjaaja Riit-
ta Huhtala 044 745 3850
lastenohjaaja Anne-mari 
Koivu 044 745 3869
lastenohjaaja Inkeri Santa-
niemi 044 745 3870
lastenohjaaja Heidi Lampela 
044 745 3871
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Iloa ystävän kammarissa

Ystävän kammari on tarkoitettu kaikille niille jotka 
haluavat vaihtelua päiviinsä ja kokevat yksinäisyyttä 
tai kaipaavat juttuseuraa. Ystävän kammari kokoon-
tuu joka tiistai klo 11.30–13.30 seurakuntakodilla. 

Ystävän kammari on kokoontunut jo parin vuo-
den ajan. Uusia kasvoja, ystäviä tulee viikoittain. Ys-
tävät ovat useimmiten eläkeläisiä, mutta joukossam-
me on myös nuorempia ja vasta eläkkeelle siirtynei-
tä. Sivukyliltä ovat ystävät myös tervetulleita jouk-
koomme, vaikkapa kaupungilla asioiden toimittami-
sen yhteydessä. 

Ystävän kammarin päiväohjelmassa ovat hartaus ja 
päiväkahvit. Muu ohjelma vaihtelee tiimiohjaajien, 
kirkkovuoden, vuodenaikojen ja muiden ajankoh-
taisten asioiden mukaan. 

Ystävän kammarin ohjaajina toimivat Tuulikki Ti-
hinen, Kerttu Hemmilä, Sinikka Pietilä, Anja Törrö, 
Maire Kosamo, Kauno Kosamo ja Henna Savilampi.  

Ideatalkoot ja ystävän kammari 
tammikuussa 

Tule ystävän kammarin ideatalkoisiin ja aloittamaan 
vuotta 2009. Tammikuussa aloitamme tiistaina 27.1 
klo 11.30. 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Varhaisnuoret: Varhaisnuor-
ten kerhot alkavat viikolla 3. 
Ma puuhakerho klo 17–18 
Hirvaskosken koululla, ma 
puuhakerho 0.–2.-luokkalai-
sille klo 16.30–18 Rönössä, ti 
kokkikerho 0.–2.-luokkalai-
sille klo 17.30–19 Kirpputorin 
keittiö (täynnä!), ke puuha-
kerho 3.–6.-luokkalaisille klo 
16.30–18 Rönössä.
Rippikoulut: 2. talvitun-
nit seurakuntatalolla klo 
10–13.15: la 10.1. (ryhmät A 
ja B), la 17.1. (ryhmät C ja D) 
ja la 31.1. (muut-ryhmä). Rip-
pikoulu-sunnuntai su 25.1. 
srk-talolla rippikoululaisille ja 
vanhemmille/huoltajille klo 
10. Rippikoululaisille kutsu-
kirje postissa. 
nuoret: Nuorten iltakahvila 
Rönö avautuu pe 16.1. Rippi-
koulumerkintöjä saa Rönöstä 
pe 30.1. ja pe 13.3.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matkaryh-
mä auttaa kodin siivouksis-
sa, lumitöissä, lasten hoidos-

sa ym. kodin tehtävissä. Hin-
ta 5 € / alkava tunti / apulai-
nen. Varaukset Tiina Inkeroi-
nen 040 571 4636. 
Päiväkerhot alkavat viikol-
la 3. 
Perhekerho ma 12.1. klo 
10–13 ja to 15.1. klo 10–13 
seurakuntakodissa.
Lapsiparkki ke 14.1. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Satumuskari ma 12.1. klo 
16.30–17.15 seurakuntako-
dissa ja muskari to 15.1. klo 
16–17 Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 11.1. klo 
13, I. Jurmu, P. Ihme.
Kastettu: Nuutti Fredrik Yli-
koski.
Avioliittoon vihitty: Tuomas 
Mikael Koivukangas ja Eeva-
Maija Tuulikki Paukkeri.
haudattu: Viljo Johannes 
Jaakola, 76; Kauko Alpo Juu-
rikka, 78; Alpo Artturi Hem-
milä, 70.

Pulkkilan kanttori Pekka Kyöstilä jää eläkkeelle tammikuussa. Kuvassa hän on mukana 
virkansa viimeisessä ystävyysseurassa. Kanttori Pekka istuu kiikkutuolissa takarivissä.

KeSTILä
Leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 8.1. klo 11 
Arvolassa Alli ja Heimo Mä-
läskällä.
ompeluseurat pe 9.1. klo 19 
ja seurat su 11.1. klo 12 (Rai-
mo Ollila ja Olavi Kortesal-
mi) ry:llä. 
Ystävänkammari ke 14.1. klo 
10 kerhokodissa. 
Kirkonkylästen vierailu ke 
14.1. klo 13 Pihlajistoon ja 
ryhmäkotiin.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 15.1. klo 12 Rin-
teellä Tuula ja Heikki Kurki-
sella.
Kirkkokuoro ti 20.1. klo 19 
seurakuntakodissa.
Kerhot alkavat viikolla 4.

PIIPPoLA
Kirkkokuoro ma 12.1. klo 
14.30 seurakuntakodissa.
Kerhot: Perhekerho ke 14.1. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to 15.1. klo 16.30, päiväkerho 
pe 16.1. klo 10 srk-kodissa.

Avioliittoon kuulutettu: 
Janne Tapio Korsulainen ja 
Taina Lyyli Määttä.

PuLKKILA
ompeluseurat pe 9.1. klo 
19 Hilkka ja Kauko Kämäräi-
sellä. Su 11.1. pyhäkoulu klo 
11.30 ja seurat klo 19 ry:llä. 
Kylätoimikuntien kokoon-
tuminen ti 13.1. klo 19 srk-
talossa.
omaishoitajien tapaaminen 
to 15.1. klo 13 srk-talossa. 
Kirkkokuoro to 15.1. klo 19 
srk-talossa.
Seurakuntakerho ke 21.1. 
klo 23 srk-talossa.
Kerhot: Perhekerho ma 12.1. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
ke 14.1. klo 16 ja päiväkerho 
to 15.1. klo 10 srk-talossa. 

PYhänTä
Kuulohuoltoväen kokoon-
tuminen la 10.1. klo 12. seu-
rakuntatalossa.
nuorten keskusteluilta la 
10.1. klo 19 ja seurat su 11.1 

klo 16 (Raimo Österberg ja 
Keijo Tölli) ry:llä.
Lauluseurat ke 14.1 klo 
18.30 Hilkka ja Jukka Lauri-
lalla. 
Tavastkengän diakoniapii-
ri ke 14.1. klo 11 Marja-Leena 
ja Matti Kemppaisella.
Kuorot: To 15.1. veteraani-
kuoro klo 12, lapsikuoro klo 
16.30, kirkkokuoro klo 18 
ja pe 16.1. nuorisokuoro klo 
17.30.
Kerhot alkavat viikolla 4.

RAnTSILA
ompeluseurat pe 9.1. klo 19 
ry:llä. 
eläkeliitto ti 13.1. klo 11 srk-
talossa.
Rippikoulua la 17.1. klo 
10–14 Nuppulassa.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
14.1. klo 11 srk-talossa. Lap-
sikuoro ke 14.1. klo 15 srk-ta-
lossa, to 15.1. klo 13.30 Man-
kilan koululla ja pe 16.1. klo 
13 Hovin koululla. 
Kerhot alkavat viikolla nro 4.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Toimistot suljettu 
perjantaina 16.1. suunnit-
telupäivän vuoksi.

Syntymäpäivien 
muistamistapa muuttuu
Olemme siirtyneet uuden-
laiseen tapaan muistaa 
70-vuotiaita seurakunta-
laisia. 

Emme käy enää seura-
kunnan puolesta onnit-
telukäynnillä varsinaise-
na syntymäpäivänä. Sen 
sijaan järjestämme loka-
kuussa yhteissynttärit kai-
kille, jotka tänä vuonna 
täyttävät 70 tai 75 vuotta. 

Lähetämme erilliset kut-
sut syksyllä kaikille juhli-
joille.

Kirkkovaltuuston kokous Tyrnävän srk-talolla to 15.1. 
klo 19. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä khranviras-
ton ilmoitustaululla khranviraston aukioloaikana. Kirk-
kovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutok-
senhakuohjeineen on nähtävänä khranvirastossa 16.1.–
14.2.

hartaus perjantaina 9.1. klo 
13.30 Lepolassa.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri sunnuntaina 11.1. klo 16 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
hartaus torstaina 15.1. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Murto-ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 15.1. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Perjantaina 9.1. klo 19 lau-
luseurat ry:llä. Sunnuntaina 
11.1. klo 16 seurat , tiistaina 
13.1. klo 19 sisarpiiri ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Perjantaina 9.1. klo 19 laulu-
seurat Irma Kantolalla, Mui-
naisranta 4 C. Sunnuntaina 
11.11. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Pessi Niila Pette-
ri Kaukko, Eelis Artturi Kerä-
nen, Unni Martta Lukkari.
Avioliittoon vihitty: Ju-
ha-Matti Laaksonen ja Anni 
Marja Helinä Kukkola.
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1. kivi

Töhryt, vandalismi, ilkivalta ja 
sotkeminen on nimetty graffiteik-
si, taiteeksi ja kulttuuri-ilmenty-
mäksi, jotta saadaan peitettyä ky-
vyttömyys estää töhrimistä, van-
dalismia, ilkivaltaa ja sotkemista. 
Nämä taidekriitikot kutsuvat itse-
ään arhinmäkeläisiksi.

On esitetty, että laillisia töhrimis-
paikkoja järjestämällä laittomat töh-
rimiset loppuvat tai vähenevät.

Pahemmin ei voi ihmismieli 
harhautua. Ennen kuin ilkivaltaa 
ryhtyy kutsumaan taiteeksi tai il-
maisumuodoksi, kannattaa syven-
tyä ilmiön ominaisuuksiin.

Töhrimistä ei voi, kuten jotkut 
luulevat, selittää sosiologialla. Se 

on selitettävä biologialla.
Jotka ovat olleet tekemisissä mur-

tovarkauksien kanssa, tietävät, että 
usein murron jäljiltä kiinteistöstä 
löytyy varkaiden jättämä tuoksah-
tava muisto. Tämä ei johdu siitä, että 
varas unohtaisi ennen keikalle lähte-
mistä käydä kotona tarpeilla. Tilan-
teen jännityskään ei selitä sulkijali-
hasten veltostumista.

Kun ihminen tunkeutuu lait-
tomasti toisen reviirille, on hänen 
ohimolohkostaan sammunut ko-
ko joukko käyttäytymistä hillitse-
viä toimintoja eli estoja. Näin ih-
minen heittäytyy vaistojensa vie-
täväksi, lähemmäksi eläintä. Hän 
maistaa tohtori Jekyllin juomaa ja 

muuttuu mr. Hydeksi. Juomalla on 
huumaava vaikutus ja se aiheuttaa 
riippuvuutta.

Tuossa tilassa ihminen alkaa 
tiedostamattaan toimia eläimen 
tavoin. Tarpeiden tekeminen mur-
topaikalle on reviirin merkitse-
mistä. Se tapahtuu ihan itsestään, 
luonnollisesti.

Samalla tavalla toimivat töher-
täjät. He tunkeutuvat toisten revii-
reille. Heille tulee pakottava tar-
ve merkitä tunkeutuminen spray-
maalilla. Siksi töhertäjät teke-
vät merkkinsä toistuvasti samoi-
hin paikkoihin ja toisten tekemien 
merkkien päälle.

Jos töhertäjille järjestetään lail-

linen töhrimispaikka, ei merkki-
en piirtäminen siihen ole reviiril-
le tunkeutumista. Silloin töhrimi-
nen ei ole eläimellistä käyttäyty-
mistä eikä se edellytä estojen sam-
muttamista. Silloin ei synny esto-
jen sammumisen mukanaan tuo-
maa huumaavaa vaikutustakaan. 
Siitä ei saa enää samaa tunnetta, 
kicksejä.

Tyhjyyden vallatessa taiteilija tur-
hautuu ja palaa jälleen juurilleen.

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

Art animale

Lähetysseuran juhlavuosi

1850-luvun loppu oli muutosten aikaa Venäjällä ja Suomessa. Ve-
näjän tsaari Nikolai I kuoli 1855, ja häntä seurasi uudistusmieli-
nen Aleksanteri II. Yksityiset hengelliset kokoukset olivat edel-
leen kiellettyjä Suomessa, mutta niiden pitämistä ei enää valvot-
tu. Vuonna 1857 Suomessa järjestettiin riemujuhla sen kunni-
aksi, että kristinusko oli tuotu maahan 700 vuotta aiemmin. Sa-
malla muistutettiin, että kristinuskon saapuminen oli ollut lähe-
tystyön tulosta. Riemuvuonna kerättiin lähetyskolehti, jota ker-
tyi 4 350,05 hopearuplaa, joka on nykyrahassa noin 77 000 euroa. 
Summalla Suomeen perustettiin oma lähetysseura, joka viettää 
tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan.

Lähde: Suomen lähetysseura, www.mission.fi

Faktaa

Selma Rainio raivasi 
tietä naisläheteille
150 vuotta sitten 
Pyhän Henrikin 
päivänä perustettiin 
Suomen Lähetysseura. 
Ensimmäiseksi 
lähetyskentäksi valittiin 
lounaisessa Afrikassa 
sijainnut Ambomaa. 
Sinne lähti myös vuonna 
1908 lääkäri Selma 
Rainio. 

Kun Ambomaalla aloitettiin lä-
hetystyö vuonna 1870, erityisesti 
heimopäälliköillä oli suuria toi-
veita sairaanhoidon suhteen. En-
simmäisiin suomalaisiin lähe-
tyssaarnaajiin kuulunut Pieta-
ri Kurvinen sai Ondongan ku-
ningas Shikongon potilaakseen. 
Kun kuninkaan silmät paranivat 
hoidossa, lähetyssaarnaajat saivat 
luvan saarnata evankeliumia hä-
nen alamaisilleen. 

Vuosien varrella lähetyssaar-
naajien julistus- ja opetustyö laa-
jeni ja sairaitten hoito kävi heil-
le ylivoimaiseksi. He pyysivät, et-
tä heidän avukseen lähetettäisiin 
lääkäri. Tämä toive toteutui kui-
tenkin vasta liki 40 vuoden ku-
luttua, kun Selma Rainio tuli 
Ambomaalle lääkäriksi. 

Rainio syntyi 1873 Saarijär-
vellä. Hänen alkuperäinen su-
kunimensä oli Lilius, mutta 
suomalaismielisenä hän suo-
mensi sen Rainioksi. Lääkä-
rinopinnot eivät olleet hänel-
le 1900-luvun alussa itsestään 
selvyys, sillä naisena hänen oli 
anottava vapautusta sukupuo-
lesta. 

Selma Rainion ammatinvalin-
taan vaikutti se, että hän oli jou-
tunut hoitamaan kauan halvaan-

tunutta isäänsä, Saarijärven kap-
palaista Anton Liliusta. Aman-
da-äiti puolestaan oli innokas lä-
hetystyön ystävä.

Rainio ”oli 
syntynyt mieheksi”
Rainio saapui Ambomaalle vä-
hän ennen joulua vuonna 1908. 
Hänen ensimmäinen työpaik-
kansa oli Oniipa. Rainio joutui 
maahan tultuaan kuivuuden ja 
nälänhädän aiheuttaman kur-
juuden ja hädän keskelle. Hän ei 
jäänyt toimettomaksi, vaan ryh-
tyi rakentamaan Onandjokwen 
sairaalaa noin kilometrin pää-
hän Oniipasta. Myös muille lä-
hetysasemille perustettiin kli-
nikoita. 

Ambolaisten ensimmäinen 
mielipide Rainiosta oli: ”Hän on 
syntynyt mieheksi”. Pian he op-
pivat näkemään hänestä myös 
hellän, osaaottavan ja rakasta-
van puolen. He antoivat hänelle 
kunniakkaan nimen Kuku, Isoäi-
ti. Myös Rainion jälkeen Ambo-
maalle ja Angolaan tulleet nais-
lääkärit ja -hammaslääkärit ovat 
saaneet tämän arvonimen.

Rainio ei tuominnut perin-
teistä parantamista pelkkänä 
noituutena. Ambolaiset tunsivat 
monenlaisia yrttejä ja ne saattoi-
vat toimia tehokkaastikin. Se oli 
Rainion mielestä sinänsä hyvä, 
”ellei pääpaino pantaisi henkien 
manaukseen ja uhreihin ja amu-
letteihin”. Rainion mukaan lää-
kärin oli opittava tuntemaan lää-
kekasvit voidakseen käyttää nii-
tä oikein.

Selma Rainio oli myös työ-
paikkaterveydenhoidon uran-
uurtaja. Hän muistutti lähetys-
saarnaajia terveydenhoidon vaa-
timuksista. Hän vaikutti siihen, 
että säännöllisiä virkistysmatko-

ja Suomeen alettiin pitää asiaan 
kuuluvina. 

maa täynnä kaimoja
Teologian tohtori Kirsti Ke-
nan mukaan Rainio lienee ollut 
Ambomaan läheteistä ainoa, jo-
ka tunsi helsinkiläistä naisasia-
liikettä ja heidän esifeminististä 
ajatteluaan. 

Vuosi Ambomaalle tulon-
sa jälkeen Rainio kirjoitti: ”Nai-
nen, varsinkin oppimaton, on 
täällä huonompi astia, ja tulee si-
tä olemaankin ties kuinka kauan. 
Tällainen mielipide on juurtunut 
täällä sekä nuoriin että vanhoi-
hin, sekä miehiin että naisiin, jot-
ka ovat ’päässeet säätyyn’( = nai-
misiin). Emansipatsionia pelä-
tään kuin mitäkin syntiä. Miehet 
ovat peloissaan, ettei se vaan tart-
tuisi heidän rouviinsa.”

Selma Rainio kuoli 5.1.1939. 
Hän lepää kedon laidassa lähellä 
Onandjokwen sairaalaa. Hänes-
tä muistuttaa paitsi sairaala myös 
se, että Namibian yleisin nais-
ten nimi on Selma. Selma Rai-
nion hautakiven raamatunkohta 
Matt. 25:40 kuuluu: ”Kuningas 
vastaa heille: ’Totisesti, minkä 
olette tehneet yhdelle näistä vä-
himmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle’.”

Onandjokwen sairaala on yhä 
toiminnassa Rainion elämäntyön 
kruununa. Sen uusimmat osat 
ovat aidsin hoitoon keskittynyt 
osasto ja Selma Rainion nimeä 
kantava yksityinen puoli. 

Heikki TeRvoNeN

Kirjoittaja on rovasti ja kirjailija, 
joka on kirjoittanut kirjan Rak-
kaudesta Namibiaan – 12 avainta 
toden ja tarinoiden Namibiaan ja 
Etelä-Angolaan (Kirjapaja 2009).  

Ambomaalla uraauurtavan elämäntyön tehnyt lääkäri Selma Rainio on kaikkien 
aikojen merkittävin suomalainen naislähetti. Hän oli myös naisten oikeuksien 
puolustaja.
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