
Seurakuntalehti      103. vuosikerta      No 2     21.1.2010

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

Y
ar

ik
 M

is
h

in

Pyhää etsimässä
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Nykymuotoisen Vapaa-ajattelijain liiton pe-

rustamisesta tulee tänä vuonna kuluneek-

si 65 vuotta. Toissa vuonna liiton puheen-

johtajaksi valittu Jussi K. Niemelä esitti ajatuksiaan 

vastikään Yle Radio 1:n Kalle Haatasen toimittamas-

sa keskusteluohjelmassa.

Siinä tuli kuuntelemisen arvoista puhetta. Kävi 

nimittäin ilmi, että kunniakkaan iän saavuttanees-

sa liitossa on ryhdytty – ainakin puheenjohtajan-

sa suulla – toimimaan liiton nimen viitoittamalla 

tavalla.

Puheenjohtaja Niemelä osoitti, että hänen 

vapaa-ajattelunsa perustuu erilaisten aatesuuntien 

ja uskontojen tuntemiseen eikä tylsiin ennakkoluu-

loihin tai uskonnoista keksittyihin irvikuviin. Hän ei 

puheidensa perusteella kuulu siihen ateistien ryh-

mään, jolle uskonnottomuus merkitsee ainoastaan 

katkeraa ja kaunaista valtauskonnon kimppuun 

hyökkäämistä ilman mitään selkeää päämäärää.

Niemelä ilmoitti, ettei hän ole uskontoa vas-

taan vaan puolustaa naturalistista maailmanku-

vaa ja kaikkien vakaumusten tasa-arvoa. Hampais-

sa on vain uskonnollinen fundamentalismi, jossa 

poljetaan ihmisoikeuksia. Vaikutteita puheenjoh-

taja kertoi saaneensa muun muassa Martha Nuss-

baumin ajattelusta.

Niemelä teki jyrkän pesäeron biologi Richard 

Dawkinsiin ja kumppaneihin, vaikka myönsi nuo-

rempana olleensa näiden kannalla. Hän nimitti 

haastattelussa dawkinsilaisia militanttiateisteiksi 

ja totesi koplan osuneen omaan nilkkaan syyllistä-

essään maltillisen teismin.

Ateismissa puhdasoppisuuden vaatiminen on 

yhtä fundamentalistista kuin uskonnollinen puh-

dasoppisuuskin. Niemelän maailmassa uskonnoil-

la on tilaa.

Nämä ovat mietteitä, joista keskivertokristitty 

voi allekirjoittaa monia. Tällaisen uskonnottomuu-

den kanssa uskovaisenkin on mielekästä käydä kes-

kustelua.

Puheenjohtaja Niemelän sanat ovat vavahdut-

tavia. Hänellä tosin on vapaine ajatuksineen yksi 

vaikea ongelma: maltillinen sivistynyt uskonnotto-

muus on aate, jota muut vapaa-ajattelijat pitävät 

suurena syntinä.

• • •

Pohjan kirkkoherra Juha Molari on joutunut inkvi-

sition eteen puhuttuaan myönteisesti Venäjästä ja 

Stalinista. Mies saatetaan jopa pidättää virastaan.

Molarin kannattaisi nyt kiireesti perua kaikki 

puheensa niin Venäjästä kuin Stalinistakin ja sanoa, 

ettei usko Jumalaan, Jeesukseen eikä mihinkään, 

mitä Raamattu opettaa.

Silloin saisi pitää virkansa.

Aatoksia

Militantista maltilliseksi

Terveiset 
Frankfurtista!
Mistä tunnistaa olevansa Saksassa? 
No tietysti siitä, että uimahallissa ei 
saa näyttäytyä alasti, mutta teatterila-
valla nainen ilman rihmankiertämää 
on enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Vietin vuoden ensimmäisen vii-
kon Frankfurtissa, jossa suomalai-
nen ystäväni asuu. Olikin jo aika läh-
teä täältä kaukaa Pohjolasta haistele-
maan maailman tuulia.

Ja rahahan siellä haisi. Komeaa 
tornitaloa toisensa perään. Bisnes-
miehiä. Ei bisnesnaisia, sillä perin-
teiset sukupuoliroolit tuntuvat ole-
van Saksan maalla vielä voimissaan.

Frankfurtissa metallinpaljastimet 
olivat arkipäivää. Lentokentältä tuttu 
turvatarkastus tehtiin sekä juutalais-
museoon että 200-metriseen Main 
Toweriin mentäessä. Tämä kaikki 
oli tietysti ymmärrettävää, mutta sil-
ti hämmentävää. Frankfurtin pääka-
dulla, Zeililla, seisoi joka vaateliik-
keen uloskäynnillä vartija. 

Juutalaismuseossa oli näytillä 
maailmansotien jälkeen Yhdysval-
loissa tehty rasisminvastainen video. 
Sirkusakrobaatti on hyppäämässä 
toiseen keinuun, jossa toinen henki-
lö tarttuisi häntä käsistä. Akrobaatti 
kuitenkin alkaa tivata kiinniottajan 
uskonnollista vakaumusta ja huonos-
tihan siinä käy.

Frankfurtin kaupunginteatterissa 
kävimme katsomassa itävaltalaisen 
Ödön von Horváthin (1901–1938) 
näytelmän Geschichten aus dem 
Wiener Wald. Se oli hienoa, vähäe-
leistä teatteria, jossa ei mässäilty te-
hosteilla. Näyttelijöitä riitti ison la-
van eri puolilla, vaikka he olivat pit-
kiäkin aikoja tekemättä mitään. Suo-
messa ei taida olla varaa ”ylimääräi-
siin” näyttelijöihin lavalla. 

Kaupan alalla Saksassa ollaan to-
ki rahoista tarkempia, kun yhden ja 
kahden sentin kolikoitakin saa takai-
sin. Niitä keräsinkin jokusen ja aion 
varmasti käyttää lain suomaa mah-
dollisuuttani maksaa noilla kolikoil-
la myös jossain suomalaisessa päivit-
täistavaraliikkeessä.

Gastronomisia elämyksiä koimme 
muun muassa uzbekistanilaisessa ra-
vintolassa. Ilman paljoakaan mieli-
kuvitusta tunsi olevansa osa kara-
vaania keskellä aavikkoa. Ja silloin-
han ruokakin maistuu! Bratwurstin 
ohella matkan saksalaisia perinne-
ruokia edusti tietenkin döner-kebab. 
Myös lasagnea ja pitsaa tuli syötyä. 
Saatat kysyä, miksi syödä ulkomaa-
laista ruokaa Saksassa. Esitän vasta-
kysymyksen: montako suomalaisen 
ruuan ravintolaa on Suomessa?

Viikon matkalla ehti hieman pääs-
tä sisälle saksalaiseen kulttuuriin ja 
herätellä ruosteessa olevaa kielitai-
toa. Ennen kaikkea viikko ulkomail-
la on pakoa arjesta ja sitä kautta mat-
ka oman mielen syövereihin. Jokai-
sen matkalaisen harras toive lienee, 
että mukaan olisi tarttunut jotain 
mikä kestää pidempään kuin tuliais-
suklaat.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on teologian opiskelusta haaveileva 

oululainen musiikinopiskelija.

Maallinen on 
moniarvoinen
"On selvää, että vapaa-ajattelun on vastat-
tava ajan haasteisiin muuttumalla. Maal-
linen yhteiskunta on ainoa tie moniarvoi-
seen, vakaumusten tasa-arvoa kunnioit-
tavaan kulttuuriin. Jos uskonnot saavat 
lisää vapauksia ja valtaa, ne kenties enti-
seen tapaan pyrkivät rajoittamaan ei-us-
konnollisten vapauksia. Tähän on syytä 
kiinnittää huomiota julkisuudessa mää-
rätietoisesti ja rohkeasti.

Samalla on hakeuduttava vuoropuhe-
luun uskonyhteisöjen liberaalien edusta-
jien kanssa. Vapaa-ajattelijoilla on yhtei-
nen intressi maltillisten uskovien kanssa 
– ihmisoikeudet. Ne ovat lopulta kaikki-
en, myös uskovien, etu."

Jussi K. Niemelä 
Vapaa-ajattelija 6/2009

Ihminen on  
Jumalan kuva
"Opin kotona suvaitsevaisuutta. Meitä oli 
21 lasta. Sänkyjä oli kaksi. Vuorottelim-
me, ketkä neljä saivat nukkua sängyssä. 
Toiset nukkuivat lattialla.

Kotoa urheilija sai elämänsä perustak-
si myös uskon Jumalaan.

– Aamulla, kun heräsimme, rukoilim-
me: Kiitos, Jumala, että saan elää. Kiitos, 
että olet suojellut vihollisilta. Anna voi-
maa tehdä hyviä asioita itselle ja toisille.

Usko ei ole Wilson Kirwalle elämässä 
erillinen saareke vaan tärkeä osa arkea. 
Jumala vilahtaa hänen puheissaan maa-
ilman luontevimpana asiana. Hän ajatte-
lee Luojaa kohdatessaan ihmisiä. 

– Ihmiset ovat arvokkaita. Ihminen on 
Jumalan kuva. Näen koko ajan Jumalan 
kuvia."

Juoksija Wilson Kirwa
Askel-lehdessä 1/2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

21.1.2010
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Soittamalla numeroihin:

0600 12345 
(hinta 15,11 € + pvm) 

0600 12010 
(hinta 10,10 € + pvm) 

Siirtämällä rahaa
avustustilille:
Nordea 208918-6775
OKO 500001-20236228
Sampo 800016-51651
Handelsbanken 313110-465124
Aktia 405500-1414841

Voit avustaa

Yhteisvastuukeräys ottaa 
tänä vuonna etukäteis-
lähdön. Jo viime vuon-
na keräyksen ulkomai-

seksi avustuskohteeksi valittuun, 
maanjäristyksen runtelemaan 
Haitiin halutaan lähettää apua 
mahdollisimman pian. 

Yhteisvastuukeräyksen viralli-
nen avaus on 7. helmikuuta. En-
nen tätä kerätyt varat ohjataan 
lyhentämättömänä Kirkon Ul-
komaanavun kautta Haitin hä-
täapuun. 

Apua tarvitaan senkin jälkeen, 
ja huhtikuun lopussa päättyvän 
Yhteisvastuukeräyksen tuotos-
ta 60 prosenttia menee suunni-
telmien mukaisesti Haitin hä-
dänalaisille lapsiperheille ruoka-
turvan kehittämiseen.

Rahaa Haitin hyväksi kerät-
tiin myös viime sunnuntaina val-
takunnallisesti jumalanpalveluk-
sissa kerätyllä kolehdilla. Kolehti-
tuotto oli yli 200 000 euroa. 

Tämän lisäksi Kirkon Ulko-
maanavun Yhteisvastuukeräys 
on saanut lahjoituksina yli 535 
000 euroa. Ulkoministeriön ra-
haa Haitiin on ohjattu puoli mil-
joonaa.  Maanjäristyksen ram-
pauttamalle maalle keräävät apua 
myös Unicef ja Punainen risti.

Kerääjiä kaivataan 
marketeille
Oulussa Yhteisvastuun lipaske-
räys alkaa perjantaina 22. tam-
mikuuta. Kerääjiä on kello 9–19 
Linnanmaan marketeilla, Tui-
ran S-Marketin ja K-Supermar-
ket Välivainion luona. 

Vapaaehtoiset kerääjät voivat 
ilmoittautua Tuiran seurakun-
nan diakoniatyöntekijöille: Rai-
ja Yrjölä 040 5747 093 ja Eeva-
Marja Laitinen 040 515 7267. Jo-
kaisen kerääjän toivotaan teke-
vän parin tunnin vuoron.

Seurakunnissa järjestetään 
parhaillaan tiedotustilaisuuksia 
Yhteisvastuukeräyksestä. Vapaa-
ehtoiset kerääjät voivat ilmoit-
tautua oman seurakuntansa dia-
koniatyöntekijöille. Lisätietoja 

Yhteisvastuukerääjät matkaan kaksi viikkoa etuajassa

Kirkon Ulkomaanavulta 
lisää apua Haitiin 

w w w.y h te i s vas t uu . f i

Yhteisvastuukeräyksistä lehden 
sivuilla 15–23.

Puhdas vesi 
pitää elossa
Kirkon Ulkomaanapu on lähet-
tänyt neljä työntekijää maanjäris-
tyksen sekasortoon saattamaan 
Haitiin. 

Kirkkojen avustusverkosto 
ACT on perustanut Haitin naa-
purimaahan Dominikaaniseen 
tasavaltaan logistiikkakeskuk-
sen, jota kautta myös Kirkon Ul-
komaanavun avustuslähetyk-
set kulkevat. Kirkon Ulkomaa-
navun yhdessä norjalaisten kans-
sa lähettämät kaksi vedenpuhdis-
tuslaitetta saapuivat viime sun-
nuntaina Haitin pääkaupunkiin 
Port-au-Princeen. 

Kummallakin laitteella voi-
daan puhdistaa 4 000 litraa vet-
tä tunnissa, eli lähes 200 000 lit-
raa vuorokaudessa. 40 000 ihmis-
tä saa siten viisi litraa talousvettä 
päivää kohti. Se merkitsee huo-
mattavaa helpotusta vesipulaan. 

Vedenpuhdistuslaitteiden 
mukana kuljetettiin myös telt-
toja, ruokaa ja muita avustustar-
vikkeita 500 perheen telttakylän 
perustamiseen. Seuraavaa kulje-
tusta valmistellaan jo. Se sisältää 
pääasiassa telttoja ja vedenpuh-
distustabletteja.

Kouluja ja 
jälleenrakennusta
Kirkon Ulkomaanapu on tuke-
nut Haitissa katastrofivalmius-
ohjelmaa edellisestä hurrikaa-
nista lähtien. 

– Haiti on yksi pääkohdemais-
tamme. Vaikka vielä pitkään tar-
vitaan ensivaiheen avustustarvik-
keita, suunnittelemme jo kata-
strofiavun jälkeistä jälleenraken-
nustyötä. Meneillään olevia pit-
käjänteisiä kehitysohjelmia jatke-
taan myös heti, kun olosuhteet sen 
sallivat, Kirkon Ulkomaanavun 
kansainvälisen työn johtaja Jouni 
Hemberg vakuuttaa.

ELSI HUTTUNEN

Kirkon Ulkomaanapu, Yhteisvastuukeräys ja Hel-

singin tuomiokirkkoseurakunta järjestävät sunnun-

taina 24.1. kello 18 Helsingin tuomiokirkossa alka-

van suurkonsertin Haitin maanjäristyksen uhrien 

auttamiseksi. Konsertin tuotto ohjataan Haitin ka-

tastrofin avustustyöhön Yhteisvastuun kautta.

 TV2 televisioi konsertin suorana lähetyksenä 

kello 18–18.50 sekä 19–20. Konsertin aikana voi 

myös lahjoittaa Yhteisvastuun keräyspuhelimeen 

0600 12010 (10,10 euroa / puh + pvm). Lähetyksen 

ohjaa Timo Suomi.

Konsertissa esiintyvät Jippu, Samuli Edelmann, 

Johanna Rusanen-Kartano, Mikko Kuustonen, Kat-

ri Helena, Jukka Perko, Kristiina Wheeler, Iiro Ran-

tala sekä Jari Sillanpää. Juontajina toimivat muu-

sikko-toimittaja Mikko Kuustonen ja Kirkon Ulko-

maanavun kotimaan katastrofityön johtaja Mari-

anne Heikkilä. Valot on suunnitellut Mikki Kunttu. 

Televisiokonsertti Helsingin tuomiokirkosta

Näkymä Haitin pääkaupungista Port-au-
Princestä ennen maanjäristystä.
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Omatunto uskon mukaan?
”Lainkuuliaisuudesta on hyödyttävä”, otsikoi Riitta Hir-
vonen kirjoituksensa (RT 14.1.2010). Otsikko oli kansain-
välisen työn pastorin Árpád Kovácsin puheenvuorosta, 
jossa tämä kritisoi suomalaisten tapaa integroida maahan-
muuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan.

”Suomessa lakia noudatetaan sen vuoksi, että niin kuu-
luu tehdä. Osassa kulttuureita lakia kunnioitetaan vain, 
jos siitä on itselle hyötyä tai ei ainakaan suoranaista hait-
taa”, selittää Kovács.

Kristityssä maassa laki perustuu kristilliseen etiik-
kaan, siis Raamattuun. Useimmissa muslimimaissa ovat 
tietääkseni vallalla Koraanin lait.

Uskontoon perustuva laki on paljon muutakin kuin 
pykälät ja niiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot. Aina-
kin meidän kristinuskoon perustuva lakimme on samalla 
myös omantunnon laki. ”Omatunto on Jumalan ääni mei-
dän sydämessämme. Se valvoo mieltämme ja vaatii meitä 
tekemään sen, minkä tiedämme oikeaksi ja kieltää teke-
mästä sitä, minkä tiedämme vääräksi. Se hyväksyy hyvän 
työn ja tuomitsee pahan.” Näinhän meille on opetettu jo 
pyhäkoulussa ja viimeistään rippikoulussa. 

Suomen lain kunnioittaminen on siis paitsi palkitsevaa, 
myös rankaisevaa – jo täällä ajassa. Lain noudattaminen 
antaa omantunnon rauhan, lain rikkominen herättää si-
säisen syyttäjän. Miten on: onko muslimeilla tällaista si-
säistä kontrollia?

Psykologit sanovat, ettei ole mitään Jumalan ääntä. Se on 
isän tai äidin ääni, joka muistuttaa meitä koko elämämme 
ajan siitä, minkä he ovat opettaneet oikeaksi, minkä vää-
räksi. Varmasti tässä on paljon perää. Onhan tuo omatun-
to eri ihmisillä niin erilainen. Toisilla se on hyvinkin veny-
vä, toisilla suorastaan yliherkkä. Riippuu paljon siitä, mil-
laista on kotikasvatus ollut varhaislapsuudessa. Ankarasta 
kotikasvatuksesta moni on saanut jopa heikon itsetunnon. 
Alinomaa syyttävä omatunto panee lopulta uskomaan: 
”Minä olen niin huono, ettei minusta ole mihinkään.” On 
myös niitä, joiden kotikasvatus on niin laiminlyöty, ettei 
ole omaatuntoa juuri ollenkaan. Opettajana ollessani huo-
masin, ettei tällaisen oppilaan kanssa puhuttelulla päässyt 
pitkällekään. Ei ollut, ’mistä kiinni ottaa’.

Muotoutuuko ihmisen omatunto sen mukaan, mikä 
on hänen uskontonsa? Lupaako se muslimille palkkion 
paratiisissa vai jo tässä elämässä siitä, että hän pesee jal-
kansa ennen moskeijaan menemistä? Tai tuleeko rangais-
tus sianlihan syömisestä jo tässä elämässä vai vasta kuo-
leman jälkeen?

Onhan meitä kristittyjäkin yritetty kasvattaa lainkuu-
liaisuuteen palkkio/rangaistus-menetelmällä. Papit ovat 
saarnoissaan (ja kirkot seinämaalauksissaan!) kuvanneet 
taivaan ihanuutta ja helvetin kauhuja. On istutettu ihmi-
siä jalkapuussa ja mustassa penkissä. Valtionkirkolle niis-
tä onkin ollut verraton apu. Paljon pienemmillä poliisivoi-
milla ja vähemmillä vankiloilla on tultu toimeen. Paljon 
on säästynyt rahaa muille momenteille.

Kirkosta eroaminen lisääntyy Suomessa. Elämänkatso-
mustiedon tunneilla ei opeteta eskatologista etiikkaa. Eh-
kä tulevaisuudessa suomalaisiakin pitää ruveta palkitse-
maan lainkuuliaisuudesta.

Eiköhän lain noudattamisen perusteeksi pitäisi riittää 
kaikille tuo yleisinhimillinen ohje: ”Mitä tahdotte ihmis-
ten teille tekevän, tehkää te myös samoin heille.”

VIENO MYLLYLÄ
Haukipudas

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

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

Häpeää ja toivoa käsitel-
lään naisten hengelli-
sillä päivillä helmikuun 
ensimmäisenä viikon-

loppuna Kalajoen Kristillisellä 
Opistolla. Päivien aihe on Mutta 
toivo ei saata häpeään! Aiheen si-
sällä on teemoina on Toivoa toi-
vottomille, Sirpaleista uuteen al-
kuun, sekä Kasvatuksen ja kas-
vun kautta vapauteen.

Päivillä ovat mukana muun 
muassa pastori-terapeutti Seppo 
Jokinen, teologit Marianne Jans-
son, Riitta Lemmetyinen, dia-
koniatyöntekijä Marja Määttä. 

Musiikista vastaavat 
pyhäjokinen,nuorista äideistä 
koostuva soitin- ja lauluryhmä 

Häpeä ja toivo esillä naisten 
hengellisillä päivillä Kalajoella

Vanhat  harput ja uusheräyksen 
nuorten kuoro Paljaat jalat. 

Viikonloppuna on esillä myös 
lähetyksen työaloja ja Ulla Kot-
kavaaran taidenäyttely.

Häpeä on yksi ihmisen tun-
teista.  Positiivisella häpeällä on 
suojaava vaikutus, sillä se saa ih-
misen pohtimaan tekojensa seu-
rauksia jo ennalta. Se auttaa vält-
tämään sellaista toimintaa, joka 
aiheuttaisi kasvojen menetyksen.  
Häpeä estää myös tekemästä toi-
selle vääryyttä ja rikkomasta tois-
ten rajoja.

Toisaalta häpeä on itseluot-
tamusta heikentävistä tunteista 
vaikein.  Häpeään liittyviä tun-
toja ovat kelpaamattomuus, huo-

nommuus ja mitättömyys.  Hä-
peä pyritään salaamaan ja torju-
maan monin keinoin. Häpeä  liit-
tyy hyväksymättömyyteen ja voi 
aiheuttaa psyykkisiä ja  somaatti-
sia sairauksia.

Käsittelemätön häpeä voi van-
gita ihmisen ja eristää normaa-
lista vuorovaikutuksesta. Häpeä 
voi olla syvempää kuin syyllisyys.

On myös paljon määriteltyä tai 
määrittelemätöntä häpeää, joka 
liittyy omaan perheeseen sukuun, 
ympäristöön, hengellisyyteen. 

Jumalan rakkauteen pohjau-
tuva  toivo voi vapauttaa häpe-
än vangit. Totuus tekee vapaaksi.

RAUHAN TERVEHDYS

Tiistaina 19. tammikuuta ko-
koontunut Karjasillan seura-
kuntaneuvosto antoi oman lau-
suntonsa Oulussa tehdyn seura-
kuntarakenneselvityksen loppu-
raportista. Äänin 14–3 se pää-
tyi kannattamaan nykyisen seu-
rakuntayhtymämallin kehittä-
mistä.

– Toivoin tietysti itse 17–0 tu-
losta, mutta ei mennyt ihan niin, 
toteaa heti kokouksen jälkeen ta-
voitettu Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherra Juhani Lavanko.

Samassa kokouksessa tehtiin 
myös aloite seurakuntayhtymä-
rakenteen kehittämisestä. Sen al-
lekirjoittivat kaikki neljätoista sitä 
kannattanutta luottamushenkilöä.

Karjasillan seurakuntaneu-
voston päätös on päinvastainen, 
kuin mihin seurakuntaraken-
teen kehittämisen selvitystyötä 
tehnyt ohjausryhmä päätyi lop-
puraportissaan. Se suositteli, että 
Oulussa siirryttäisiin yhden seu-
rakunnan malliin. 

Karjasilta antoi lausunton-
sa ensimmäisenä Oulun neljäs-
tä seurakunnasta. Tuiran seura-
kunta on antanut lausuntonsa 
keskiviikkona 20. tammikuuta 
pidetyssä kokouksessa. Tuon ko-
kouksen tulos ei ehtinyt lehteen. 

Enemmistö Tuiran seurakun-
taneuvoston jäsenistä on kuiten-

Karjasilta äänesti 
seurakuntayhtymän puolesta

kin jo viime vuoden puolella al-
lekirjoittanut esityksen aloitteen 
antamiseksi yhden seurakunnan 
mallin puolesta (RT 41/2009). 

Neljän seurakunnan tulee an-
taa lausuntonsa tammikuun lop-
puun mennessä. Jos yksikin seu-
rakunnista tekee aloitteen yhden 
seurakunnan mallin puolesta,  
asia etenee hiippakunnan tuo-

miokapitulin käsittelyyn. Mikäli 
kukaan seurakunnista, piispa tai 
tuomiokapituli ei tee aloitetta yh-
den seurakunnan puolesta maa-
liskuun loppuun mennessä, Ou-
lun seurakunnat jatkavat seura-
kuntayhtymänä. 

ELSI HUTTUNEN 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Maata  kiertelemässä Sanaa ja 
rukousta 
asukastuvilla
Yhteiskristillinen katutii-
mi järjestää Sanan ja ruko-
uksen iltoja oululaisilla asu-
kastuvilla.

Torstaina 21.1. kello 18–
21 katutiimi kutsuu vä-
keä Kastellin ostoskeskuk-
sen asukastuvalle, osoit-
teeseen Ranta-Kastellin-
tie 2–4. Maanantaina 25.1. 
kello 18–21 kokoonnutaan 
Puolivälinkankaan asukas-
tuvalla, osoitteessa Järvitie 
10 HB 35. 

Tilaisuuksissa on ilmai-
nen kahvi- ja teetarjoilu.

Puhetta 
liikunnasta ja 
ravinnosta
Liikunta ja oikea ruokava-
lio ovat ikäihmisen terve-
yden perustus. Tätä mieltä 
on terveydenhoitaja Leena 
Kaisa Lallukka, joka omas-
sa työssään on keskittynyt 
ennaltaehkäisevään tervey-
denhuoltoon. 

Lallukka tulee puhu-
maan ravinnosta ja liikun-
nasta tiistaina 26.1. kello 13 
Oulun NNKY:lle, Isokatu 
15. Tilaisuus on tarkoitettu 
etupäässä senioreille, mutta 
muunkin ikäiset ovat terve-
tulleita. Luennon lisäksi oh-
jelmassa on henkilökohtais-
ta ohjausta ja mittauksia.

Aamenesta 
Öylättiin 
päivitettiin
Kirkon tiedotuskeskus on 
julkaissut uudistetun Aa-
menesta öylättiin -sanas-
ton. Sanasto löytyy verkos-
ta osoitteesta evl.fi/sanasto. 

Sanasto pitää sisällään 
noin 600 kirkollista asiasa-
naa selityksineen. Aihepii-
rejä ovat muun muassa ju-
malanpalvelus, kirkolliset 
toimitukset, kirkkovuoden 
pyhäpäivät ja Raamatun 
henkilöt.

Sanastoa on uudistettu 
käyttäjäpalautteen perus-
teella. Hakusanoja on lisätty 
ja ulkoasua uudistettu. Nyt 
palvelua voi käyttää haku-
toiminnon avulla.

Kirkon tiedotuskeskus 
kannustaa käyttäjiä anta-
maan palautta myös jatkossa. 

Päätös, jolla toisen maailman-
sodan aikaan paavina ollut Pi-
us XII nostetaan askel lähem-
mäksi pyhimyksen titteliä, ei ole 
tarkoitettu juutalaisia vastaan. 
Näin väittää Vatikaan tiedotus-
johtaja Federico Lombardi. 

Hän sanoin joulun alla, että 
nykyisen paavin tekemän pää-
tös Pius XII:n korottamisesta 
kuvastaa tämän pyhyyttä eikä 
”hänen tekojensa historiallista 
vaikutusta”. Tämä korotus mah-
dollistaa myöhemmin autuaaksi 
julistamisen. Siitä seuraava aste 
katolilaisuudessa on pyhimyk-
seksi julistaminen.

Juutalaisyhteisöjen johtajat 
ovat arvostelleet päätöstä. Krii-
tikkojen mielestä Pius, joka oli 
paavi 1939–1958, ei tehnyt mi-

Paavin korotus kiukuttaa juutalaisia
tään juutalaisten kansamurhan 
estämiseksi. Puolustajien mie-
lestä hän tuomitsi antisemitis-
min urhoollisesti Adolf Hitlerin 
valtakauden aikana ja suoraan 
tai epäsuorasti pelasti tuhansien 
juutalaisten hengen.

Lombardin mukaan päätök-
sellä ei haluttu estää keskuste-
lua edesmenneen paavin aikaan-
saannoksista.

Monet historioitsijat ja juu-
talaisjohtajat ovat vaatineet Pi-
us XII:n toimien tarkempaa tut-
kimista. He ovat myös vaati-
neet Vatikaania avaamaan toisen 
maailmansodan aikaiset arkistot. 
Tällä hetkellä ulkopuolisilla ei ole 
niihin pääsyä.

Lombardi vastasi, että valta-
vien arkistojen järjesteleminen 

ja luettelointi vie vuosia. Viime 
vuonna hän sanoi Vatikaanin ra-
diolle, että asiakirjoja annetaan 
tutkijoille aikaisintaan vuonna 
2014.

• • •

Kirkolle sata 
tonnia korteilla
Katolinen pappi on voittanut 
pokeripöydässä 100 000 dolla-
ria Etelä-Carolinassa sijaitseval-
le seurakunnalle.

Pastori Andrew Trapp lupasi 
luovuttaa voittonsa St. Michaelin 
katoliselle kirkolle Garden Ci-
tyssä. Kirkon korjaamiseen tar-
vitaan viisi miljoonaa dollaria. 
Summa on melkein koossa.

– Vaikka en olisi voittanut 
mitään, oli tämä ottelu mielestä-
ni tilaisuus evankelioida ainut-
laatuisella tavalla. Ihmiset saivat 
nähdä normaalin ja hymyilevän 
katolisen papin. Se on yksi evan-
kelioimisen tapa.

Katolinen katekismus varoittaa, 
että sattumaan perustuvat pelit ei-
vät ole kiellettyjä, mutta saattavat 
aiheuttaa ongelmia, koska niillä 
voidaan viedä toisen omaisuus ja 
ne aiheuttavat riippuvuutta.

Trappin mielestä kilpailu ei ol-
lut uhkapeliä, koska hän ei lyönyt 
vetoa rahasta.

– Se on sama asia, jos osallis-
tuisin johonkin tv-visailuun.

RELIgION NEWS SERVIcE (RNS)

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Oulun seurakuntayhty-
män palvelujen muutto 
uusiin tiloihin on ohi. 
Isokatu 9:n katutasossa 

ovensa avanneessa keskusrekiste-
rissä lojui vielä tiistaina pahveja 
nurkissa ja pölyä lattialla. Ylem-
mässä kerroksessa soi pora. 

Asiakkaat ovat löytäneet uu-
det tilat hyvin.

– Tälle päivälle olen palvellut 
jo kymmenkunta asiakasta, ker-
too arkistosihteeri Kaisu Isonie-
mi tiistaina lounastunnin päät-
tyessä.

Suurin osa asiakkaista ha-

Vanhasta muistista 
oikeaan paikkaan 

kee itselleen virkatodistusta, jo-
ka tarvitaan esimerkiksi perun-
kirjoituksiin.

Kaikkia tieto tilojen muutos-
ta ei ollut tavoittanut, mutta sil-
ti tie oli vienyt oikeaan paikkaan.

– Yksi asiakas totesi, että kun 
hän oli hakenut virkatodistusta 
viitisentoista vuotta sitten, kes-
kusrekisteri sijaitsi tässä samassa 
talossa. Ja tänne hän oli kävellyt 
nytkin sen kummemmin mietti-
mättä, Isoniemi kertoo.

Seurakuntayhtymän puhelin-
vaihde oli muuton takia suljettu-
na perjantaina ja maanantaina. 

Vihaista palautetta ei ole tullut. 
– Tiedotteet menivät hyvin 

läpi lehdissä ja puhelinvaihteen 
vastaajassakin asia selitettiin.

Maaliskuussa keskusrekisterin 
kanssa katutasossa aloittaa myös 
pappien päivystys. Paikalla on 
aina kaksi pappia. Päivystävien 
pappien kanssa voi sopia esimer-
kiksi häiden ja hautajaisten jär-
jestelyistä. Hautauspalvelut jat-
kavat toimintaansa Intiön hauta-
usmaan kupeesta, osoitteesta In-
tiöntie 6.

ELSI HUTTUNEN Kaisu Isoniemi uuden pöydän ääressä.
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Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Muut seurakunnat

Yhdistykset

• 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

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Herättäjän kirkkopyhä: Su 24.1. klo 10 messu Oulujoen kirkossa, kirk-
kokahvit ja herännäisseurat Hintan seurakuntakodissa. 
Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Su 24.1. klo 17.30 (huom.aika) seurat 
Palvelutalo Hovila, Kirkkotie 15, Kempele. Ti 26.1. klo 18 Siioninvirsiseu-
rat ja vuosikokous seurakuntatalolla, Liminka. Ke 27.1. klo 19 Siioninvir-
siseurat ja vuosikokous Irja ja Matti Turusella, Törmälänperäntie 14 A, 
Tavastkenkä, Pyhäntä. Pe 29.1. ko 18 Siioninvirsiseurat ja vuosikokous 
seurakuntatalolla, Pudasjärvi.

 Tervis Paradiis
23.–30.1.10 449€ 479€
13.–20.2.10 449€ 479€
3.–10.4.10 519€ 549€

MATKA VEIJALAINEN
(017) 386 3223

www.matkaveijalainen.fi 

Tilaa uusi 2010 matkaopas!

• Hurtigruten (Bergen–Trondheim) 
Norja • Tulppanimatka Hollanti  
• Bryssel  • Amsterdam  • Puola  

• Ukraina – Moldova  • Gardajärvi 
Italia  • Saksan Ruusumatka 

ja Kotkanjäljillä  • Kroatia 
• Venäjän kiertomatkat

KESÄN 2010 KIERTOMATKOJA:

Kylpylämatkat sis. junamatkat pohjoisesta 
(Kemijärvi, Rovaniemi, Kemi tai Oulu) 

Helsinkiin ja takaisin, laivamatkat kansipai-
koin, majoitus 2hh täysihoidolla, lääkärin 
määräämät hoidot, kaupunkikierros, bussi 
mukana koko matkan ajan Hki:stä alkaen.

Uutta! 

Junalla ...

PÄRNUN 
KYLPYLÄMATKAT

www.ohsrk.fi 

Pe 22.1. klo 19 LIFT–ilta / Israel–ilta, Ariel 
Weiss ja Chaim Malespin Israelista. Su 24.1. 
klo 11 Jumalanpalvelus, kaste, Hannu Orava, 
House Chorus. Su 24.1. klo 17.30 International 
Service (in English), Luke Barnes. Ke 27.1. 
klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, Pasi Mark-

kanen. To 28.1. klo 12 Päiväpiiri. Katso Opetuslapseuspolun kurssit netissä! 
TERVETULOA!

To 21.1. klo 19 NA- ja opiskelijailta. 
Pe 22.1. klo 19 Nuortenilta. Su 24.1. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat Ari 
Juntunen. Ke 27.1. klo 18 Lähetyspiiri 
ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Su 24.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 25.1. Kotiliitto naisille 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Seurat su 24.1. klo 15 Tuomas 
Myllylä, Jorma Räisänen. Raa-
mattupiiri ti 26.1. klo 15. Luuk 
6:27- Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 
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VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi

Muuta meille!
VVO:n asunnosta saat itsellesi turvallisen kodin, jossa voit asua 
niin kauan kuin haluat.
• Saat omistusasumista vastaavan asumisturvan.
• Palkitsemme pitkään asuneet asiakkaamme avainasiakaseduin.
• Vuokravakuus on vain 250 €.

Tutustu monipuoliseen asuntotarjontaamme Oulussa: www.vvo.fi.

To 21.1. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen. Pe 
22.1. klo 18.30 Varkki-ilta Mustosilla, Länkeläntie 
11, Kempeleessä. Su 24.1. klo 11 Aamukirkko, Ris-

to Wotschke, Roomalaiskirje osa 9. Ti 26.1. klo 18 Nuorten aikuisten ilta kodeissa. 
Ke 27.1. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 28.1. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, 
God`s Bell, rukouspalvelua, aihe: Vakaumus. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Kirjoita ja anna palautetta!
Onko sinulla naseva mielipide, kysymys tai 
kommentti? Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa www.rauhantervehdys.fi tai 
sähköpostilla toimitus@rauhantervehdys.fi. 

PS. Kysymyksiin vastaamme aina varmemmin, 
jos mukana on sähköpostiosoite vastausta 
varten.

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, 

mutta ehdottomasti 
Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

• Pe 22.1. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta Kellon srk-koti
• Su 24.1. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Hannu Murhu
• Ti 26.1. klo 19.00 Sana & rukous
• Su 31.1. klo 15.00 Ehtoolliskirkko
 Markku Tossavainen
• Ti 2.2. klo 19.00 Sana & rukous

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Paikkoja avoinna

TILAISUUTEMME:
Su 24.1. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS. Puhujavieraana “Kemin 
Jokke” Jouko Heikkinen
Ke 27.1. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 28.1. klo 19 Opiskelija- & NA ilta. Vil-
ho Harvala: Jumalan kuritus. Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 5.2.2010 klo 15.00.

Tilaa

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita
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Monet ihmisenä 
olemiseen, uskoon, 
uskomuksiin ja 
maailmankaikkeuteen 
liittyvät kysymykset 
nousivat esiin Paltamon 
Mieslahdessa järjestetyssä 
miespäivässä. 

Päivän pääpuhujat oli-
vat professori Esko Val-
taoja ja piispa Juha Pih-
kala. Vaikka molemmat 

tunnustautuivat suurten asioi-
den ihmettelijöiksi, heidän nä-
kemyksensä poikkesivat oleelli-
sesti toisistaan. Valtaoja tarkas-
teli maailmankaikkeutta, ih-
mistä ja näiden syntyä tieteel-
lisin perustein. Pihkala valotti 
asioita uskon ja uskonnon nä-
kökulmasta. Molemmat alusta-
jat toivoivat näkemysten lähen-
tymistä ihmiskunnalle tärkeis-
sä kysymyksissä. 

Ihmiskunnan 
tarina on ihme
Tähtitieteen professori Esko Val-
taoja tunnusti olevansa varsinai-
nen ihmettelijä. Häntä ihmetyt-
tää muun muassa se, että ihmiset 
ja kaikki muu maailmassa ovat 
sukua toisilleen, samoista raken-
nusaineista koottua. 

Pakanaksi julistautunut Val-
taoja perusteli osallistumistaan 
miespäiville halulla toimia eri ta-
valla ajattelevien ihmisten kanssa. 

– Haluan, että erilaisia näke-
myksiä edustavat ihmiset voisivat 
toimia yhdessä maailmassa ole-
vien vaikeiden ongelmien ratkai-
semiseksi. 

Valtaojan mukaan maail-
mankaikkeus noudattaa sään-
nönmukaisia ja yksinkertaisia 
luonnonlakeja. Maailmaa voi-
daan muuttaa, kun ymmärre-
tään pelisäännöt. 

– Maailmankaikkeuden, maa-
pallon ja ihmisen tarinat ovat 
suuria ihmeitä. Tunnen hartautta 
ja kiitollisuutta kaikkia niitä koh-
taan, vaikka en näe niissä mitään 

Uskoa ja maailmankaikkeutta 
pohdittiin miesporukalla

jumalallisuutta. Minulla on näis-
tä asioista sama hartauden tunne 
kuin uskovilla, mutta näkökulma 
on toinen.

Valtaoja pohti ihmeiden to-
denperäisyyttä. Hänen mukaan-
sa niitä ei ole. 

– Ihmeitä ei tapahdu, eikä ole 
mitään yliluonnollista. Rukous ei 
paranna sairautta, eivätkä kuol-
leet herää henkiin.

Valtaoja peräsi myös erilais-
ten suuntausten yhteistyön tiivis-
tämistä. Hänen mukaansa tarvi-
taan eri näkemysten keskustelua 
ja vuorovaikutusta, jotta ymmär-
täisimme toisiamme ja sitä miksi 
maailmankaikkeus on sellainen 
kuin se on. 

– Ja jos Jumala on olemassa, 
en pysty panemaan häntä pois vi-
ralta, kevensi puhettaan jumaliin 
uskomaton Valtaoja.

On viljeltävä 
ja varjeltava
Piispa Juha Pihkalan mukaan ei 
voi ihmetellä paljon muutakaan, 
jos ei edes ihmettele omaa ole-
massa oloaan. 

– Mitä enemmän tiedän ava-
ruuden äärettömyydestä, si-
tä enemmän ihmettelen ihmis-
kunnan olemassaoloa. Tiede tut-
kii kosmoksen kehityshistoriaa ja 
sen lainalaisuuksia, mutta ei yritä 
etsiä sille selityksiä. Tiede ei tun-
nusta päämäärää. 

– Miksi ihminen kuitenkin et-
sii tarkoitusta omalle ja ihmisten 
elämälle? Jos kosmoksella ei ole 
tarkoitusta, miten ihminen voisi 
luoda itselleen tarkoituksen? Pih-
kala haki vastauksia luomiskerto-
muksesta. 

– Raamatun luomiskertomus 
ei ole tieteellinen raportti, mut-
ta siinä esitetään tärkeitä ihmis-
tä koskevia näkemyksiä. Raama-
tussa todetaan, että ihmisen on 
mahdollista kuulla Jumalaa ja 
olla vuorovaikutuksessa hänen 
kanssaan. 

Pihkalan mukaan Raamattu 
antaa ihmiskunnalle myös tär-
keän tehtävän. Maata on viljel-
tävä ja sitä on varjeltava. Varjelu 
on käsitettävä ekologisena ulot-
tuvaisuutena, huolenpitona luon-
nosta.

Pihkalan mielestä Jumala on 
luovuttanut osan luomisvoi-
maansa luomakunnalleen. Luo-
makunta luo Jumalan kuvana 
erilaisia asioita, mutta kun ihmi-

nen on toimijana, kaikki ei mene 
kohdalleen. Siksi maailmassa on 
paljon pahuutta.

Pihkalan mukaan tällä het-
kellä noin 15 prosenttia maail-
man väestöstä elää 
kuten me suomalai-
set. Muilla ei mene 
yhtä hyvin. Hänen 
mielestään kristitty-
jen, muiden uskon-
tokuntien ja ajattele-
vien ihmisten pitäi-
si yhdistää voimansa 
maapallon pelastamiseksi. 

– Vastakohtaisuudet on mur-
rettava, jotta maapallo voidaan 
pelastaa. Ketään ei tarvitse kään-
nyttää. Jokainen voi toimia omia 
ja toisten näkemyksiä kunnioit-
taen.

Tapahtuman 
anti miellytti
Kainuussa järjestettyyn tapah-
tumaan tuli myös joukko mie-
hiä Pohjois-Savosta. He kuulu-
vat Nilsiän seurakunnan mies-
ten piiriin. Tapaamisen ohjelma 
kiinnosti, mutta savolaiset suh-
tautuivat leppoisasti tilanteeseen. 

– Tietennii sen takkii lähet-
tiin tänne, kun tiällä ei oo nai-
sii, joukon miehet veistelivät hy-
myssä suin. Osallistujat odottivat 
innokkaasti päivän alustuksia ja 
muuta ohjelmaa.

Alustusten lomassa tapah-
tuman ohjelmallisesta annista 
vastasi taiteilija Hannu Väyry-
sen esittämä korpifilosofi Kons-

Nilsiän miehet Simo Korkalainen, Juhani Kokkonen, Osmo Korhonen, Erkki 
Rissanen, Raimo Pirinen, Tuomo Hartikainen, Sulo Taskinen, Pekka Hiltunen ja Pauli 
Holopainen olivat tyytyväisiä miestenpäivän antiin.

Ku va t :  Ma r t t i  T im o n e n 

Tietennii sen 
takkii lähettiin 
tänne, kun tiällä 
ei oo naisii.

ta Pylkkänen. 
Tapaaminen jatkui alustusten 

jälkeen seuroilla ja päivällisellä. 
Ikimuistoinen päivä huipentui 
jätkänkynttiläkirkkoon huur-

teisen lumisessa 
opiston lähimet-
sässä.

Kainuun Opis-
tolla kokoontui 
noin seitsemän-
kymmentä miestä 
Kainuusta, Poh-
jois-Savosta, Poh-

jois-Karjalasta ja Pohjanmaalta. 
Tapahtuman järjestelyjen veto-
vastuussa ollut Herättäjä-Yhdis-
tyksen Itä-Suomen aluesihteeri 
Tuomo Ruuttunen kiteytti päi-
vän yleiseksi teemaksi sanat "ol-
laan ihmisiksi". 

– Ajatus pitää sisällään myös 
toisesta ihmisestä huolehtimisen 
ja yhteistyön eri tavalla ajattelevi-
en ihmisten kesken. Näihin asi-
oihin myös molemmat alustajat 
viittasivat. 

– Palaute tapahtumasta on ol-
lut hyvä. Alustajien erilaisten nä-
kökantojen esille tuloa osanot-
tajat pitivät pääosin mielenkiin-
toisena ja hyvänä asiana. Erilai-
set näkemykset haastoivat kuuli-
jat pohtimaan omia asenteitaan. 

Myönteisen palautteen siivit-
tämänä seuraavien miestenpäi-
vien valmistelut on jo aloitettu. 

KIMMO REPO

Tähtitieteen professori Esko Valtaoja haluaa, että erilaisia näkemyksiä edustavat ihmiset toimisivat yhdessä maailman ongelmien ratkaisemiseksi.
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Arki ja Pyhä – Kotimaassa joka viikko.aassa joka viikko.

-50%
 

Tilaa 
Kotimaa 6 kk 

yht. 29 €
(norm. 58 €)Vastauslähetys

Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kotimaa
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Haluan hyvää luettavaa ja arjen iloa 
joka viikko. Tilaan Kotimaa-lehden 6 kk 
puoleen hintaan vain 29 € (norm. 58 €). 
Etuni arvo 29 €.

Lisäksi saan tilaajaetuna veloituksetta
Vuosikalenterin 2010 kaupan päälle. Etuni 15 €.  
Kotimaa Suola -aikakauskirja 2010. Etuni 8,50 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

Nimi    KTs0110

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 15.3.2010 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Maailman myllerryksessä ja uutistulvassa pieni 

ihminen tahtoo mennä pyörryksiin. Onneksi 

saan voimia jaksamiseen, henkistä rohkeutta 

ja ajattelemisen aihetta joka torstai Kotimaa-

lehteä lukiessani. Kotimaa on lehti, joka antaa 

minulle levollisen mielen ja hyvää oloa. Tiedän, 

että voin uskoa elämänarvoihini ja valintoihini.

”

”LIISA NUORTEVA
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Opiskelijoiden takkailta 
on pyörähtänyt käyntiin 
Pyhän Luukkaan kappe-
lissa Linnanmaalla. Lu-

vassa on Raamatun lukua ja kes-
kustelua siitä, kuinka oppeja voi-
si soveltaa tähän päivään. Pai-
kalle on saapunut vain kouralli-
nen yliopisto-opiskelijoita, mut-
ta tunnelma vaikuttaa sitäkin sy-
vällisemmältä. Uudet osallistujat 
toivotetaan lämpimästi tervetul-
leiksi, eikä kenelläkään tunnu 
olevan kiire mihinkään.

Iltaan osallistuu silloin tällöin 
myös yliopistopastori Ari ”Arp-
pa” Savuoja, jolla on niin ikään 
oma viikoittainen päivystysai-
kansa kappelilla. Mikä saa nuo-
ren lähtemään papin puheille tai 
järjestötoimintaan mukaan? 

– On maailmankatsomusky-
symyksiä, kysytään onko Juma-
la olemassa ja mikä mielekkyys 
elämässä on. Sitten on paljon elä-
män tarkoitukseen ja tarkoituk-
settomuuteen liittyviä kysymyk-
siä sekä omaan menneisyyteen 
liittyviä juttuja, Savuoja kertoo.

Hänen mukaansa apua hakeva 
henkilö on voinut kokea uskon-
nolliset kysymykset vanhempien 
tai kavereiden taholta vaikeiksi ja 
ahdistaviksi. 

– He kyselevät Jumalan ole-
massaolosta, kärsimyksen ongel-
masta.

Pastorin ovi 
on auki
Osa avuntarvitsijoista ohjautuu 
luonnollisesti Ylioppilaiden ter-
veydenhuoltosäätiön puoleen. 
Osa taas kokee miellyttävämpä-
nä avautua niin sanotulle sielun-
hoitajalle, jolla on samanlainen 
vaitiolovelvollisuus kuin hoito-
alan työntekijällä.

Tällä hetkellä terveydenhuol-
tosäätiöllä saa odottaa vastaan-
ottoaikaa keskimäärin viikosta 
kahteen. Toisin sanoen apua saa 
välittömästi vain mielenterveys-
päivystysten kautta – tai käänty-
mällä kirkon puo-
leen.

Seurakun-
nan työtekijöiltä 
ajan saa nimittäin 
useimmiten sa-
malle päivälle. 

– Olemme tie-
toisesti pyrkineet 
siihen, että tapai-
simme yhteyttä 
ottaneen henki-
lön jo samana päi-
vänä. Katsomme, että se on mei-
dän "tuotevahvuutemme". Moni-
kaan ei halua mennä mielenter-
veyspäivystykseen, koska pelkää 
leimautuvansa hulluksi.

Kuinka hankalaa on kohdata 
ihminen, jolla on monisyisiä on-
gelmia tai jopa suoranainen hätä?

– Useimmiten ihmistä ei ole 

vaikea kohdata, mutta toisaalta 
jokainen tapaus on omanlaisen-
sa. Useinhan riittää se, että hen-
kilö saa kertoa jollekin omaa elä-
mänhistoriaansa. Keskustelua ei 
tarvitse papin paljoa ohjailla – 
kun henkilö tulee papin juttusil-
le, kyllä hän on useimmiten näi-
tä asioita miettinyt paljon ja nä-
kemykset ovat kypsyneet.

Seurakunnan puolelta ei halu-
ta tehdä valintoja toisen ihmisen 
puolesta.

– Yritämme ensisijaisesti sitä, 
että henkilö löytäisi itse valopilk-
kuja tai ratkaisuvaihtoehtoja on-
gelmaansa. Hyvin harvoin pappi 
sanelee tai tyrkyttää. 

Valmistumisahdistusta 
ja ihmissuhdeongelmia
Vaikka on lama-aika, se ei Savu-
ojan mukaan näy kovin suuresti 
opiskelijoiden keskuudessa.

– Ruoka-apua joudutaan an-
tamaan opiskelijoille hyvin har-

voin. Joku-
nen tapaus ul-
komaalaisten 
opiskelijoiden 
joukosta muis-
tuu mieleen. 
Jotkut vaihto-
opiskelijat tu-
levat maahan 
siinä toivos-
sa, että voisi-
vat työnteolla 
rahoittaa opin-

tonsa, mutta Suomessa se ei tah-
do onnistua. Jos ei osaa kieltä, ei 
tahdo saada minkäänlaista työ-
paikkaa.     

Siirtyminen opiskelumaail-
masta aikuisten maailmaan ei se-
kään aina suju yksioikoisesti. 

– On tullut eteen myös valmis-
tumisahdistuksen kourissa ole-

En ole koskaan 
ryhtynyt ihmissuhde-
sovittelijaksi, vaan 
keskustellut ja 
ottanut vastaan 
ahdistusta ja 
purkausta.

Opiskelijan turva 
arjessa ja juhlassa

via ihmisiä ja jonkin verran nii-
tä, joilla on mennyt sukset ris-
tiin opettajien, yliopiston henki-
lökunnan tai opinnäytetyön oh-
jaajan kanssa. On aika vaikea ti-
lanne, kun ei saa yliopiston puo-
lelta tai ohjaavalta professorilta 
tukea opintoihin.

Papin tehtävänä ei kuitenkaan 
ole ratkoa ihmisten välisiä kiis-
toja.

– En ole koskaan ryhtynyt ih-
missuhdesovittelijaksi, vaan kes-
kustellut ja ottanut vastaan ah-
distusta ja purkausta – sitä kaut-
ta olen tukenut ja yrittänyt ohjata 
suuntaan, josta ratkaisu olisi löy-
dettävissä.

     
Töitä ajattelevien 
ihmisten parissa
Yliopistopastori päivystää kap-
pelilla joka tiistai parin tunnin 
ajan, mutta jonoksi asti juttuseu-
raa kaipaavia ei ole: keskimäärin 
vain joka toinen kerta ovelle il-
maantuu uusi asiakas. 

Yliopistopastorin työajas-
ta sielunhoitoa on enimmillään 
noin kymmenen prosenttia työ-
ajasta, kun taas ammatillisis-
sa oppilaitoksissa työskentelevi-
en puolella vastaava luku voi olla 
kolminkertainen. 

Savuojan työnkuvaan kuuluu 
myös kirkollisia toimituksia, ku-
ten kasteita ja avioliittoon vihki-
misiä, sekä yhteistyötä kristillis-
ten opiskelijajärjestöjen kanssa.

– Parasta työssäni on se, et-
tä saan toimia ajattelevien ja elä-
mänhaluisten ihmisten kanssa. 
Ihmisten, joilla on ideoita, vir-
taa ja kykyä kyseenalaistaa. On 
hienoa, kun huomaa, että henki-
lö löytää konkreettisia ratkaisun 
avaimia ongelmaansa ja ilonpil-
kahduksia elämäänsä. 

Juomakulttuuri 
mietityttää
Jo seitsemättä vuotta virassa ole-
van Savuojan toimenkuvaan 
kuuluvat myös yliopiston kanssa 
yhteistyössä järjestettävät avajais-
jumalanpalvelus, joulu- ja pääsi-
äishartaudet sekä 
kerran viidessä vuo-
dessa pidettävä pro-
mootiojumalanpal-
velus. Itsenäisyys-
päivänä puolestaan 
on vuorossa seppe-
leidenlasku ylioppi-
laskunnan kanssa. 

Savuoja toteaa, 
että ylioppilaskun-
nan puolelta vas-
taanotto on aina ol-
lut lämmin. 

Eikö reippaasti alkoholia käyt-
tävien ylioppilaiden kanssa toi-
miminen ole joskus hankalaa?

– Kyllähän se juominen joil-
takin karkaa käsistä, ei sitä voi 
kieltää. Useimmat nuoret osaa-

Ku va t :  A nna Ve p s ä

vat kuitenkin käyttää alkoholia 
kohtuudella.

Vaikka kaikkia opiskelijoita 
ei voi asian suhteen leimata, Sa-
vuoja myöntää pohdiskelleen-
sa nuorten juomakulttuuria ai-
ka ajoin. 

– Varsinkin 
teekkaripuolella 
juomalauluja lau-
letaan reippaas-
ti ja onhan se ai-
ka hurmahenkis-
tä alkoholin ylis-
tämistä. Itse olen 
sitä jonkin verran 
miettinyt, mikä 
olisi strategises-
ti viisas ratkaisu. 
Sormen heristä-

minen ei aina auta, vaan aiheut-
taa monesti vastakkaista reaktio-
ta, Savuoja pohtii. 

Rinnalla kulkeminen arjes-
sa ja juhlassa on monesti tehok-
kaampaa.  

ANNA VEPSÄ

Ari Savuoja (kuvassa) on jutun kirjoittamisen jälkeen siirtynyt Yhteisten 
seurakuntapalveluiden vt. johtajaksi. Hänen sijaisenaan toimii Antti Leskelä.

Monikaan ei 
halua mennä 
mielenterveys-
päivystykseen, 
koska pelkää 
leimautuvansa 
hulluksi.
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lupisteestä saa raha-asi-
oiden hoitoon ja velko-
jen järjestelyyn liittyviä 
oppaita. 

Vertaistalousneuvo-
jat ovat vapaaehtoistyön-
tekijöitä, jotka ovat saaneet 
talous- ja velkaongelmiin liitty-
vää koulutusta. Heistä osalla on 
lisäksi oma kokemus velkaongel-

mista ja niiden sel-
vittelystä.  Kump-
panuuskeskuksen 
palvelupistees-

sä tarjottava ver-
taistalousneuvonta 

on osa valtakunnallisen 
Omille jaloille -projektin toimin-
taa. Lisätietoa projektista osoit-
teessa www.omillejaloille.fi. (RT)

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 24.1. aluelähetys kello 
9.55–11.35. Kello 10 messu 
Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Päivi Jussila, ja hän-
tä avustavat Linda Oikari-
nen ja Lauri Kujala. Kantto-
rina on Katri Sippola. Kel-
lo 11.25 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Outi Metsikkö 
puhuu aiheesta Jeesus herät-
tää uskon.
Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta
Ma-pe kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa mediapastori Mikko Sal-
mi. Mikolle voi lähettää ky-
symyksiä osoitteessa www.
radiodei.fi
Ke 27.1. kello 15.40 Nai-
sen allakka. Erityisopettaja 
Marjut Väihkösen kolumni.
To 28.1. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Oululaiselle Ma-
ri Jääskeläiselle kolmen lap-
sen kummina toimiminen 
on sydämen asia. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 24.1. kello 9.45 Radio-
pyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö puhuu ai-
heesta Jeesus herättää us-
kon.
Su 24.1. kello 10 jumalan-
palvelus Raahen kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantail-
ta. Vieraana on oululainen 
Hannu Kuusikko, joka oli 
ensimmäisten joukossa pe-
lastamassa autolautta Esto-
nian uhreja. Häntä haastat-
telee Marja Blomster.
Ma 25.1. kello 17.05 Etap-
pi-ohjelman toimittaa Jussi 
Leppälä Ylivieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 24.1. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Jyrki Vaara-
mo, häntä avustaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttoreina ovat 
Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso.

Eetterissä

Vaikka uskonnonvapaus 
on ihmisoikeus, usko-
via vainotaan monissa 
maissa. Vainojen uhrien 

muistopäivää vietetään 27. tam-
mikuuta. Se on Auschwitzin va-
pauttamisen päivä, mutta samal-
la muistetaan muitakin vainojen 
uhreja. Päivä käynnistää Euroo-
pan kirkkojen Siirtolaisuus 2010 
-teemavuoden. 

– Kristittyjen vainoista on 
meillä vasta viime vuosina uskal-
lettu puhua, kertoo Suomen Eku-
meenisen Neuvoston pääsihteeri 

Vuoden evankelioimiste-
ko -tunnustuksen vuon-
na 2009 sai lapsia ja var-
haisnuoria tavoittava 

Kids’ Action Night -toiminta. 
Kalevi Lehtinen ja Jussi Mietti-
nen luovuttivat pokaalin 15. tam-
mikuuta toiminnan uranuurta-
jille Kari ja Piksu Hämäläiselle 
Helsingissä.

– Raamatun mukaan lapset 
ovat tärkeitä Jumalalle. Kids’ Ac-
tion Night pyrkii täyttämään las-
ten kaikkia tarpeita, myös hen-
gellisiä. Tunnustus rohkaisee jat-
kamaan tätä työtä. Tämä varmas-
ti rohkaisee myös niitä lähes sataa 
seurakuntaa, jotka tällä hetkellä 
panostavat lasten elämään tällä 
tavalla, Kari Hämäläinen pohtii.

Kids’ Action Night -lasten toi-
mintaillat ovat kolmen tunnin 
mittaisia tapahtumia, joissa hen-
gellisyys, toiminnallisuus ja yh-
teisöllisyys yhdistyvät. Lapset 
ja aikuiset osallistuvat yhdessä 
hauskoihin toimintapisteisiin ja 
kilpailuihin, nyyttikesteihin se-
kä ylistykseen ja Raamatun ope-
tukseen. Tavoitteena on kertoa 
Jeesuksesta lapsia kiinnostavas-
ti samalla kun heille tarjotaan 
mahdollisuus heittäytyä hulvat-
tomaan mutta turvalliseen haus-
kanpitoon.

Ensimmäinen Kids’ Action 
Night järjestettiin vuonna 1996 
Jyväskylän vapaaseurakunnas-
sa. Nykyään vapaaseurakuntien 

Kumppanuuskeskuksen pal-
velupisteessä aloitetaan ver-
taistalousneuvonta, jossa 

koulutettu vapaaehtoinen neu-
voo kansalaisia talous- ja velka-
asioissa. 

Vertaistalousneuvoja auttaa 
löytämään ratkaisuvaihtoehto-
ja velkakierteen katkaisuun sekä 
tarjoaa keskustelutukea talous-

lisäksi toimintailtoja järjestävät 
myös helluntai-, baptisti-, advent-
tiseurakunnat sekä luterilaiset ja 
uudet itsenäiset seurakunnat. 

Tammikuun 29. päivä järjes-
tetään tapahtumia noin 60 paik-
kakunnalla. Mukana on 95 seu-
rakuntaa, ja 16 paikkakunnalla 
seurakunnat järjestävät tapah-

tumia yhdessä. Lisätietoja löy-
tyy osoitteesta www.kidsaction-
night.fi.

Vuoden evankelioimisteko 
-tunnustus oli jaossa neljättä ker-
taa. Sen tavoitteena on rohkais-
ta kristittyjen yhteistä ruohon-
juuritason evankelioimistyötä, 
joka ilmentää luovuutta, inno-

vatiivisuutta ja jatkuvuutta. Pal-
kinnon myöntää Suomen Evan-
kelisen Allianssin yhteydessä toi-
miva E4-tiimi, joka syntyi vuo-
den 2004 Suomen Evankelioi-
miskongressin jälkeen rohkaise-
maan kristittyjen yhteistä evan-
kelioimistyötä. Lisätietoja E4:stä 
www.evankelioi.net. (RT)

Kids’ Action Night palkittiin

Ilmaista velkaneuvontaa 
Kumppanuuskeskuksessa

ongelmien kanssa jaksamiseen. 
Vertaistalousneuvontaa on 

tarjolla perjantaisin kello 13–15 
Kumppanuuskeskuksen katuta-
sossa sijaitsevassa palvelupistees-
sä, osoitteessa Isokatu 47. 

Palvelu on maksuton ja asioi-
da voi ilman ajanvarausta ja ni-
mettömänä. Neuvonnan lisäksi 
Kumppanuuskeskuksen palve-

Siirtolaisuus 2010 -teemavuosi: Vainojen uhrien muistopäivä 27.1.

Kristittyjä vainotaan edelleen
Heikki Huttunen.

Muun muassa Iranissa ja Ira-
kissa uskonnollinen vaino on 
kärjistynyt huolestuttavasti. Pa-
himmillaan kristittyjä tapetaan 
ja kidutetaan. Vaino voi olla myös 
syrjintää. 

– Joissain maissa kristitty saa 
esimerkiksi asuntolainan hel-
pommin, jos kääntyy muslimik-
si, Huttunen kertoo esimerkin. 

Suomessa kristittyjen, musli-
mien ja juutalaisten suhteet ovat 
luottamukselliset. Jos vaikeita ti-
lanteita tulee, hyvät suhteet an-

tavat pohjan ratkaista ongelmia.
Vainot koskettavat silti myös 

Suomea: maahamme tulee turva-
paikanhakijoita, jotka ovat kär-
sineet uskonnollisesta vainosta, 
kertoo Kirkkohallituksen maa-
hanmuuttajatyön sihteeri Mar-
ja-Liisa Laihia. Myös monet Suo-
messa asuvat pakolaiset surevat 
surmattuja omaisiaan. 

Laihian mukaan Suomessakin 
on uskonnollista vihaa. Viime ai-
koina rasismi muslimeja kohtaan 
on lisääntynyt. Myös oman yhtei-
sön jäsenet saattavat vainota us-

kontoa vaihtanutta.
Laihian mukaan viha pitää ot-

taa vakavasti. 
– Jos vihaa ei käsitellä, se kär-

jistyy. Viha tuottaa vainoa.
 Hän muistuttaa, että ihmi-

sellä on pyhyyden kaipuu. Toisen 
vakaumusta tulee kunnioittaa.

Euroopan kirkot viettävät tänä 
vuonna Siirtolaisuus 2010 -tee-
mavuotta. Kirkot kulkevat maa-
hanmuuttajien rinnalla ja vah-
vistavat työtään heidän paris-
saan. (RT)

Kalevi Lehtinen ja Jussi Miettinen luovuttivat vuoden 2009 Evankelioimistekopalkinnon Kids’ Action Nightin Kari ja Piksu 
Hämäläiselle.



11   Nro 2      21.1.2010

Jeesus herättää uskon
Olen ollut vasta vuoden pappina, mutta jo sillä kokemuk-
sella tämän sunnuntain aihe on vapauttava: Jeesus herättää 
uskon! Ei kukaan muu. Ei paraskaan pappi. Ei uudistetuin-
kaan kirkko. Jeesus herättää uskon, ja ainoastaan hän sen aitou-
den myös arvio.

Evankeliumeista annetaan alkavalle viikolle evääksi tapah-
tuma, jonka päähenkilönä on roomalainen miehitysvallan upseeri halvaantuneine pal-
velijoineen ja Jeesus. Vähintään sataa miestä komentava pakana on lähtenyt itse pyytä-
mään apua Jeesukselta toivottomasti sairastuneelle palvelijalleen. Asetelma on alusta asti 
jotenkin ristiriitainen, mutta keskustelu lyhyt ja ytimekäs. 

– Minä tulen ja parannan hänet, vastaa Jeesus sotilaallisen selvään avunpyyntöön. 
Mutta se on liikaa roomalaiselle miehittäjälle, joka tuntee, ettei hän ole Jeesuksen käyn-
nin arvoinen. Jeesuksen yksi sana kyllä riittää parantamaan hänen palvelijansa! Käsky-
suhteet kun ovat sotilaalle omasta työstä selviä: Sana riittää! 

En muista ainakaan liian usein tapahtuneen, että Jeesus olisi alkanut kehumaan 
kenenkään uskoa – pikemminkin päinvastoin. Mutta tämän tapaamansa pakanan uskoa 
Jeesus pitää suurempana kuin mitä on yhdelläkään israelilaisella tavannut. 

Siinä sitä ollaan! Varsinkin kun tämä kohtaaminen saa Jeesuksen kertomaan todella 
globaalin, mutta toteutuvan vision: Taivasten valtakuntaan tulee yllättäviä ihmisiä idästä 
ja lännestä aterioimaan patriarkkojen kanssa, mutta niitä, joiden siellä pitäisi olla, niitä 
siellä ei näy. Tänäkin päivänä Kristus on ulkopuolella olevien Kristus. 

Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Sano vain sana, niin minä paranen. 

SATU VÄÄTÄINEN 
Sotkamon seurakunnan seurakuntapastori

Jeesus herättää uskon – näin ytimekäs aihe on valittu 3. sunnuntaille loppiaisesta. Evan-
keliumikirjassa todetaan päivän luonteesta: ”Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. 
Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkauten-

sa. Hänen ihmetekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voi-
mansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja Vapahtajana.”

Evankeliumitekstinä on Markuksen kertomana sadanpäällikön palvelijan parantami-
nen. UT:n lukukappale sijoittuu heti Roomalaiskirjeen alkutervehdyksen jälkeen. Teks-
ti on lyhyt:

”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, 
jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurs-
kaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: Uskosta vanhurskas saa elää.”

Teksti sisältää raamatunkohdan jota erityisesti Martti Luther on pohdiskellut teologias-
saan. Katolisen kirkon opissa korostuivat Lutherin mielestä liiallisesti ihmisen omat teot. 
Hänelle valkeni ’evankeliumin avain’ sanaparin ’Jumalan vanhurskaus’ äärellä: eräs perus-
tavaa laatua oleva havainto oli, että ’Jumalan vanhurskaus’ on nimenomaan Jumalan an-
tamaa vanhurskautta – ei siis ihmisen toteuttamaa (ja Jumalan ankarasti vaatimaa). Lah-
jaksi saatu vanhurskaus siirtyy ’uskosta uskoon’, kun evankeliumia julistetaan.

Paavali puhuu kirjeensä alussa myös barbaareista. Tällä hän tarkoitti valtakunnan lai-
tamilla asuvia sivistymättömiä Roomaan liitettyjä kansoja. Heidän puheensa tuntui aito-
roomalaisista vieraalta ja raakalaismaisen karkealta. Kreikan suhteen Paavalin puhe oli 
omakohtaisempaa – olihan se hänen oma äidinkielensä. Mutta kansalaisuudeltaan hän 
oli roomalainen. Rooman kristityt puhuivat kreikkaa 1. vuosisadalla, kuten valtakunnan 
itäosissa laajemminkin puhuttiin. Vasta noin sata vuotta myöhemmin jumalanpalvelus-
kieleksi vaihtui latina. Siksi Paavalin kirjeitä ei vielä tuolloin tarvinnut kääntää Roomassa.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 102:16–23 
Ensimmäinen lukukappale 
5. Moos. 10:17–21 tai 1. Kun. 8:41–43 
Toinen lukukappale Room. 1:16–17 
Evankeliumi Matt. 8:5–13 

Herramme Jeesus Kristus.

Me elämme liiaksi 

oman viisautemme varassa

ja luotamme omaan voimaamme.

Koettelemusten tullessa huomaamme,

että viisautemme on riittämätöntä

ja voimamme ovat vähäiset.

Herra, opeta meille uskon yksinkertaisuutta.

Auta meitä näkemään,

että sinussa ovat kätkettyinä

kaikki viisauden ja tiedon aarteet.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

w w w.sxc . hu / Te r i  G o s s e
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Suomalaisten kirkkojen ni-
missä törmää joskus pyhi-
myksiin: Pyhän Luukkaan 
kappeli, Pyhän Tuomaan 

kirkko, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vallitseeko Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa pyhimys-
kultti? Kirkonhan pitäisi kavah-
taa katolista hapatusta.

Suomen kirkossa pyhimysten 
muistaminen lakkasi, kun Ruot-
sin valtio toimeenpani reformaa-
tion 1500-luvulla, jolloin esimer-

kiksi Turun tuomiokirkosta pois-
tettiin pyhimysalttarit ja tilalle 
asetettiin sotapäälliköiden ja mui-
den ylimysten hautamuistomerk-
kejä. Näin kertoo kirkon Aame-
nesta oylättiin -tietopankki.

Dosentti Tuomas Heikki-
län mukaan uskonpuhdista-
ja Philipp Melanchtonin laati-
ma Augsburgin tunnustus tote-
aa, että pyhimyksiä voidaan hei-
dän hyvien tekojensa ja uskon-
sa ansiosta pitää uskovaista vel-

Pyhimyksiä muistetaan Suomessakin

Seuraavat kolme vuotta 
ovat Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa Pyhän 
teemavuosia. Pyhä-paino-

pisteellä kirkko muistuttaa, että 
pyhä kuuluu olennaisesti luteri-
laisuuteen. 

– Se ei ole täysin unohtunut, 
mutta asia on hyvä ottaa välillä 
esille, sanoo Pyhä-painopisteen 
projektisihteeri Riikka Myllys.

Kolmen vuoden aikana eh-
tii syventymään Pyhään ja kat-
somaan sitä erilaisesta näkökul-
masta. Lyhyemmässä ajassa tee-
ma ehtisi elää vain jonkin verran, 
Myllys toteaa.

Pyhän teemavuodet näkyvät 
Myllyksen mukaan seurakunta-
laisille eri puolilla maata eri ta-
voin, sillä seurakunnat ovat itse-
näisiä eikä niitä käskytetä. 

Myllys toivoo, että seurakun-
talaiset voisivat olla  pyhäteemas-
sa aktiivisia. Samalla hän poh-
tii miten heitä voisi tukea. Yk-
si mahdollisuus olisi ohjeistopa-
ketti.

Myllys näkee Pyhä-painopis-
teen prosessina tai kaarena, jo-
ta seurakuntalainen voi kulkea 
eteenpäin syvemmälle pyhyy-
teen.

Häivähdys Pyhää
Vuoden 2010 teema on häivähdys 
Pyhää, johon kuuluu pyhän etsi-
misen ja  havainnoimisen ajatus. 
Myllyksen mukaan teemavuodel-
la halutaan osoittaa, että pyhä ei 
ole mitään konkreettista, jonka 
ympärillä voi pyöriä. 

– Se vaatii katseen teroittamis-
ta sille mikä on pyhää, ja miten se 
nykyään ilmenee, Myllys kertoo.

Ihmiset mieltävät ja selittävät-
pyhän eri lailla kuin ennen. Olisi 
hyvä, jos ihmiset keskustelisivat 
seurakunnissa mikä on ihmisil-
le pyhää.

Vuoden 2011 teema avaa py-
hään osallistumisen näkökoh-
dan. Samalla kysytään millai-
nen oikeus ihmisillä on pyhään. 
Vanhemmille sukupolville kas-
te ja kristillinen kasvatus ovat 
olleet itsestäänselvyyksiä. Lap-

haetaan 
seurakunnissa

sia ei välttämättä enää kasteta tai 
kasvateta kristillisesti, mutta sil-
ti heilläkin on oikeus pyhään ku-
ten kaikilla muillakin. 

Vuoden 2012 teema on Pyhän 
yhteydessä. Myllys toivoo, että 
monet voisivat olla jo hyvin lä-
hellä pyhää.

Vaikka Pyhän teemavuodet 
voidaan nähdä kaarena, jota seu-
rakuntalainen kulkee kohti py-
hyyttä, kuka tahansa voi hypä-
tä kyytiin kesken matkan. Mat-
kan ei tarvitse välttämättä alkaa 
jo vuonna 2010.

– Pyhän teemavuodet eivät 
välttämättä edes näy seurakun-
talaisille selkeänä kaarena, Myl-
lys huomauttaa.

Seurakunnille Pyhän teema-
vuodet tarjoavat virkistystä ja 
tuoreita mahdollisuuksia seura-
kuntien työntekijöille.

Pilottihankkeet innostivat
Pyhän teemavuosiin on valmis-
tauduttu erilaisilla seurakuntien 
pilottihankkeilla. Jokaisessa hiip-
pakunnassa oli ainakin yksi pi-
lottiseurakunta. 

Pilottihankkeisiin lähteneet 
seurakunnat ja niiden pilottiyh-
dyshenkilöt ovat olleet innostu-
neita aiheesta: mitä enemmän 
asian parissa on viipynyt, sitä 
suuremmaksi innostus on kas-
vanut.

Pilottihankkeissa huomattiin, 
että on tärkeää saada koko työ-
yhteisö sitoutumaan painopiste-
työskentelyyn. Se toteutuu yhtei-
sen pohdinnan ja työskentelyn 
kautta.

Painopistetyöskentely ei mer-
kitse välttämättä lisätyötä, kun 
löydetään se, missä pyhä on luon-
tevasti osa työtä.

Tärkeää on käsitellä pyhää 
niin, että seurakunnan eri työalat 
voivat kokea painopisteen omak-
seen ja työnsä kannalta merkit-
täväksi sekä toteuttaa sitä omas-
sa työssään.

 
PEKKA HELIN

PyhääPyhää
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Pyhimyksiä muistetaan Suomessakin

Pyhä oli paha

Sanalla pyhä ei ole suomen 
kielessä aina ollut nykyis-
tä merkitystään. Pyhä-sa-
nalla on tarkoitettu jotain 

aivan muuta.
Pyhä-sana on Suomessa 

pronssikautinen germaanilai-
na. Helsingin yliopiston ger-
maanisen filologian emeritus-
professori Jorma Koivuleh-
to on rekonstruoinut sen var-
haiskantasuomalaiseksi asuk-
si *püšä, joka muuttui pyhäksi 
kun varhaiskantasuomen äänne 
*š vaihtui kantasuomessa h:ksi. 

Sanalla on esihistoriallisella 
ajalla tarkoitettu asiaa, esinet-
tä, ilmiötä, maa-alueen rajaa ja 
merkkipaikkaa luonnossa sa-
moin kuin aikaa, eläintä, hen-
kilöä, joka on erotettu, rajattu, 
kielletty, kartettava, vaarallinen 
tai epäpuhdas.

Suomessa on toistasataa pai-
kannimeä, joissa ”pyhä” mää-
rittää maastonkohtaa. Termi 
esiintyy itämerensuomalaisil-
la kansoilla erityisesti  järville, 
joille, koskille, lammille, mäille, 
niemille, lahdille ja tuntureil-
le. Varhaiskantasuomea puhu-
neet pronssikauden metsästäjät 
ja kalastajat sekä mahdollises-
ti maanviljelyksen harjoittajat 
omaksuivat sanan todennäköi-
sesti rannikkoalueella asuneilta 
germaaneilta. 

Pyhä erotti 
maa-alueita
Sanalla ilmaistiin sekä maa-alu-
eiden rajat että vesistöjen ris-
teyskohdat. Pyhä on paikanni-
missä asutetun maa-alueen ul-
koisen rajan merkitsijä.

Pyhä-sanan kanssa on käy-
tetty myös termiä erä. Suomen 
Eräpyhä-nimiset paikat voidaan 
tulkita nimityksiksi asumatto-
malla alueella sijainneille eri 
asutusryhmien metsästysaluei-
den rajapaikoille. Rajan merkit-

sijäksi valittiin yleensä poikkea-
va maastonkohta. 

Sisäpiirin ja ulkopiirin erot-
tavan pyhän rajan vastinparik-
si muodostui  germaanilainasa-
na hiisi. 

Hiisi-termi erottelee kahden 
alueen ja niitä erottavan rajan 
välin samalla tavalla kuin py-
hä-sanakin. Hiisi kuitenkin si-
jaitsee asutusalueiden sisällä. Se 
erottelee elävät ja kuolleet. Mo-
net hiisi-paikoista olivat mäil-
lä, puuttomilla lakitasanteilla 
sijainneita polttokalmistoja.

Kristinuskon myötä sekä py-
hä- että hiisi-termien merki-
tykset muuttuivat. Hiisi ei ollut 
enää asutetun alueen sisäpiirin 
pyhäksi erotettu paikka vaan 
negatiivinen ulkopiirin eläinten 
ja kuvainnollisten vastavoimien 
nimitys. Samalla siitä muodos-
tui synonyymi kirkollisen elä-
män helvetille. 

Samassa kristillistymisen 
prosessissa hiisi siirtyi paikan 
merkityksestä pahan olennon 
merkitykseen. Pyhä muuntui 
tarkoittamaa kristillisiä  asioi-
ta, ilmiöitä ja henkilöitä; esi-
merkiksi luomiskertomuksen 
lepopäivää, sunnuntaita sekä 
pyhimyksiä, vainajia, kirkko- 
ja hautausmaata, paastoaikaa 
ja -ruokaa. Pyhä-sanalla nämä 
asiat erotellaan Jumalaa varten.

Pyhä-termin vanhaan mer-
kityssisältöön kuulunut rajan 
ajatus muuttui moraaliseksi ra-
jaksi. Sen uudeksi kielelliseksi 
merkiksi muovautui käsite syn-
ti, jolla kielletty, epäpuhdas ja 
vaarallinen pyrittiin sulkemaan 
ulos sekä ajattelusta että käyt-
täytymisestä.

Teksti perustuu uskontotieteen 
professori Veikko Anttosen kir-
joitukseen Mitä tutkimista py-
hässä?

voittavina muistutuksina kristil-
lisistä hyveistä. Heitä ei kuiten-
kaan saa kutsua avuksi tai pal-
voa. Kun Augsburgin tunnustus 
muodostaa yhden Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon histori-
allisista kulmakivistä, pyhimyk-
set ovat Heikkilän mukaan olleet 
jatkuvasti osa virallista uskontun-
nustusta. Useat uskonpuhdistajat 
suhtautuivat kuitenkin kielteisesti 
pyhimyksiin. Suhtautuminen on 
ollut myöhemminkin nyreää.

Uusiakin kirkkoja 
pyhimysten mukaan 
Suomen vanhimmat kirkot ovat 
pyhimyksille vihittyjä kuten Py-
hän Jaakon kirkko Rengossa, Py-
hän Laurin kirkko Lohjalla ja 
Neitsyt Marialle pyhitetty Tu-
run tuomiokirkko. 

Suomen noin 800 luterilaises-
ta kirkosta yllättävän moni ju-
listaa edelleen nimessään jonkin 
pyhimyksen kunniaa.

1900- ja 2000-luvuilla pyhi-

mykset ovat taas astuneet sel-
keästi takaisin kirkkoihin. Mo-
ni keskiaikainen kirkko on otta-
nut vanhan suojeluspyhimyksen 
takaisin viralliseen nimeensä.

Viimeisen sadan vuoden ai-
kana uusia luterilaisia kirkko-
ja on nimetty Suomessa vähin-
tään 15 eri pyhimykselle. Uusi-
en kirkkojen nimeäminen py-
himyksille täyttää samaa tehtä-
vää kuin keskiajallakin: nimik-
kopyhimys antaa kirkolle kasvot 

ja tekee siitä inhimillisemmän. 
Nimeämispolitiikka osoittaa, 

että harva katsoo uskonsanka-
rien muistelemisen ja kristinus-
kon pyhimystraditioon liittymi-
sen lyövän luterilaisia opinkap-
paleita korvalle.

Suomessa haluttiin 1990-lu-
vulla yhdistää evankeliumikir-
jan liiteosaan luterilainen muis-
topäiväkalenteri. Siihen oli-
si koottu pyhiä uskon esikuvia. 
Muistopäiväkalenteria ei kui-

tenkaan toteutettu. Seurakun-
nista tullut negatiivinen palau-
te ei perustunut opillisille syil-
le, vaan siihen, ettei muistopäi-
väkalenterille löytynyt kokeilu-
aikana käyttöä.

Lähteet muun muassa evl.fi, Van-
taan Lauri, dosentti Tuomas 
Heikkilän teos Pyhimyksiä ja paa-
nukattoja.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 23.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Antti Leskelä, juontaja Ma-
ri Haavisto, esirukousvastaa-
va Tuulia Taskila. Musiikista 
vastaavat Marjaana Myllylä 
ja Annaleena Peltoniemi se-
kä Sarastus-kuoro. Kanttori-
na Taina Voutilainen. Teejat-
kot tuomiokirkon kryptassa. 
Messu su 24.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avustaa 
Ari-Pekka Metso ja kantto-
reina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 24.1. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus su 24.1. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa. Saarna Pa-
si Markkanen. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa. Tilaisuuden jär-
jestävät adventtiseurakun-
ta, ev.-lut. seurakunnat, hel-
luntaiseurakunta, katolinen 
seurakunta, ortodoksinen 
seurakunta, NMKY, NNKY ja 
vapaaseurakunta.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 21.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu su 24.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Riitta Piippo. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Perhejumalanpalvelus su 
24.1. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Juha Vähäkan-
gas, avustaa Riitta Yliluoma, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 24.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Messu su 24.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Marjukka Hamari, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Henriik-
ka Rantala. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 28.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 24.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustavat Linda Oikari-
nen ja Lauri Kujala, kantto-
rina Katri Sippola. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 24.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
torina Tommi Hekkala. 
Messu su 24.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
reina Lauri-Kalle Kallunki ja 
Raakel Pöyhtäri, Timo Huh-
tala, sello. Kutsujumalanpal-
velus 60 vuotta vuonna 2009 
täyttäneille.
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Anna-Lee-
na Ylänne, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Rajakylä 1- ja 2-rip-
pikouluryhmät osallistuvat.
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa teol.
yo Linda Oikarinen, kanttori-
na Katri Sippola. 
Iltamessu su 24.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 27.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
 

Oulujoen seurakunta
Messu su 24.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Niilo Peso-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, Oulun seudun virsi-
kuoro. Siioninvirsiseurat Hin-
tan seurakuntatalossa.
Mukulamessu su 24.1. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Riitta Kenta-
la, lapsikuoro avustaa. Kirk-
kokahvit.

Ylikiiminki
Messu su 24.1. klo 12 Yli-
kiimingin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Messu su 24.1. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Messu su 24.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jari Flink, kant-
torina Else Piilonen.

Kempele
Messu su 24.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Leena Brockman, 
Marja-Liisa Jääskeläinen. Py-
häkoulu saarnan aikana.

Liminka
Messu su 24.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 24.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java. Kesä I -rippikoululaiset 
osallistuvat messuun.

Oulunsalo
Messu su 24.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina  Tuomo Kangas.

Siikalatva
KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.  
Kirkkokahvit.

PIIPPOLA
Messu su 24.1. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Ulla Koske-
lo. Kirkkokahvit. 

PULKKILA
Messu su 24.1. klo 12 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, saarnaaja Juha-
ni Seppänen, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokahvit ja 
Raamattuopiston päivätilai-
suus.  

PYHÄNTÄ
Messu su 24.1. klo 10 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit. 

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 10 Rantsilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Reijo 
Tuomola, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Messu su 24.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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Mukulamessu
on lapsille mieleen

enot Oulussa 

Mukulamessu sopii ehkä par-
haiten alakouluikäisille lapsil-
le, arvioi Oulujoen seurakun-

nan lehtori Riitta Kentala. Hän toi-
mittaa sunnuntaina 24. tammikuuta 
kello 14 Myllyojan seurakuntatalossa 
vietettävän mukulamessun. Messus-
sa avustavat Oulujoen seurakunnan 
isommat lapsikuorolaiset. Myös ilta-
päiväkerholaisia on kutsuttu mukaan.

Mukulamessussa ei veisata lain-
kaan virsiä, vaan messun musiikki on 
Anna-Mari Kaskisen sanoittamaa ja 
Petri Laaksosen ja Jukka Salmisen sä-
veltämää. 

Vaikka jumalanpalveluksen nimi 
onkin mukulamessu, ei siihen kuu-
lu muiden messujen tapaan ehtoollis-
ta. Musiikkia mukulamessussa on ta-
vallista jumalanpalvelusta enemmän. 
Lapsille tarkoitetussa jumalanpalve-
luksessa on saarnaa usein elävöitet-
ty jollain tavalla. Niin tälläkin kertaa. 

– Saarnana on sateenkaari-juttu, 
Kentala lupaa salaperäisesti.

Oulujoella on perinteisesti järjes-
tetty kakkosluokkalaisille omia mu-
kulamessuja. Ne järjestetään koulu-
päivän aikana ja luokat osallistuvat 
messuihin opettajansa johdolla. Myös 
tälle vuodelle on jo tehty suunnitel-
mia tokaluokkalaisten kutsumisesta 
maaliskuussa mukulamessuun.

– Toisella luokalla olevat laula-
vat mielellään, ja he osaavat jo lukea 
messuvihkosesta laulujen sanat. Lap-
set yleensä pitävät mukulamessusta.

Lisäksi Myllyojan aluetiimi järjes-
tää vuosittain muutaman jumalan-
palveluksen, joiden toivotaan houkut-
televan kirkkoon myös siellä harvoin 
käyviä seurakuntalaisia. Tähän men-
nessä on vietetty jo ainakin nallekirk-
koa ja kansanlaulukirkkoa.

SATU LAPINLAMPI

Pe k ka A g a r t hHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 21.1. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
21.1. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Luetaan 1. Moo-
seksen kirjaa. Teologian yli-
oppilas Tuomas Kurttila ja 
Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus pe 22.1. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Tiina Kinnu-
nen.
Aamupiiri la 23.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri su 24.1. klo 
14, Vanhan pappilan Sipilä-
sali. Järj. myös Suomen Raa-
mattuopisto ja Kristillinen 
opintokeskus.
Päiväseurat ke 27.1. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 27.1. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Ari-Pek-
ka Metso.
Miesten piiri ke 27.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 27.1. 
klo 18, Vanhan pappilan Si-
piläsali. Esko Visuri. 
Rukoushetki ke 27.1. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järj. myös Sinapinsiemen ry, 
ja Oulun NNKY.
Raamattupiiri to 28.1. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 28.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 28.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 21.1. ja 4.2. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 21.1. ja 
28.1. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 22.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Seurakunta rukoilee -kou-
lutus su 24.1. klo 12–20, Kas-
tellin kirkko. Kouluttajana 
Maikku Saarinen, joka on 
Tampereella toimivan Ruko-
uksen talon toiminnan ve-
täjä. Lisätietoja koulutuk-
sesta www.rukoillaan.fi. Il-
moittautuminen ja tiedus-
telut Ari Kauppila, 040 481 
8888, ari.kauppila@oulun-
seutu.info. 
Pappilan raamattupiiri ke 
27.1. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatketaan Jesajan kirjan läpi-
käymistä.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 28.1. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miesten piiri ti 26.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Petteri Tuu-
los alustaa aiheesta Mam-
monan palvonta Raamatun 
valossa.
Raamattupiiri to 21.1. ja 
28.1. klo 12.30, Tuiran kir-
kon Sumppu. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
21.1. ja 28.1. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkon ystävän-
kammari. Lisätietoja Pasi 
Kurikka p. 040 5747 139.
Raamattupiiri ti 26.1. klo 

18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.1. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 26.1. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Jaakko 
Sääskilahti ja Markku Kan-
gasniemi. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kynttiläkonsertti su 24.1. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Ks. yhteisvastuuilmoi-
tus.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 25.1. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kes-
kitytään virsikirjan vähem-
män laulettuihin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 27.1. klo 
18, Karjasillan kirkko. Keski-
tytään virsikirjan vähemmän 
laulettuihin virsiin.
Runokvarkki ti 26.1. klo 12. 
Runokvarkki palaa tauolta. 
Kevään ensimmäisellä ker-
ralla vartti V. A. Koskennie-
men lyriikkaa. Runoja lukee 
pastori Juha Vähäkangas.
Monia, monia, olen rakas-
tanut – J. L. Runeberg rak-
kauden liekeissä -runota-
pahtuma la 6.2. klo 19 Kas-
tellin kirkolla. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 25.1. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 25.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 26.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemen diakoniapiiri to 
21.1. klo 13–15, Pateniemen 
kirkko. Myös uusia kasvoja 
mahtuu mukaan.
Seurakuntakerho to 21.1. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
tatalo. Lisätietoja diakoni Sa-
mi Riipinen 040 5747 149.
Juttutupa ma 25.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 25.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 25.1. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja Päivi Moilanen p. 
040 5747 064.

Pateniemen raamattupii-
ri ke 27.1. klo 18–19.30, Pa-
teniemen kirkko. Lisätietoja 
Heli Sytelä p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Yhteisvastuukeräyksen pe-
rehdytysilta ke 27.1. klo 
17.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. Ks. yhteisvastuuil-
moitus. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 28.1. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 12. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 26.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perhepiiri to 28.1. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Nuorten aikuisten ret-
ki la 27.2. klo 18–20.30. 
18–40-vuotiaille. Talvi-illan 
hämyinen retki Koitelinkos-
kelle. Lähtö Ögergin talon 
pihasta klo 18. Mukaan läh-
tevät diakoni Kaisa Jaakkola 
ja pastori Elina Hyvönen. Il-
moittaudu mukaan viimeis-
tään 12.2. Kaisalle p. 040 
5156 935. Matkaeväät seura-
kunnan puolesta.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuu-
lovammaisten päiväpiiri ti 
26.1. klo 13, Öbergin talo. 
Huom. Piirin kokoontumisai-
ka on muuttunut. Kerho al-
kaa tänä vuonna klo 13.
Kuurojen eläkepiiri ke 27.1. 
klo 12, Öbergin talo. 
Ystäväilta to 28.1. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
21.1. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmäti-
la. Matti Laurila kertoo työs-
kentelystään Nepalissa. Kah-
vitarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri ti 26.1. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Opasystävä 
vastassa klo 12.30 alkaen Iso-
kadun ulko-ovella.

PÄIHDETYö
Tavoiteryhmä ma 25.1. klo 
15.30, Öbergin talo.
 Työttömien ateria ke 27.1. 
klo 11–13, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 27.1. 
klo 16–17.30, Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-

ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 22.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Saara, ruhti-
natar, mukana Tuomas Kurt-
tila ja Anna-Mari Heikkinen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 21.1. ja 28.1. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 21.1. 
Paavo Moilanen, 28.1. Pasi 
Kurikka.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
26.1. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 25.1. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 25.1. klo 18, Myllyojan 

seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIKIIMINKI
Piispankamarin lähetyspuo-
ti maanantaisin ja perjantai-
sin klo 11–14, Entinen kun-
nantalo. Lähetyksen hyväksi 
oleva puoti, josta voi löytää 
vaikka uudet villasukat yms.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Perhekerho to 21.1. ja 28.1. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. 
Perhekerho ti 26.1. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. .

Karjasillan seurakunta
Taidepyhis ma 25.1. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista. 
Helmi-muskari ke 27.1. klo 
17.30, Kastellin kirkon  pap-
pilan kamari. 3–4-vuotiaiden 
muskari, jossa lapset ovat yh-
dessä vanhemman kanssa. 
Ohjaajana toimii Maria Por-
taankorva, p. 040 7384 355. 
Pyhäkoulu su 24.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 24.1. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana. 
Perhekerho ma 25.1. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 26.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
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Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 27.1. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 22.1. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu la 23.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 24.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 24.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä. Lisätietoja Aila Val-
tavaaralta p. 040 5747 109.
Luukkaan perhekerho to 
21.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 21.1. ja 28.1. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
tarkemmat tiedot Kansain-
välisyys-otsikon alta.
Koskelan perhekerho ke 
27.1. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perheker-
ho ke 27.1. klo 9.30, Kuivas-
järven seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Stiven Naatus p. 050 
3104 990.
Rajakylän perhekerho ke 
27.1. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
Luukkaan perhekerho to 

28.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 27.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
22.1. klo 19–23, Pyhän An-
drean kirkko. Rennon mu-
kava ilta hyvässä seurassa. 
Oleilua, pelailua, hartautta, 
kahvia, teetä ja pientä pur-
tavaa. Menossa mukana x-
box ja laulu-peli.
Hjelppi-ryhmä su 24.1. Kas-
tellin kirkko. Haluatko olla 
avuksi ja iloksi lähimmäisel-
le? Kevään aikana vieraillaan 
dementiakodin asukkaiden 
luona ja järjestetään jotain 
lastenkodin lapsille. Lisätie-
toa Katja Ylitalo p. 040 831 
5932 tai katja.ylitalo@evl.fi.
Nuortenilta ti 26.1. klo 18–

20.30, Pyhän Andrean kirk-
ko. Luvassa pelailua ja olei-
lua.

Tuiran seurakunta
Nuorten improryhmä to 
21.1. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. Tutustutaan porukal-
la impro-tekniikoihin, hullu-
tellaan ja valmistellaan tule-
via keikkoja.

Nuoret aikuiset 
Sarastuskuoro to 21.1. ja 
28.1. klo 18, Öbergin talo. 
Takkailta ti 26.1. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 27.1. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena 1. Tim. 
3. Yhteyshenkilö Juha Sark-
kinen, p. 050 564 9070.

OPISKELIJAJÄRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 23.1. 
klo 19, Öbergin talo. Palvel-
kaa Herraa iloiten, Olli Leh-
monen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 21.1. ja 28.1. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerhossa jutel-
laan eri teemoista ja hiljen-
nytään hartauteen.
Raksilan kerho to 21.1. ja 
28.1. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho. 
Senioripäivä ma 25.1. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 €. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 25.1. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Hopealankakerho ma 25.1. 
klo 12.30, Heinätorin seura-

kuntatalo. 
Tarinatupa ke 27.1. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 21.1. ja 
28.1. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 25.1. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli.
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 21.1. 
klo 13.30, Tuiran kirkko ja to 
28.1. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Laulupiiri kokoontuu 
kerran kuussa Tuiran kirkol-
la ja Pyhän Tuomaan kirkol-
la. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana kanttori Raakel Pöyhtä-
ri ja diakoniatyöntekijät Pau-
la Kyllönen ja Päivi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho ti 26.1. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 13.30, Palokan Palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinapiiri ma 25.1. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 25.1. 
klo 12, Hintan seurakunta-

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

sunnuntaina 24.1.klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Järjestäjinä adventtiseurakunta, ev.-lut. seurakun-
nat, helluntaiseurakunta, katolinen seurakunta, 
ortodoksinen seurakunta, NMKY, NNKY ja vapaa-
seurakunta. 

Saarna Pasi Markkanen. 

Kirkkokahvit Keskustan seurakuntatalon alasalissa.

Mielenterveyskuntoutujien leiri 

15.–17.2. Rokuan 
leirikeskuksessa

Leirin teema on keho ja mieli. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, hiljentymistä, rentoutumista, laulua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Leirin hinta on 41 euroa. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijät Sirkku Nivala ja Eija 
Röning sekä Mielenvireydestä Aija Syväkangas. 

Ilm. Mielenvireyteen viim. pe 29.1. Aijalle, 
p. 041 454 8261.

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavis-
sa sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliit-
toon vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymi-

siä varten. Tällöin on mahdollista myös varata aiko-
ja kirkollisiin toimituksiin.

Tuomasmessu 
Lauantaina 23.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Juha Valppu, avustaa Antti Leskelä, juontaja 
Mari Haavisto, esirukousvastaava Tuulia Taskila, musii-
kista vastaa Marjaana Myllylä ja Annaleena Peltonie-
mi sekä Sarastus-kuoro. Kanttorina Taina Voutilainen. 
Teejatkot tuomiokirkon kryptassa.

Tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

Keskiviikkona 27.1. klo 18,
Öbergin talossa

 

Tuomasrukoushetki kestää 15 min. Sen jälkeen suun-
nittellaan seuraavaa tuomasmessua, teetarjoilu. Mes-
sun valmisteluun ja toteuttamiseen kaivataan autta-
via käsiä ja sydämiä.

Toivoa tulevaisuuteen
22.–24.1. Karjasillan kirkossa 

Miksi ihmissuhteet eivät toimi ja voin aina huonosti? 
Mistä on kysymys kun hylkään itseni? Seminaari sisäi-
sen rauhan löytymiselle. 

Seminaarimaksu 80 €, seminaari + ruoat 120 €, majoitus 
Hietasaaren leirikeskus 2hh + ruoat + seminaarimaksu 
160 €, majoitus Edenissä + ruoat +seminaari 2h/h 240 
€. Kaikkiin majoituksiin sisältyvät aamu- ja iltapalat. 

Vähävaraiset voivat hakea avustusta osallistumismaksuihin 
ilmoittautuessa. Lisätietoja seminaarista Tor Spiik 0400 939 
394. Ilmoittautumiset p. 050 3815 689. Järj. Kristillinen ter-
vehtymiskeskus  CHC ry ja Karjasillan seurakunta.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ryhmät I ja II

 tiistaisin Pyhän Tuomaan kirkossa
 
Ryhmä I on 6–9-vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoi-
tukset ovat klo 18–18.45. Totutellaan kuorotyösken-
telyyn, tutustutaan äänen mahdollisuuksiin sekä opi-
taan kuuntelemaan ja kuulemaan. Ohjelmistoon kuu-
luvat 1–2-ääniset laulut. Laulunäytteen antaminen on 
vapaaehtoista. 
 
Ryhmä II on noin 10–14-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Harjoitukset ovat klo 16.30 –17.45. Laajennetaan laula-
misen mahdollisuuksia. Ohjelmistoon kuuluvat 1–3-ää-
niset erityyliset laulut. Ryhmään pääsee laulunäytteen 
perusteella. Ilmoittautumiset kanttori Katri Sippola 
044 3161 576. 

Eroryhmä
 
Kevään eroryhmä kokoontuu 17.2. alkaen 
Perheneuvontapalveluissa, Kirkkokatu 5. 
Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 15–16.30. 

Eroryhmässä käsitellään keskeisiä parisuhteen päät-
tymiseen liittyviä teemoja, kuten menetystä ja surua, 
syyllisyyttä, omien tunteiden tunnistamista sekä tue-
taan ryhmän jäsenten jaksamista eroprosessissa mm. 
kartoittamalla ja vahvistamalla kunkin voimavaroja. 

Ryhmään otetaan 8 henkilöä.
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Perheneuvontapalve-
luihin  8.2. mennessä. p. 08 5618700 tai sähköpostitse 
marja.siivola@evl.fi.

Oulujoen seurakunnan 
musiikkileikkikoulu Trilli

Muutama paikka vapaana. 
Ryhmät kokoontuvat
 maanantaisin ja 
torstaisin 
Myllyojan seurakunta-
talossa.

Lisätietoja musiikki-
leikkikoulunopettaja 
Anna Haanpää-Vesenterä, 
p.040 583 2368 tai 
anna.haanpaa@
kolumbus.fi.
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Ryhmässä hyvää 
oloa etsimään

Kevättä kohti! Hyvää mieltä etsimässä! -niminen 
uusi ryhmä aloittaa. Ryhmä kokoontuu perjan-
taisin Pyhän Luukkaan kappelilla. 

– Ryhmä on tarkoitettu ihmisille, joista tuntuu, 
että kevät on vaikeaa aikaa. Jos on vaikea lähteä ko-
toa ulos tai toivoo löytävänsä voimia arkeen, kannat-
taa ryhmään tulla mukaan, kehottaa diakoniatyön-
tekijä Saila Luukkonen.

Hän toimii ryhmän ohjaajana yhdessä kollegansa 
Heli Sytelän kanssa. 

Hyvää mieltä etsivän ryhmän tavoitteena on pois-
taa yksinäisyyden kokemusta ja etsiä yhdessä koko-
naisvaltaisesti hyvää oloa, valoa ja iloa elämään. Jo-
kaisella tapaamisella on jokin hyvinvointiin liittyvä 
teema. Myös hartaus kuuluu ohjelmaan. 

– Toivomme kiinnostuneilta yhteydenottoa jo en-
nen ryhmän aloittamista, Luukkonen pyytää.

Hän lupaa kertoa tiedustelijoille tarkemmat tie-
dot ryhmän kokoontumisajoista sekä suunnitellus-
ta ohjelmasta. 

SATU LAPINLAMPI

Ryhmään osallistumisesta kiinnostuneiden toivotaan ot-
tavan yhteyttä Saila Luukkoseen numeroon 040 5747 092.

w w w.sxc . hu
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 25.1. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
25.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 21.1. ja 28.1. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Porinakerho ma 25.1. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 26.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
Isä-lapsiretki Juumaan 
5.–7.2. Juuman leirikeskus, 
Kuusamo. Lähtö perjantai-
na kello 17.00 Karjasillan kir-
kolta, paluu sunnuntaina 
noin kello 18. Tiedossa tal-
vista puuhastelua, yhdes-
säoloa, mahdollisuus käyn-
tiin Rukalla. Hinta aikuisil-
ta 45 €, 4–18-vuotiailta 25 
€. Alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. 25% sisarusalennus. Tie-
dustelut Jaakko Tuiskulta 
040 5747167. Ilmoittautumi-
nen  viimeistään 21.1. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset tai p. 08 3616340.
Parisuhteen rikastuttamis-
viikonloppu 12.–14.2. Roku-
an leirikeskus. Viikonlopus-
sa keskitytään parisuhteen 
positiivisten asioitten löytä-
miseen ja käyttöönottoon. 
Viikonlopun hinta on 82 € / 
pari. Mukaan voidaan ottaa 
vain rajoitettu määrä pareja 
ja viikonloppu täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Ohjaajina toimivat Ari ja Hil-
levi Huovinen sekä Leena ja 

Matti Viita-Aho. Ilm. ja lisä-
tietoja  Heikki Kaikkonen p. 
040 5025 010. Ilmoittautu-
misaika päättyy 29.1.
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 15.–17.2. Rokuan lei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

Tuiran seurakunta
Perheleiri 5.–7.2, Rokuan lei-
rikeskus. Perheleirillä liiku-
taan luonnossa, leikitään ja 
askarrellaan sekä hiljenny-
tään yhdessä. Mukana pas-
tori Stiven Naatus sekä las-
tenohjaajia. Ilmoittautumi-
set www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Hinnat: 44 € / ai-
kuinen, 4–18-vuotiaat lapset 
30 € (sisaralennus 25%). Hin-
ta sisältää matkat, ruuan ja 
majoituksen. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
26.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari.
Sekakuoro Tuike to 21.1. 
ja 28.1. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Johtaa Lau-
ri-Kalle Kallunki 040 8457 
309. Uudet laulujille järjes-
tetään koelauluja kevätkau-
den alussa. Ilmoittautumiset 
kuoronjohtajalle.

Oulujoen seurakunta
Lapsikuoro to 21.1. ja 28.1. 
klo 17.45–18.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Pienet. Li-
sätietoja kuoronjohtaja An-

na Haanpää-Vesenterä p.040 
583 2368.
Lapsikuoro to 21.1. ja 28.1.  
klo 18.30–19.45, Myllyojan 
seurakuntatalo. Isot. Lisä-
tietoja kuoronjohtaja Anna 
Haanpää-Vesenterä p. 040 
583 2368.
Fransupiiri ti 26.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
27.1. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Oulujoen kirkkokuoro ke 
27.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Uudetkin terve-
tulleita. Lisätietoja kuoron-
johtaja Sanna Leppäniemi p. 
040 7400 511.

Muut menot
Toivoa tulevaisuuteen 22.–
24.1. Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Naisten ilta ma 25.1. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
keskustelua ja iltahartaus. 
Mahdollisuus saunomiseen.
Tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun suun-
nittelu ke 27.1. klo 18, Öber-
gin talo. 
Sinkkuilta pe 29.1. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Runokaraoke. 
Tule mukaan sinkkuiltaan ja 
ota runoja mukaan. Sinkkuil-
ta on aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-

katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-
rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.1. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 24.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä. Lisätietoja Aila Val-
tavaaralta p. 040 5747 109.

Yhteisvastuukeräyksen perehdytysilta 
keskiviikkona 27.1. klo 17.30 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Aluksi kahvitarjoilu ja keräysmateriaalin jako. Tietoa 
tämän vuoden koti- ja ulkomaisista keräyskohteista. 

Monia, monia, olen rakastanut – 
J. L. Runeberg rakkauden liekeissä 

-runotapahtuma 
lauantaina 6.2. klo 19 

Kastellin kirkossa 

Perinteiseen Runeberg-runotapahtumaan on vapaa 
pääsy, käsiohjelma 2 €.

Kynttiläkonsertti 
Sunnuntaina 24.1. klo 15

Keskustan seurakuntatalossa 

Sari Hourula laulu, Stephanie Archer 
nokkahuilu ja Maija Tynkkynen cembalo ja 

piano. Kahvitarjoilu. Liput 10 €.
Järjestää Oulun Zontakerho I.

Nuortenleiri 
5.–9.3. Juuman leirikeskuksessa
Sinä yläasteikäinen tai sitä vanhempi nuori, lähde las-
kettelemaan ja pitämään hauskaa Kuusamon Juu-
maan. Leirillä lasketellaan kahtena tai kolmena päivä-
nä. Leirin hinta 51 € sisältää matkat, majoituksen, ruu-
an, ohjelman Juumassa sekä seurakuntalaisille vakuu-
tuksen. Lasketteluliput ja -välineet ovat omakustantei-
set. Lisätietoja leiristä hanna.liuska@evl.fi ja anssi.puti-
la@evl.fi. Ilmoittautumiset 18.1.–19.2. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo tai 08-3161340 ma-pe klo 9–16. 

10+ leiri 
6.–9.3. Rokuan leirikeskuksessa 
Leirin hinta 40 € sisältää matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Lisätietoja leiristä matti.ketola@evl.fi. Ilmoittautu-
miset 18.1.–19.2. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 08 
3161 340 ma-pe klo 9–16. 

1.-3.-luokkalaisten leiri 
9.–11.3. Rokuan leirikeskuksessa
Leirin hinta 30 € sisältää matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja leiristä esa.rattya@evl.fi, atte.kaariainen@
evl.fi. Ilmoittautumiset 18.1.–19.2. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai 08 3161340 ma-pe klo 9–16 . 

Kouluikäisten lasten 
perheleiri 
9.–14.3. Juuman 
leirikeskuksesssa 
Omin kyydein. Hiihtoloman 
perheleirille voi tulla oman 
aikataulun mukaan ennak-
koilmoittautumisen perus-
teella. Ohjelmassa suuret talvileiriolympialaiset, talvi-
nen kävelyretki Myllykosken kauniisiin maisemiin, hoi-
jakka, askartelua eri ikäisille. Hiihtämään pääsee suo-
raan pihasta. Tarvittaessa mahdollisuus lasketteluun 
Rukalla, liput omakustanteisia. Leirin hinta on aikuinen 
19 € / vrk ja 4–18-v. 13 € / vrk. Alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. Sisaralennus käytössä. Hinta sisältää majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 18.1.–19.2. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimella 08 3161 340 
ma-pe klo 9–16 . 

4.–6.-luokkalaisten leiri 
11.–14.3. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta on 40 € sisältäen matkat, majoituksen, ruu-
at, ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jä-
senille. Lisätietoja leiristä anna-leena.ylanne@evl.fi. Il-
moittautumiset 18.1.–19.2. www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai puhelimella 08 3161340 ma-pe klo 9–16 .

Hiihtolomaleirit 2010Hiihtolomaleirit 2010

Alfa-kurssin 
ohjaaja 

koulutus
Pyhän Andreaan 
kirkossa la 23.1. 

klo 10-19

Lisätietoa ja ilmoittau-
tuminen 17.1. mennessä: 

www.evankelioi.net/
oulunseutu.

Tiedustelut:
ari.kauppila@

oulunseutu.info, 
040481 8888,

kimmo.kieksi@evl.fi, 
050 310 5001.

Yhteistyössä Oulun 
seudun E4-alueverkoston 

kanssa.

Lisätietoa Alfasta:
www.alfakurssi.fi



18    Nro 2      21.1.2010

Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne Oulun tuomiokirkkoon 
perjantaina 29.1., 26.2., 26.3. ja 30.4. klo 17–20 
perjantaina 28.5., 25.6., 30.7. ja 27.8. klo 19–21

Mukaan tarvitsette vain toisenne ja esteettömyystodistuksen!
Todistajiakaan ette tarvitse, mutta halutessanne voitte kutsua juhlaan omat 

läheisenne. Vihkimisen jälkeen tarjolla on hääkakkua ja kahvit. 
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Ainakin toisen vihittävistä on oltava ev.-lut. kirkon jäsen. Ev.-lut. kirkkoon 
kuulumattoman tulee kuulua johonkin toiseen kristilliseen uskontokuntaan. 

Ev.-lut. kirkon jäsenillä on oltava rippikoulu käytynä.

Vihittävän parin on pyydettävä esteiden tutkintaa viimeistään viikkoa ennen 
vihkimistä jommankumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. 

Oulun ev.-lut. seurakunnissa avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu 
keskusrekisterissä, Isokatu 9, 90100 Oulu, puhelin (08) 3161 310. 

Keskusrekisteri on avoinna ma-pe klo 9–16.

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Salmisentie 300, Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Vaarakyläntie 208, Taivalkoski
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

21. – 28.1.2010enot Oulussa 

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Elia Johan-
nes Hintsala, Josefiina Lilja 
Adele Kivikangas, Aina Vil-
ja Justiina Nevala.
Karjasilta: Elja Mikael Joki-
talo, Jesse Ilmari Kaikkonen, 
Mikko Aleksanteri Neuvo-
nen, Eine Emmi Lotta Oja-
lehto, Aino Maria Johanna 
Pehkonen, Aake Iivari Sauk-
konen, Joela Lumi Maria 
Seppänen, Stella Olivia Ta-
palinen, Aapo Juho Taneli 
Vääräniemi.
Tuira: Anni Enja Jemina 
Berg, Siiri Matilda Wilhel-
miina Hauru, Juuso Johan-
nes Isokoski, Aada Emilia It-
konen, Alvar Samuel Karhu-
maa, Paavo Pietari Kumara, 
Iiris Ella Aurora Kärki, Tiia 
Anna Maria Luukkonen, Aa-
tos Kauko Jalmari Nissilä, Aa-
va Lilja Talvikki Nissilä, Sara 
Anna Maria Paananen, Pet-
ri Lauri Santeri Pajunen, An-
nika Olivia Kyllikki Pyörälä, 
Vilma Liisa Erika Pääkkönen, 
Lumia Suvi Linnea Rantatalo, 
Inka Matleena Ryytty, Patrik 
Oliver Saarela, Aaron Mikael 
Siivonen, Camilla Lilian Au-
rora Stenroth, Aatos Benja-
mi Tölli.
Oulujoki: Eliel Aaron Lit-
tow, Enni Ilona Rianna Luo-
nua, Helmi Tyyne Maria 
Pöyskö, Topias Benjamin 

Ruonala, Niila Aleksander 
Tuunanen, Sanja Katariina 
Voutilainen, Niila Toivo Ta-
pio Vähäaho.

Vihityt
Tuomiokirkko: Pete Mika-
el Lohi ja Katja Kerttuli Ko-
tikumpu.
Karjasilta: Joni Pekka Lap-
palainen ja Susanna Mariia 
Karjalainen, Juhani Veli Lei-
nonen ja Henna-Maija Es-
kelinen, Kari-Matti Kullervo 
Kujala ja Sanna Kaarina Su-
tinen.
Tuira: Ilkka Kristian Kumara 
ja Johanna Kaarina Hämäläi-
nen, Olli-Pekka Juhani Siira 
ja Milla Susanna Siira, Juho 
Mikael Lokkinen ja Suvi Ma-
ria Elina Matero.
Oulujoki: Juha-Matti Huovi-
nen ja Mari Annukka Manni-
nen, Pasi Petri Juhani Seppä-
nen ja Päivi Johanna Runtti.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Irja Rakel Eli-
sabet Granlund s. Hakola 91, 
Elsa Maria Hamari s. Hepola 
86, Sinikka Kristiina Honka-
nen s. Kälkäinen 51, Irja Ma-
ria Siika-aho s. Cajan 91. 
Karjasilta: Milja Siviä Ahtola 
s. Still 94, Eitel Brynolf Hako-
Rita 85, Kirsti Johanna Kart-
tunen s. Ahma 88, Tauno An-
tero Kolehmainen 92, Kaar-
lo Johannes Korkala 80, Ai-
no Maria Poutiainen s. Man-
nermaa 89.
Tuira: Ulla Marjatta Hepo-
oja 83, Salme Maria Liisa Ju-
ho s. Pentinsaari 64, Elli Ire-
ne Kallio s. Niemelä 85, Irma 
Annikki Kela s. Kinnunen 57, 
Matti Olavi Penttilä 64, Lah-
ja Annikki Pohjola s. Blick 59.
Oulujoki: Yrjö Kokko 76, An-
na-Liisa Pikkarainen s. Man-
ninen 70, Seppo Yrjö Juhani 
Timonen 59.
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Moni suomalainen lie-
nee huomannut leh-
distä viime viikolla 
mielenkiintoisen pik-

ku-uutisen: Suomalainen yksi-
tyishenkilö on haastanut suo-
malaiset, Suomen evankelis-lu-
terilaiset seurakunnat ja Terve-
yden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) mukaan laihdutuskam-
panjaan. Yksityishenkilön mak-
sama kampanjan laihdutustu-
losten mukaan määräytyvä tuki-
summa käytetään Nepalin opet-
tajankoulutuksen hyväksi. 

Läskillä 
lukutaitoa

Lahjoittaja on luvannut "os-
taa" laihdutetut kilot 15 euron 
kilohintaan. Ostotarjous on teh-
ty maksimissaan 10 miljoonalla 
eurolla. Summa vastaa 666 666 
kiloa eli 23 prosenttia suomalais-
ten ylipainokuormasta.

Kampanjan taustahenkilö on 
toivonut, että luterilaiset seura-
kunnat organisoivat punnituk-
set. Rauhan tervehdyksen tilaa-
jaseurakunnista ainakin Ou-
lussa ja Oulunsalossa on tehty 
päätös kampanjaan osallistu-
misesta.

Seurakunnat 
kokoavat painotiedot
Laihduttamisesta kiinnostunei-
den kannattaa seurata seura-

Oulun seurakunnat 
Alkupunnitukset: 

Maanantaina 1.2. kello 15–17 Heinätorin 

seurakuntatalossa, kerhohuone 1, Aleksanterinkatu 71.

Perjantaina 5.2. kello 14–17 Siivessä, lähetyksen 

puodissa ja pajassa, Nokelantie 48 B.

Loppupunnitukset: 

Tiistaina 25.5. kello 15–17 Heinätorin seurakuntatalossa

Perjantaina 21.5. kello 14–17 Siivessä, lähetyksen 

puodissa ja pajassa.

Lisäksi Tuiran seurakunta osallistuu kampanjaan 

Kiloklubinsa voimalla.
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”Siinä samassa kun astuin Bountyn kannelle, sää 
muuttui huonommaksi ja sade alkoi; oli kuin itse 
Vapahtaja olisi vilkaissut satamassa odottavaa alus-
ta ja väkeä sen sisällä, tullut tulokseen, ettei juuri-
kaan piitannut yhdestäkään meistä, ja ajatellut, että 
olisi lystiä kiusata meitä ihan alusta asti, se riiviö”. 

Näin ajatteli 14-vuotias John Jacob Turnstile as-
tuessaan ensimmäistä kertaa elämässään laivaan ja 
muistelee: ”enkä häpeä tunnustaa, että tunsin pe-
lon vyöryn sisälläni kun nostin katseeni laivaan, jo-
ka olisi uusi kotini elämäni seuraavat kahdeksan-
toista kuukautta, ehkä peräti kaksi vuotta. Ajatus-
kin siitä sai vatsani sekaisin”. Irlantilainen kirjaili-
ja John Boyne tuli tutuksi suomalaiselle lukijakun-
nalle edellisen kirjansa, Poika raidallisessa pyjamas-
sa -romaanin myötä.

Uusimman kirjan keskiössä on John Jacob 
Turnstile, kirja on kasvutarina katupojasta ja maa-
kravusta arvostetuksi kapteeniksi. Romaani perus-
tuu tositapahtumiin, englantilaisella amiraliteetin 
purjealuksella Bountylla Tyynellä valtamerellä 1789 
tapahtuneeseen kapinaan. 

John Boyne kuvaa taitavasti kapinan puhkeami-
seen johtaneita syitä, laivan kapteenin ja miehistön 

John Boyne
Kapina laivalla. 
Suomentanut Laura Beck. Bazar 2009.2009.

Eloonjäävä
välisiä suhteita. Bountyn määränpää on Tyynenme-
ren paratiisisaari Otaheite. "Useimmille meistä saa-
ri on nimeltään Otaheite. Jotkut miehistä käyttivät 
silloin tällöin nimeä ´Tahiti ,́ koska se oli nimi, jo-
ta käytettiin kartoissa ja jolla kotimaamme halli-
tus oli kutsunut sitä kun oli päättänyt tehtävästäm-
me, mutta Otaheite oli nimi, jolla paikalliset ihmi-
set, alkuasukkaat, kutsuivat sitä, miehet ja naiset, 
jotka olivat viettäneet elämänsä sen kukkuloilla ja 
rannoilla.” 

Matkan tarkoitus oli hankkia saarelta leipäpuun 
taimia istutettavaksi Karibianmeren saarille siirto-
kuntien orjien ruuaksi. Laiva lähti matkaan joulu-
kuussa 1787 ja kapinahenki iski 1789. Kapinan myö-
tä kapteeni ja hänelle uskollinen miehistö pakotet-
tiin jättämään laiva.

John Boyne kuvaa kirjassaan laivaelämää, elä-
mää saarilla ja elämää pienessä purtilossa meren ar-
moilla kapinan jälkeen: ”Ja yksi ääni hyvin kaukaa, 
hiljainen, alistunut, kiitollinen. 'Niin miehet, niin 
olemme. Me olemme pelastuneet'”. 

Kerronta on hyvin eläväistä ja mukaansatempaa-
vaa, tapahtumat tulevat iholle uskottavan päähen-
kilön myötä, kirjassa yhdistyvät perinteinen seik-

Lukunurkka

kailuromaaniperinne ja historiallinen romaanipe-
rinne. "Ja mitä minuun tulee… olen elänyt pitkän 
ja onnellisen elämän, elämän jota siunasi satunnai-
nen tapaaminen yhden miehen kanssa ja palvelemi-
nen toisen miehen alaisuudessa.”

Tämän kirjan parissa viihtyy pitkään, se herät-
tää lukijassa kiinnostuksen ja odotuksen siitä mitä 
tuleman on. Kirja synnyttää mielihyvää ja osoittaa 
osaltaan kirjailijan onnistuneen jälleen kerran luo-
maan hienon tarinan.

JUHA VÄHÄKANgAS

kuntien verkkosivuja ja ilmoitte-
lua lähimmistä punnituspaikois-
ta ja -ajoista. Alkupunnitukselle 
aikaa on helmikuu, loppupun-
nitukselle toukokuu. Seurakun-
nat toimittavat Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitokselle yhteenve-
totiedot punnitustuloksista, joi-
den perusteella tukisumma mää-
räytyy.

Kampanjaan voivat osallistua 
kaikki Suomessa asuvat täysikäi-
set henkilöt, joilla on ylipainoa. 
Loppupaino ei saa alittaa ihan-
nepainon alarajaa (painoindeksi 
18,5 kg/m2).

Painoindeksi lasketaan jaka-
malla paino (kg) pituuden (m) 
neliöllä. 

Esimerkki: paino on 80 kiloa 
ja pituus on 170 cm (1,7 m), pai-
noindeksi = 80 / 1,7 x 1,7 = 80 / 
2,89 = 27,7 kg/m2. Ihannepainon 

alarajan alapuolella ei laihdutusta 
suositella eikä tällaisia laihdutus-
tuloksia hyväksytä mukaan kam-
panjaan.

THL toivoo, että mahdolli-
simman moni ylipainoinen suo-
malainen hyödyntäisi tilaisuutta 
laihtuakseen, voittaakseen itsel-
leen terveyttä ja tukeakseen Ne-
palin lasten koulutusta. Kampan-
jan toivotaan laajemminkin tu-
kevan suomalaisten painonhal-
lintaa ja kansanterveyttä. Laih-
dutustavoitteen voi asettaa po-
rukalla, esimerkiksi ystävän, naa-
purin tai työtoverin kanssa. 

Lisätietoja kampanjasta, oh-
jeet seurakunnille ja laihdutus-
vinkkejä löytyy osoitteesta www.
thl.fi/laskillalukutaitoa.

RAUHAN TERVEHDYS

Oulunsalon seurakunta
Alkupunnitus:

Maanantaina 15.2. klo 11–14 ja 

klo 17–19 Terveyspointissa Vanhassa 

Pappilassa, Pappilantie 28.

Punnitukset alkavat helmikuun ensimmäisenä
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Haukiputaan seurakunnan 
eläkeläisten musiikkipiiri (emp) 

kevätkaudella 2010
Torstaisin klo 13–14.30 

seurakuntakeskuksen monitoimisalissa

28.1., 11.2., 25.3., 15.4., 20.5.

Vetäjänä yleensä vanhempi kanttori Hannu Niemelä 
p. 040 5471 660
emp:n sisältö:
- alkuhartus (Elli Koch)
- kahvit (vapaaehtoinen maksu)
- seurustelun sakramentin harjottamista 
  (lähinnä edellisen kohdan aikana)
- yhteislaulua 
  (virsiä, hengellisiä lauluja, kansanlauluja ym.)
- musiikin aarteisiin tutustumista mm. 
kuuntelun kautta

(emp ei ole kuoro)

Kaikki ovat tervetulleita!

Seurakuntakerho to 21.1. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila to 21.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Perhekerhojen kevätkausi 
jatkuu viikolla 2. Perheker-
hot kokoontuvat torstaisin 
klo 9.30–11 ja 12.30–14 Kel-
lon srk-kodissa sekä perjan-
taisin klo 10–11.30 kirkon-
kylän Vakkurilassa, Jokelan 
vanhalla koululla ja Martin-
niemen srk-kodissa.
Lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 17–18 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan to 21.1. alkaen klo 
16.30. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Kuoroa johtaa vs. kant-
tori Else Piilonen, p. 040 5818 
974, else.piilonen@evl.fi.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 22.1. klo 19 Kellon srk-
kodilla.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
25.1. klo 14.30–16 Kellon srk-
kodilla.
Lähetyspiiri ti 26.1. klo 13 
lähetystoimiston vieraskam-
marissa.
Miesten saunailta ti 26.1. 

klo 19.30–21 Vesijatulin tak-
kahuoneessa ja tilaussaunas-
sa. Kokoontuminen Jatulin 
aulassa klo 19.25. Tied. Mart-
ti Heinonen p. 040 5812 546.
Urkuvartti ke 27.1. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Elias Nie-
melä.
Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille ke 27.1. klo 
18 lähetystoimiston vieras-
kamarissa, Kirkkotie 10 C. 
Huomioi, että paikka ja päi-
vä vaihtuneet. Kahvittelem-
me, vaihdamme kuulumiset 
ja mahdolliset ajankohtaiset 
asiat sekä hiljennymme illan 
päätteeksi. Seuraava kerta 
ke 24.2. klo 18. Tiedustelut 
diakonissa Heli Puuperä p. 
040 5898 362.
Raamattupiiri ke 27.1. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa (Luuk.14). 
Vammaisten kirkkopyhä su 
31.1. alkaen klo 10 jumalan-
palveluksella kirkossa ja jat-
kuen srk-keskuksessa vam-
maisneuvoston tarjoamilla 
kirkkokahveilla. Musiikkia ja 
muuta ohjelmaa.
Gordonin Toimiva perhe 
-kurssi helmikuussa. Tied. ja 
ilmoittautumiset 25.1. men-
nessä Tarja Kainulainen p. 
040 8245 861 tai Laila Ranta-
kokko p. 040 8668 319, etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille alkavat 
viikolla 3, keskiviikkoisin klo 
18–20  Kellon ja Martinnie-
men srk-kodeissa ja torstai-
sin klo 17.30–19.30 kirkonky-

lällä Vakkurilassa.
Työntekijät: Seurakunnas-
samme on kanttoriharjoit-
telijana 18.1.–7.2. kirkkomu-
siikin opiskelija Elias Niemelä 
Oulun seudun AMK:sta.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka pe 22.1. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulut 
su 24.1. klo 12 Nevalalla, Myl-
lysellä, Ikosella ja Rantalalla, 
seurat su 24.1. klo 17 ry:llä, 
lauluseurat ke 27.1. klo 18.30 
Rantalalla, Veistämönkuja 6. 
Jokikylä: raamattuluokka 
pe 22.1 klo 17.30 ry:llä (isot 
ja pienet), ompeluseurat pe 
22.1. klo 18.30 Satu ja Timo 
Littow, Ulla ja Juha Hartikka, 
Anneli ja Eino Holappa, py-
häkoulut su 24.1. klo 12 Ase-
ma e. Jaakko Vänttilä, Ase-

ma p. Jukka Karsikas, Keski-
kylä Tapio Pakanen, Väntti-
länperä Pekka Paananen, 
Taipaleenkylä Kari Aitto-oja, 
päiväkerhot ti 26.1 ja ke 27.1 
klo 17.30. ry:llä. Kello: koti-
myyjäiset la 23.1. klo 13 Tak-
kulalla, Alamäki 4, pyhäkou-
lu su 24.1. klo 12 Riekillä, Lin-
tumaansuontie 35 ja Karinie-
mellä, Tuppisuontie 7, seurat 
su 24.1. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa.
Kuolleet: Unto Tapio Pouk-
kanen 82, Olavi Armas Jäm-
sä 78, Birgit Elsa Mattsson-
Lindborg 65.
Kastettu: Riku Vili Tapani 
Laurila, Emma Sofia Mäen-
pää, Sara Elenia Laukkanen, 
Hugo Samuel Hintsala.

Ripari-illat keväällä 2010 
rippikoululaisille
Ripari-illat ovat tarkoitettu rippikoululaisille. 
Illan aihe on vaihtuva, kevään aikana tutustumme 
Raamatussa esiintyviin nuoriin. Rippikoululainen saa 
ripari-illasta merkinnän rippikoulukorttiinsa kohtaan 
"muut tilaisuudet".

Vakkurilassa kirkonkylällä torstaisin klo 16.30–17.30:
21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 18.3. ja 25.3.

Martinniemen srk-kodilla keskiviikkoisin klo 17–18
20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 24.3., 21.4. ja 28.4. 

Kellon seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 17–18
20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., ja 3.3.
 
www.alakkonäämua.fi

Saarenkartanon hartaus to 
21.1. klo 14.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 22.1. klo 10–11
Martta-ilta pe 22.1. klo 18 

Päiväkerho: Maanantaisin 
3-v. kerho klo 10, kokkiker-
ho (ryhmä 1) klo 12.30. Tiis-
taisin 4-v. kerho (ryhmä A) 
klo 10, ja sisaruskerho (ryh-
mä A) klo 13. Keskiviikkoi-
sin 4-v. kerho (ryhmä B) klo 
12.30. Torstaisin sisarusker-
ho (ryhmä B) klo 10 ja perhe-
kerho. Perhekerho klo 10 srk-
talossa. Perjantaisin 5-v. ker-
ho klo 10, kokkikerho (ryh-
mä 2) klo 12.30. Tulevaa: päi-
väkerholaisten ja perheker-
holaisten valokuvaus on hel-
mikuussa 25.2. Seuraa myö-
hempää ilmoittelua! 
Lumilyhdyn hartaushetki  
ke 27.1. klo 14.30.
Keskipäiväkerho jatkuu 3.2. 

alkaen.
Partio: Suomen partiolais-
ten suurleirille Kilkkelle il-
moittaudutaan 22.1. men-
nessä Makelle partiotoimis-
toon.  Lisätietoja leiristä Suo-
men Partiolaisten kotisivulta 
ja edellisestä partiolehdestä.  
Ilmoittautumiskaavakkeita 
Kotikololta.  Leirille pääsevät 
12 vuotta vuoden 2010 aika-
na täyttävät ja sitä vanhem-
mat partiolaiset. Ke 3.2. Ma-
feking 5 Kotikololla klo 18–
20. Partioasu ja muistiinpa-
novälineet. 
Henkisen kriisinhallinnan 
kurssi kaikille asiasta kiin-
nostuneille la 13.2. klo 9–15 
Lumijoen seurakuntatalolla. 

Tule ideoimaan!
Työntekijät kutsuvat 
seurakuntalaisia ide-
oimaan "seurakunnan 
olohuoneen" toimin-
taa to 21.1. klo 10.30 
Pikku-Vakkurilaan, 
Kirkkotie 10 C.

srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
26.1. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
 Päiväpiiri ke 27.1. klo 10 Saa-

renkartanossa.
Kaverikerho to 28.1. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 28.1. klo 
18.30 kirkolla.

Aiheina: kriisiensiapu ja pur-
kukeskustelu. Lisätiedot ja il-
moittautuminen tammikuun 
aikana Markulle p. 045 236 
9094 tai www.mpky.fi. Kurs-
si on ilmainen.
Rauhanyhdistys: Päiväker-
hot ma ja ke klo 17–18.30, 
ti ja to klo 17.30–19. Tarkis-
tathan kerhoryhmäsi ry:n il-
moitustaululta. Pe 22.1. klo 
19 raamattuluokka Tuulik-
ki ja Ilpo Kämäräisellä. Su 
24.1. klo 12 seurat ja ruokai-
lu ry:llä. Ke 27.1. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.
Kastettu: Emma Vilhelmiina 
Mökkönen.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Naisten piiri to 21.1. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Miesten piiri to 21.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Askeleet pe 22.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versojen harjoitukset su 
24.1. klo 16 kirkossa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
24.1. klo 17 kirkossa. Muka-
na Matti Laurila, Minna Sor-
vala ja Versot.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
–ilta su 24.1. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Herännäisseurat su 24.1. klo 
17.30 palvelutalo Hovilassa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–
11 perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti 
ja pe klo 9.30–11.
Päiväkerhoihin voi kysellä 
vapaita kerhopaikkoja lap-
sityönohjaaja Saija Kivelältä, 
040 7790 375.
Lähetysilta ti 26.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Is-
raelin-terveisiä tuo Suomen 

Lähetysseuran johtokunnan 
jäsen Minna Sipilä.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 27.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 28.1. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 27.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 28.1. klo 14.30 
srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
28.1. klo 18. Pöytäkirjan näh-
tävilläolo 29.1.–1.3.2010 klo 
9–15 kirkkoherranvirastossa 
ja kotisivuilla www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.
Gospelmessu kaikenikäisil-
le to 28.1. klo 19 kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta ma, ke, pe 
klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kokki-
kerho ke klo 17.30–19, draa-
ma- ja leikkikerho to klo 17–
18. Kokkokankaan seurakun-
takeskus: Monitoimikerho to 
klo 17.30–19. Nuorisoseura: 

Tähdet-kuoro, harjoitukset 
to 21.1. klo 16 srk-talolla.
Rippikouluralli to 21.1. klo 
18–20 srk-talolla. Kesäryh-
mät kaikki ja loput muualla 
rippikoulunsa käyvät.
Cross Stitch pe 22.1. klo 18 
Vanamossa. Lapsille musiik-
kipainotteista ohjelmaa Ari 
Natusen johdolla. Muka-
na Varpuset yhtye. Aikuisil-
le alustaa Raamatun aihees-
ta Mika Martinmäki. Iltapa-
laa lopuksi.
Trumpeli Pum ma 25.1. klo 
18 seurakuntatalolla. Trum-
peli-pupu laulattaa ja leikit-
tää lasten lauluja ja virsiä.
Siionin Virsiseurat ti 26.1. 
klo 18 srk-talolla. Lopuksi ly-
hyt vuosikokous.
Seurakuntakerho ke 27.1. 
klo 12 srk-talolla. Kirkkoher-
ra Ilkka Tornberg näyttää 
Tansanian matkakuvia.
Englannin kielinen raamat-

tupiiri ke 27.1. klo 19–20.30 
Lähetysvintillä.
Omaishoitajien päiväkahvit 
ma 25.1. klo 13 seurakunta-
talolla. Mukana Maisa Hau-
tamäki.
Tupoksen Olohuone ke 27.1. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Aiheena vanha kan-
sanperinne "selkäviikot". 
Mukana Eero ja Kyllikki Väy-
rynen ja diakonissa Maisa 
Hautamäki.
Pyhäkoulu: Perhepyhäkoulu 
su 31.1. klo 15 Vanamon olo-
huoneessa (2. kerros). Hil-
jennytään Raamatun äärel-
lä, musiikkia ja yhdessäoloa. 
Lämpimästi tervetuloa!
Nuorisotyö: La 23.1. klo 18–
20 nuortenilta jatkuen yö-
kahvilana klo 23 saakka srk-
talon nuorisotilassa. Ke 27.1. 
klo 17–18.30 nuorten lähe-
tysvintti. To 28.1. klo 18–20 
nuortenilta Vanamossa.

Perhekerhot: Ti 26.1. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 27.1. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Mu-
kana perhetyöntekijä Maarit 
Rajander-Suoniemi.
Kirkkolaulajien harjoituk-
set ke 27.1. klo 18 srk-talolla.
Partio: Suomen Partiolais-
ten suurleirille Kilkkelle il-
moittaudutaan 22.1. men-
nessä Makelle partiotoimis-
toon. Lisätietoja leiristä Suo-

Poikien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19–21 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 22.1. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30 
Kempelehallilla.
Rippikoulu: YK1:sen ja 
YKS2:sen nuorten ilta to 
21.1. klo 18 Vanhassa pappi-
lassa. Rippikoulurata la 23.1. 
Kirkonkylän srk-keskuksessa, 
klo 9.30–12.00 päiväkoulut 1 
ja 2, YK1, YK2, YK3 klo 12:00-
14:30 YK4, YK5, YK6, YK7 ja 
kotiseurakunnan ulkopuolel-
la käyvät.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pooki seurat su 24.1. klo 
17 ry:llä. Raamattuluokat: 
vko 3: 22.1 klo 18 pienem-
mät: Tahkola H, Paiturintie 
10, isommat: Tahkola A, Pa-
totie 6. Pyhäkoulut: Su 24.1 
klo 12 Kokkokangas: Karvo-
nen, Portilyhdynkuja 1. Kes-
kusta-Ollila: Hintsala J, Lei-
litie 4. Santamäki: Tahkola, 
Kannonkuja 3. Paituri: Tah-
kola H, Paiturintie 10.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.1. klo 19 
Paasolla, Alakorpi 6, Tyr-
nävä. Seurat su 24.1. klo 16 
ry:llä.
Kastetut: Mira Marjut Mart-
tila, Aada Maria Aleksandra 
Jokela.
Kuollut: Tauno Iisakki Leino-
nen 78, Tuomas Juhani Pouk-
kula, 18 päivää.

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17.

men Partiolaisten kotisivulta 
ja edellisestä partiolehdestä. 
Ilmoittautumiskaavakkeita
Kotikololta. Leirille pääsee-
vät 12 vuotta vuoden 2010 
aikana täyttävät ja sitä van-
hemmat partiolaiset. Mark-
ku Korhonen koulutuksessa 
29.1. saakka. Partiopaidoista 
ei ole vielä kuulunut mitään.
Su 24.1. Kirkkopalvelussa Va-
namot. Pe 29.1. Lippukun-

nan hallitus Kotikololla klo 
18–20. Ilmoita asiat pj Riik-
ka Mattilalle hyvissä ajoin. 
Su 31.1. Kirkkopalvelussa Va-
riksenmarjat. Ke 3.2. Mafe-
king 5. Kotikololla klo 18–20.
Partioasu ja muistiinpanovä-
lineet. To 4.2. Tupoksen Pii-
samit koulun veistoluokassa 
klo 16–17.30. Make vetää. Pe 
5.2. Make päivystää partio-
toimistossa klo 15–17. Ruok-

tujohtajien 1. kokous Kotiko-
lolla klo 17–18. Su 7.2. Kirk-
kopalvelussa Juolukat.
Rauhanyhdistys: Pe 22.1. 
klo 18.30 kaikille yhteinen 
raamattuluokka ja pizzailta 
ry:llä. Su 24.1. klo 13 seura-
kuntapäivä ry:llä. Ti 26.1. klo 
12 varttuneiden kerho.
Kastettu: Aapo Ilmari Har-
rinpoika Halonen, Niko Ta-
pio Virranmäki.
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Diakoniatoimisto
Vattukuja 2 
vastaanotto ma-to klo 9–11
soita ja varaa aika. 
Teemme kotikäyntejä pyydettäessä, 
soita niin sovitaan aika.
p. 044 7453 853 Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 848 Maija Sivula 

Tervetuloa KyläKamarille
kahvittelemaan! 
Ma-ke  klo 11–14 Pappilantie 28

Maanantaisin vohveleita ja
verenpaineen mittaus (terveyspointti)  

Keskiviikkoisin käsityökökkä
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 

lauluhetki klo 12
Lapsille leikkinurkka !

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.1.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Tiedotusilta   
Yhteisvastuukeräyksestä 2010 
to 28.1. klo 18 toimitalolla, Vattukuja 2

Kerromme tämän vuoden 2010 
yhteisvastuukeräyskohteesta ja 
keräyksen toteuttamisesta.
Tilaisuudessa jaetaan keräyslippaat!
Kahvitarjoilu.

Tule kerääjäksi – ole arkienkeli
Tarvitsemme uusia kerääjiä ja jo vuosia mukana olleita 
kerääjiä, otathan yhteyden diakoniatyöntekijään 
p. 044 7453 853 / Päivi tai 044 7453 848 / Maija

Tilkkutäkki-ilta pe 22.1.klo 
18.30 seurakuntatalon ker-
hohuoneessa.
Herännäisseurat su 24.1. 
klo 17.30 palvelutalo Hovi-
lassa, Kirkkotie 15, Kempe-
le. Huom. poikkeuksellinen 
aika.
Virsilaulupiiri ti 26.1. klo 11, 
Salonpään kerhotilassa, Tuo-
mo Kangas.
Hartaus ke 27.1. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna Sal-
mi. 
KyläKamarin lauluhetki ke 
27.1. klo 12 pappilassa.
Lähetysilta ke 27.1. klo 18. 
Vieraana lähetyssihteeri An-

Kylmälänkylän kerhon ke-
vätkauden aloitus to 21.1. 
klo 11–12.30 kappelissa, Lee-
na Leskelä. Kyyti lähtee srk-
talolta klo 10.30 ja paluukyy-
ti kappelilta klo 12.30.
Hartaushetket to 21.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 24.1. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Aikuisilla mahdollisuus olla 
mukana.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin kevätkauden aloitus ma 
25.1. klo 12 Irja ja Martti Lus-
tigilla, Leena Leskelä ja Jou-
ni Heikkinen. 
Keskipäivänkerho ke 27.1. 
klo 11.30 seurakuntatalos-

sa, Ossi Kajava ja Veikko Sa-
lonen laulattavat vanhoja 
koululauluja.
Hartaus ke 27.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Pekka Kyllö-
nen.
Niittypirtin kerho ke 27.1. 
klo 13.30–15, Liisa Seppänen, 
Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 27.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 28.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.1. klo 14 Vire kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Lähetysilta to 28.1. klo 19 Lii-
sa ja Olavi Ruottisella, Kau-
pinkuja 31, Jouni Heikkinen.

Kuorot: Ke 27.1. lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
Lähetystyö: Suomen Lähe-
tysseuran ajankohtaispäivä 
la 30.1. klo 9–14.45 Oulussa, 
Karjasillan kirkolla, Nokelan-
tie 39. Ohjelmassa mm. vie-
railu Siivessä (myyntiä, käsil-
lä tekemistä, tutustumista). 
Lähdemme Muhoksen srk-
talon pihasta klo 8.30 yh-
teiskyydein. Tiedustelut ja il-
moittautumiset viim. to 21.1. 
lähetyssihteeri Anja Hämä-
läiselle p. 040 5629131. Kaik-
ki vähänkin kiinnostuneet 
mukaan!
Lapset  ja perheet: Perhe-
kerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 

Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu kaiken-
ikäisille lapsille su 24.1. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Aikuisilla mahdollisuus 
olla mukana.
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 21.1. klo 10.40–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
22.1. klo 15–17 p. 533 1201. 
Raamattupiiri nuorille ja rip-
pikoululaisille su 24.1. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa. Her-
mes-ryhmän harjoitukset su 
24.1. klo 13–15 srk-talossa. 
Isoskoulutus ke 27.1. klo 18–
20 seurakuntatalossa.
Rippikoulut: Kesä I - rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 22.1. klo 18–19.30 
srk-talossa, oppitunnit  la 
23.1. klo 10–14 Koortilassa 
sekä jumalanpalvelus su 24.1. 
klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Muhoksen 
rauhanyhdistys: Pe 22.1. klo 
19 raamattuluokka 4–6-lk ja 
ompeluseurat ry:llä. La 23.1. 
klo 19 nuortenilta Teija ja 
Harri Hyvärillä. Su 24.1. klo 12 
pyhäkoulut: kirkonkylä Top-
pinen, Anttila Hanhisuanto, 
Korivaara Mehtälä, Pälli Löp-
pönen, Suokylä J. Karhumaa. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 25.1. 

Perhekerho 
keskiviikkoisin
klo 9.30–11 Repussa

Parkkikerho, perhepäi-
vähoitajille ja lapsille
keskiviikkoisin klo 
9–10.30 srk-talolla

ja Hämäläinen Muhokselta; 
terveiset Etiopiasta.
Seurakuntakerho to 28.1. 
klo 11 srk-talolla. Arkilounas 
(5 euroa / hlö). Kunnan kuu-
lumisia kertoo Rauno Holap-
pa ja Rauno Hekkala.
Taidekoulun kamariorkes-
terin ja Oulunsalo Ensemb-
len konsertti su 31.1. klo 19 
kirkossa. Solistina sellisti Rii-
na Seebeck, johtaa Sinikka 
Ala-Leppilampi
Salonpään ry: Seurat su 
24.1. klo 16 ry:llä, Huugo 
Hintsala, Erkki Vähäsöyrin-
ki. Lauluseurat to 28.1. klo 
18.30 ry:llä.
Kirkonkylän ry: Miesten ne-
liö pe 22.1. klo 17 Umpimäh-
kässä. Raamattuluokka 1, su  
24.1. klo 12 ry:llä, Raamattu-
luokka 2, klo 12: Kylänpuoli 
ja Keskikylä; ry:llä, Karhuo-
ja: Vesa Takkinen. Seurat su 

PYHÄKOULUT
PYöRÄHTÄVÄT 
KÄYNTIIN

Sunnuntaina 
24.1. klo 12
seurakuntatalossa, 
Repussa ja Salonpään 
kerhotilassa.
Lisätietoja: Hannele 
Heinonen 
p. 044 7453 850.

Rippikoululaisten 
lähetyspäivä 
lauantaina 30.1. 
seurakuntatalolla

klo 10  Kesä 1 ja Kesä 2 
klo 10  Kesä 3, Kesä 4 ja 
Päiväkoulu
Muualla rippikoulunsa 
suorittavat, valitkaa 
kumpaan ryhmään 
tulette.

Haluaisitko auttaa? 
Vapaaehtoisia listakerääjiä 

kaivataan Yhteisvastuukeräykseen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
29.1. mennessä Liisa Seppänen 

p. 040 5470 784.

klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 26.1. klo 13 lau-
luseurakerho Elsa Parviaisel-
la, Vänttiläntie 28. To 28.1. 
klo 19 sisarilta ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 22.1. sisarilta. La 23.1. 
klo 11 päiväkerho ry:llä. Su 
24.1.  klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Mikkonen, Paate-
lankuja 26, Laitasaari (tieto 
puuttuu), Huovila Kinnunen, 

Kosuniementie 24. Klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä.
Kastettu: Eliel Johannes Jo-
kitalo, Silla Kirsikka Kerä-
nen, Valtteri Johannes Tör-
mänen, Jaakko Johannes 
Tiirola, Leo Oskari Suvala, 
Martta Aino Jemina Tuomi-
koski, Sonja Marika Terho.
Kuollut: Paavo Benjamin 
Keskitalo 83, Aune Marga-
reta Tihinen s. Kaleva 99. 

klo 16 ry:llä, Erkki Alasaare-
la. Lauluseuroja kodeissa ti 
26.1. klo 18.30, Kylänpuo-
li: Lyytikäisellä, Maissikuja. 
Myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu, pe 29.1. klo 
17 ry:llä, myyjäiset klo 18.30, 
nuortenilta  klo 20 ry:llä, 
”Uskomisen ilo”, Lauri Kar-
humaa.
Kastetut: Elina Kaarina Aal-
tonen, Aaro Matias Remes.
Vihitty: Jarno Kalervo Kylmä-
nen ja Taina Anneli Hannus.

TILKKUTÄKKI-ILTA 
PE 22.1. KLO 18.30
SRK-TALON KERHOHUONEESSA

Lisätietoja Taru Pistolta 
p. 044 7453849
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Päivä- ja 
perhekerhot 

jatkuvat

Päivä- ja perhekerhot jatkuivat viikolla 3 
(maanantaina 18.1.). Vapaita kerhopaikkoja 
voi kysellä Minna Matinlaurilta (Murto ja 
kirkonkylä) numerosta 044 7372 616 tai Soile 
Pietarilalta (Temmes ja kirkonkylä) numerosta 
044 7372 615. Kerhoon ovat tervetulleita 
vuosina 2004 ja 2005 syntyneet lapset.

Perhekerhot toimivat kerran viikossa Murron 
kerhotilassa ja Temmeksen seurakuntatalolla 
sekä kahdesti viikossa Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Perhekerho on tarkoitettu 
kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille ja 
isovanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi.

Perhekerhomme kokoontuvat:
Tiistaisin klo 10–12 Temmeksen 
seurakuntatalolla.
Keskiviikkoisin klo 13–15 Murron kerhotilassa 
Kauttaranta 12 A 2.
Torstaisin klo 10–12 ja klo 13–15 Tyrnävän 
seurakuntatalolla, Kerhohuone 2.
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä 
perhekerhossa kerran viikossa.

Tervetuloa mukaan!

Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Minna Matinlauri p. 044 7372 616, 
minna.matinlauri@evl.fi
Soile Pietarila p. 044 7372 615, 
soile.pietarila@evl.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Työntekijöiden suunnitte-
lupäivä pe 22.1. Toimistot 
suljettu koko päivän.
Seurakuntakerho ti 26.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 27.1. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja lapsikuo-
ron harjoitus to 28.1. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Mo-
lempiin kuoroihin otetaan 
uusia laulajia.
Varhaisnuoret: Kerho ala-
asteikäisille keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 22.1. 

Aamukammari 
kaikenikäisille
keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuoneessa, käynti 
pääovesta.

Uusi kammaritoiminta haluaa tarjota 
mahdollisuuden toinen toistemme 
kohtaamiseen ja ehkäpä myös yhteiseen 
tekemiseen.

Voit tulla aamukahville, porisemaan, 
kuuntelemaan, istuskelemaan tai 
vaikkapa laulamaan tai käsitöitä 
tekemään.

Seurakunta tarjoaa kahvit. Jos haluat 
naposteltavaa, voit tuoda mukanasi. 
Lisätietoja Riitta Pesoselta p. 044 7372 630.

Vapaaehtoistyöntekijöiden 
kokoontuminen

Tiistaina 26.1. klo 15
Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa.

Tervetuloa kaikki vapaaehtoistoiminnoissa 
mukana olevat aloittamaan Uutta Vuotta 2010 

keskinäisen jakamisen, suunnittelun 
ja kahvittelun merkeissä.

klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 21.1. klo 19 
Kaija ja Tapani Töllillä. Seu-
rat su 24.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.1. klo 19 
Paasolla, Alakorpi 6. Seurat 
su 24.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Roope Emil Ant-
tila, Jenna Karoliina Haapa-
lainen.
Avioliittoon vihitty: Hannu 
Sakari Juustila ja Marjo Maa-
rit Maria Ijäs.
Kuollut: Henno Kalevi Kouk-
kari 81.

Kirkkoherranvirasto ja seu-
rakuntatoimistot kiinni pe 
29.1. työntekijäkokouksen 
vuoksi.

KESTILÄ
Seurakuntakerho pe 22.1. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
22.1. klo 13 Pihlajistossa.
Kirkonkylän diakoniaky-
lätoimikunnan järjestämä 
vierailu su 24.1. klo 13 Pihla-
jistoon ja ryhmäkotiin.
SRK:n lähetysseurat su 24.1. 
klo 13 Koivurannassa Petri 
ja Lea Pikkaraisella ja klo 19 
Lämpsässä Jari ja Salme Pik-
karaisella. 
Raamattuopiston raamat-
tuilta ma 25.1. klo 18 srk-ko-
dissa. Jumala on vaikkei us-
koisi. Miten Jumala johdat-
taa minua? Juhani Seppä-
nen, Johannes Hyytinen ja 
Reijo Tuomola.
Kirkkokuoro ti 26.1. klo 19 
srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 27.1. klo 
10 kerhokodissa. 
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 28.1. klo 11 Ran-
talassa Rauha ja Einari Sep-

päsellä.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
29.1. klo 19 Kestilän ry:llä, 
Tuomo Koivukangas.
Kerhot: Päiväkerho ke 27.1. 
klo 13.30, perhekerho to 
28.1. klo 11, varhaisnuor-
tenkerho to klo 15.15 kerho-
kodissa. 
Kuollut: Riitta Liisa Risti-
kaarto e Heikkinen 57. 

PIIPPOLA
Veteraanien lauluryhmä ma 
25.1. klo 11 srk-kodissa. 
SRK:n lähetysseurat ma 
25.1. klo 19 srk-kodilla, Eero 
Illikainen ja Iivari Jurmu.
Seurakuntakerho ti 26.1. klo 
12 Väinölässä. 
Raamattuopiston raamat-
tuilta ti 26.1. klo 18 srk-ko-
dissa. Jumalan kansa ja maa-
ilman kansat. Jumala on –
älä murehdi, vaan iloitse elä-
mästä. Juhani Seppänen, ja 
Hannu Lauriala.
Varhaisnuorten kerho ti klo 
16 srk-kodissa. 

PULKKILA
Ompeluseurat pe 22.1. klo 
19 ry:llä
Pyhäkoulu su 24.1. klo 11 
ry:llä.
Kirkkokahvit ja Raamattu-
opiston päivätilaisuus su 
24.1. klo 12 messun jälkeen 
srk-talossa. Aiheena Kristi-
tyn osa ongelmien keskellä, 
Juhani Seppänen, Perttu Kyl-
lönen ja Timo Hakkarainen.
SRK:n lähetysseurat ti 26.1. 

klo 19 ry:llä, Eero Illikainen ja 
Iivari Jurmu.
Kotiseurat ti 26.1. klo 19 Mai-
ja-Liisa Yliklaavulla, Kasken-
peräntie 15, Martti Arkkila.
Seurakuntakerho ke 27.1. 
klo 12 srk-talossa. 
Kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 kerhohuoneessa ja 
perhekerho ma klo 10 srk-
talossa. 

PYHÄNTÄ
Seurat ja lauluilta la 23.1. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 24.1. klo 16 ry:llä. 
Varttuneen väen kerho ke 
27.1. klo 12 srk-talossa. 
Lauluseurat ke 27.1. klo 
18.30 ry:llä.
Siioninvirsiseurat ke 27.1. 

klo 19 Irja ja Matti Turusella.
Arkipyhäkoulu 28.1. klo 9.15 
Puolukkamäen päiväkodissa.
Hartaus to 28.1. klo 10 Nes-
torissa ja klo 14 Kuuranku-
kassa. 
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. Kuoroihin ote-
taan uusia laulajia mukaan!
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
10, varhaisnuorten kerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
21.1. klo 11 kerhotilassa. Ta-
vastkengän varhaisnuorten-
kerho ke klo 13. 
Kuollut: Eino Johannes Ry-
tilä 89.
RANTSILA
Seurakuntakerho to 21.1. 

klo 13 Rauhalassa.
Veljien myyjäiset pe 22.1. 
klo 19 ry:llä.
Tervetuloa partioon -kou-
lutustilaisuus partion vetä-
misestä kiinnostuneille ai-
kuisille ja nuorille la 23.1. 
klo 10 Nuppulassa. Lisätie-
toja Heidi Männistö p. 044 
716 9301.
Raamattuopiston raamat-
tuilta su 24.1. klo 18 srk-ta-
lossa. Jumala auttaa ahdis-
tuksessa. Miten vaikeuksista 
selvitään? Juhani Seppänen 
ja Samuel Korhonen.
Eläkeliitto ti 26.1. klo 11 srk-
talossa. 
Varttuneiden kerho ke 27.1. 
klo 13 ry:llä. 
Arkipyhäkoulua to 28.1. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 

Lastentalolla. 
Ompeluseurat pe 29.1. klo 
19 ry:llä.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla. 
Kerhot: Pikku nuput to 
klo 12 ja Isot nuput ti klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koulul-
la. Pallerokerho ma klo 10 
Nuppulassa. Tyttökerho ma 
klo 15.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30. Hovin varhaisnuoret 
ke ryhmä I klo 12.15. ja ryh-
mä II klo 14.15. 
Kastettu: Venla Iida Olivia 
Näsänen.
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Jos ensin on koko päivän töis-
sä ja illalla vielä kolme tun-
tia tietokonekurssilla, saat-
taa vähemmän innostunut-

ta jo väsyttää. Tosiharrastajaa sen 
sijaan eivät työt tai muut ajanku-
lut estä nauttimasta omilla käsil-
lä tekemisestä. Aikaa luovuudel-
le nipistetään tarvittaessa vaikka 
yöunista. 

Niin tekee myös Heli Laiti-
nen. Hän kaivaa kurssilta kotiin 
ehdittyään esiin neuletyön, pape-
rinarua tai huovutustarvikkeet – 
riippuen siitä, mistä juuri silloin 
on eniten innostunut – ja päättää 
vielä ihan vain hetken rentoutua 
käsitöiden tai askartelun parissa. 
Eikä hetki oikeasti ole aivan ly-
hyt: useampi tunti kuluu ennen 
kuin mieleen muistuu seuraava 
aamu ja aikainen herätys.

Laitinen työskentelee Oulun 
seurakuntayhtymässä keittäjänä. 
Ennen Ouluun tuloaan hän eh-
ti olla 17 vuotta Reisjärvellä kou-
lun keittiössä.

– Kyllähän kaverini kysyivät, 
olenko tullut hulluksi, kun vaih-
doin vakituisen paikan pätkätyö-
hön. 

Keittäjän työ on Laitisesta mu-
kavaa. Erityisen mukavaa on, et-
tä työ ei seuraa mukana kotiin 
päivän päätteeksi, vaan aikaa ja 
energiaa jää muullekin.

Rauhanturvaajasta 
varamummoksi
Käsillä tekemisen taito näkyy 
Laitisen kodissa: olohuoneen kat-
tolamppu on itse tehty, samoin 
valaistu seinäryijy, virkattu lan-
kakori, lattialla olevat pajupal-
lot, lipastoa koristava metallilan-
kapuu, ikkunassa roikkuvat lasi-
enkelit, keittiön seinää koristava 
simpukankuoriasetelma ja mo-
net muut kauniit yksityiskohdat.

Heli Laitiselle käsillä tekemi-

Rauhantekijästä
     enkelintekijäksi

nen merkitsee luovuuden purka-
mista ja rentoutumista. Hän on 
aina ollut taitava tekemään käsi-
töitä.

– Koulussa kolmannella tai 
neljännellä luokalla neuloin kir-
joneulesormikkaat, joita parem-
pia en osaisi tehdä vieläkään.

Televisiota Laitisella ei ole, sil-
lä hän ei ehdi katsella sitä. Ääni-

kirjoja sen sijaan tulee kuunnel-
tua paljonkin, ne kun eivät häi-
ritse tekemistä. Leipomista Heli 
Laitinen on harrastanut pienes-
tä pitäen, hän värkkää mielel-
lään pikkuleipiä ja kakkuja. Va-
paa-aika kuluu myös ystäväper-
heen lapsille varamummona toi-
miessa. 

Varamummoksi Laitinen pää-
tyi Makedonian kautta. Hän työs-
kenteli siellä rauhanturvaajana 
yhdeksänkymmentäluvun puoli-
välissä. Silloisen työkaverin kans-
sa syntyi ystävyys, joka on kestä-
nyt tähän päivään saakka. Laiti-
nen on ystäväperheen yhden lap-
sen kummi, mutta ennen kaik-
kea hän on heidän kaikkien vara-

mum-
monsa.

Läm-
pimästä 

suhtees-
ta kertoo 

Laitisen 
kylpyhuo-

neen seinä: 
seinälle on kiinnitetty pitkä rivi 
hammasharjoja, jotka ovat aina 
valmiina pikkuvieraiden yökyläi-
lyä varten. Myös yöpuvut odot-
tavat varamummon kaapissa val-
miina.

– Lapset ovat paljon minun 
luonani yötä. 8-vuotias Daniel 
sanoi taannoin yökylässä olles-
saan, että häntä pelottaa, että 
kuolen vanhuuteen silloin, kun 
hän on käymässä, 48-vuotias Lai-
tinen muistelee.

Neuleista 
lasienkeleihin
Heli Laitisen pitkäaikaisin in-
nostuksen kohde on neulomi-
nen. Hän neuloo sekä sukkia et-
tä komeita kirjoneulepaitoja sekä 
itselleen että iloksi muille. 

Herkän kauniit lasienkelit ovat 
silti mieluisinta tehtävää. Kun la-
sitöitä rupeaa tekemään, kuluu 
Laitisella niitä tehdessä yleensä 
useita päiviä ja enkeleitä syntyy 
kymmeniä.

– Lasitöihin ei tarvita kuin 
suora viivain, lasiveitsi ja pihdit. 
Töitä pystyy leikkomaan kotona 
ja viemään lopuksi ison lastin su-
latettavaksi.

Enkelit ovat hyviä lahjoja mo-
nenlaisiin tarkoituksiin. Kum-
mipoikansa häihin hän teki nii-
tä tarjoilijoille muistoksi, mutta 
enkelit sopivat myös vauvalah-
jaksi, rippilahjaksi, kihlalahjak-
si tai viemiseksi surukotiin kuk-
kien sijaan.

– Joskus olen ajatellut, että il-
man jalkoja voisin olla. Sen si-
jaan ilman käsiä en selviäsi, kos-
ka kaikki, mistä tykkään, on kä-
sillä värkättävää.

SATU LAPINLAMPI

• Lasilla ei ole selvää sulamis-

pistettä, vaan se notkistuu läm-

pötilan kohotessa tyypillisesti  

1 000– 2 000 °C välille.

• Ensimmäiset maininnat lasin 

käytöstä ovat Egyptistä. Siel-

tä on löydetty lasihelmiä ja 

amuletteja, joista vanhin on 

todennäköisesti ajalta 7 000 

vuotta eKr.

• Suomen ensimmäinen lasiteh-

das toimi Uudessakaupungissa 

1681–1685. Sen perusti ruot-

salainen Melchior Joung. Teh-

das tuhoutui Uudenkaupun-

gin ensimmäisessä suuressa tu-

lipalossa vuonna 1685. Maaher-

ra Creutz vieraili tuolloin kau-

pungissa, ja oli muuan muassa  

määrännyt lasitehtaan siirrettä-

väksi Kaupunginlahden toiselle 

puolelle Sorvakkoon tulen vaa-

ran vuoksi. Kaupunkia sama-

na päivänä kohdannut tuhoi-

sa tulipalo sai todennäköisesti 

alkunsa laukauksista, joita am-

muttiin maaherran kunniaksi 

tämän poistuessa kaupungista.

Kolme kivaa

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Sarjassa esitellään ihmisiä 
sekä heidän kiinnostuksen ja 
intohimon kohteitaan.


