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Toimituksen postiin tuli viime vuoden puolel-

la kutsu saapua Helsinkiin tilaisuuteen, jos-

sa jaetaan kirkon vuotuinen tiedonvälitys-

palkinto. Vähän ajan päästä sähköpostitse tuli tie-

to, ettei palkintoa jaeta lainkaan, mutta tervetuloa 

silti tilaisuuteen.

Pian Kotimaa-lehti uutisoi, että Kirkon tiedotus-

keskuksen toimikunta oli esittänyt palkinnonsaa-

jaksi sarjakuvataiteilija Ville Rantaa, mutta kirkko-

hallitus päätti heittää palkinnon roskiin.

Kirkko tekee tässä maassa paljon hyvää, korvaa-

mattoman arvokasta työtä. Siksi on piinallisen kiu-

sallista, että saman kirkon luottamuselin möhlii pie-

net hallinnolliset asiat ja saattaa koko instituution 

naurunalaiseksi.

Tiedonvälityspalkintoa ei ole pakko jakaa, mut-

ta kirkkohallituksen kannattaisi hyödyntää viestin-

täkonsultin palveluja. Sellainen osaisi muutaman 

satasen palkkiolla neuvoa, miten päätöstä ei pidä 

missään tapauksessa julkisuudessa perustella.

Arkkipiispa totesi nimittäin haastattelussa, että 

kirkkohallituksen jäsenet eivät tunne Rannan töitä.

Perustelusta voi päätellä, etteivät kirkkohallituk-

sen jäsenet lue kirkon päälehteä Kotimaata, suu-

rimpia seurakuntalehtiä kuten Kirkko ja kaupun-

kia, vieraile suurimpien seurakuntayhtymien verk-

kosivuilla, seuraa kirkon julkaisutoimintaa eivätkä 

ylipäätään tiedä, mitä kirkossa ja seurakunnissa on 

viime vuosina tapahtunut. Muutoin he olisivat Ran-

nan töihin törmänneet.

Perustelu on kiusallinen, koska se osoittaa, ettei-

vät kirkkohallituksen jäsenet ole tutustuneet edes 

omiin tehtäviinsä. Jos päätettäväksi tuodaan asia, 

josta jäsenet eivät tiedä mitään, voisiko jäsenten 

tehtäviin kenties kuulua asiaan perehtyminen?

Yleensä tällaisessa tapauksessa asia jätetään pöy-

dälle ja seuraavaan kokoukseen mennessä siihen 

tutustutaan paremmin.

Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia kirkon tiedon-

välityspalkintoa. Jos ehdotettu nimi ei kirkkohalli-

tukselle kelpaa, pitäisi asia palauttaa uudelleen val-

misteltavaksi ja etsiä toinen nimi.

5,3 miljoonan kansalaisen joukosta yhden sellai-

sen luulisi vuosittain löytyvän.

Joku ilkimys saattaisi väittää, että kirkkohallituk-

sen päätöksen taustalla oli pelko, että Rannan pal-

kitseminen yllyttäisi muslimiyhteisöjä vihanpurka-

uksiin.

Sellaiseen kyyristelyyn kirkkohallitus ei varmas-

ti ole voinut sortua. Ajatuskin moisesta olisi vas-

tenmielinen.

Aatoksia

Kirkkohallitukselle vuoden maineenpilaamispalkinto

Ihmisoikeudet 
eivät aina toteudu 
Kun ihmisen psyyke sairastuu vaka-
vasti, on hänellä edessään usein pitkä 
hoitojakso suljetulla ja avo-osastolla. 

Mielenterveyskuntoutujiin ei aina 
suhtauduta kuin aikuisiin ihmisiin. 
Syynä on se, että meillä on yhä vallalla 
laitoskeskeisen hoitokulttuurin jään-
teenä liiaksi eristämistä ja pakkoa. 

Henkilökunta koetaan joskus yli-
mielisenä ja potilaan tai omaisen ko-
kemuksia vähättelevänä.

Hoitohenkilökunta puolustautuu 
tällaisia syytöksiä vastaan korosta-
malla resurssien riittämättömyyttä 
ja kiirettä. Osin tämä on totta. Mut-
ta liian usein on kyse myös vanhois-
ta asenteista sekä osaamisen ja koke-
muksen vaikeasta yhteensovittami-
sesta. Tämä käy ilmi muun muassa 
Hyvän mielen talon ja Mielenterve-
yden keskusliiton (MTKL) kyselys-
sä Pohjois-Suomen omaisille ja kun-
toutujille. 

Myös MTKL:n sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen arviointisel-
vitys nostaa esille puutteita ihmis-
oikeuksien toteutumista mielenter-
veyspalveluissa. Selvitys oli uraauur-
tava, koska sen tekivät itse mielenter-
veys- ja päihdepalveluita käyttäneet.

Arvioinnin tekijät vierailivat puo-
len vuoden sisällä kuudessa mielen-
terveys- ja päihdehuollon yksikös-
sä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Vertailu osoitti suuria eroja yksiköi-
den kesken. Räikeimmissä tapauksis-
sa asukkaiden huoneista puuttuivat 
perusvarustelut, kuten wc ja suihku. 
Lisäksi heidän liikkumisvapauttaan, 
television katseluaan ja seurustelu-
suhteitaan rajoitettiin.

Mainittavaa on, että ainoastaan 
yhden asumispalveluyksikön kaikki 
asukkaat osallistuivat kuntouttavaan 

työtoimintaan, kävivät töissä tai opis-
kelivat. Selvityksen mukaan Suomes-
sa vain joka neljännellä asumispalve-
luyksikössä asuvalla mielenterveys-
kuntoutujalla on tyydyttävät asumis-
olosuhteet.

Arviointiselvityksessä tuli esil-
le myös se, kuinka mielenterveysla-
kiin vetoamalla hoitava taho voi pe-
rustella potilaan eristämistä – silloin-
kin kun se ei olisi välttämätöntä. Ra-
portin laatineiden arvioijien mukaan 
eristämistä voidaan kuitenkin vähen-
tää muun muassa vierihoidolla. Vie-
rihoito voidaan toteuttaa esimerkiksi 
siten, että joku henkilökunnasta viet-
tää päivän aikana mahdollisimman 
usein lyhyitä aikoja levottoman po-
tilaan kanssa. 

Kokemukset Pohjanmaalta eivät 
eroa valtakunnan tilanteesta. Oulus-
sa nyt aloitettu avohoidon kehittämi-
nen ja sosiaalityön lisääminen mie-
lenterveystyössä on oikeansuuntaista 
uudistamista. Kehittämistyössä tulisi 
kuitenkin kuulla nykyistä enemmän 
omais- ja potilasjärjestöjä sekä pitää 
huoli siitä, että ihmisoikeudet toteu-
tuvat kaikissa hoitotilanteissa. Myös 
itse hoidon kokeneiden ihmisten ään-
tä kannattaisi kuulla.

TIMO PELTOVUORI
toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto

Islamilainen 
kristofobia
”Saudi-Arabiassa kaikenlainen ei-isla-
milainen uskonnonharjoitus on kiellet-
ty. Valtio on kieltänyt rakentamasta mi-
tään ei-islamilaista rakennusta hengelli-
seen käyttöön. Kristittyjen vierastyöläis-
ten on harjoitettava uskoaan salassa.

Samoin on Malediiveilla. Siellä kan-
salaisten on oltava muslimeja. Syntype-
räisten kristittyjen on uskottava piilossa. 
Mauritaniassa kääntymisestäkristityk-
si tai mihin tahansa muuhun uskontoon 
rangaistaan kuolemalla.

Ei siis mikään ihme, että aiemmin ku-
koistaneet kristityt yhteisöt muslimimaa-
ilmassa ovat nyt äänestäneet jaloillaan ja 
paenneet turvallisempiin paikkoihin, lä-
hinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. 
Näin on käynyt jopa Betlehemissä, jos-
ta kristittyjen enemmistö on paennut sen 
jälkeen, kun Jasser Arafatin sortohallin-
to ja myöhemmin Hamasin kaltaiset is-

lamistiryhmät tulivat valtaan. Sen sijaan 
kristityt harjoittavat uskontoaan vapaasti 
ja avoimesti Israelin puolella, muutaman 
mailin päässä.

Olisi ehkä asiallista, että länsi kiinnit-
täisi hieman huomiota kristittyjen ah-
dinkoon. Mielenkiinto näyttää kuiten-
kin olevan ”islamofobiassa”. Näin tekee 
ainakin YK:n virheellisesti nimetty ih-
misoikeusneuvosto.

Marraskuussa suuri osa Eurooppaa 
meni sekaisin, kun Sveitsi kielsi kansan-
äänestyksellä minareetit (ei moskeijoja).

Kuitenkin lännen tavassa sietää musli-
miväestöään on huomattava ero, kun si-
tä vertaa muslimimaiden kiihkoiluun ja 
niiden omiin vähemmistöihinsä kohdis-
tamaan vainoon.

Länsimaalaisten kannattaisi pitää tä-
mä mielessään, kun seuraavan kerran soi-
maavat itseään suvaitsemattomiksi.”

Wall Street Journal -lehden pääkirjoituksesta
8.–10. tammikuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

14.1.2010
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Oletko kirjoittanut 
Nettipapille?
Teen Helsingin yliopiston teologises-
sa tiedekunnassa pro gradu -tutkielmaa 
Nettipappi-sivuston (www.nettipappi.fi) 
sielunhoidollisesta merkityksestä käyt-
täjän kokemana. 

Jokainen kokemus on kertomisen ar-
voinen, ja siksi toivoisin Sinun kirjoitta-
van minulle kokemuksistasi omin sanoin 
seuraavia kysymyksiä apuna käyttäen:

Miksi kirjoitit juuri Nettipapille? 
Oletko kirjoittanut sivustolle useasti? 
Koetko saaneesi sielunhoidollista apua 
Nettipappi-sivustolta? Millaisiin kysy-
myksiin? Miksi/miksi et?  Jatkuiko sie-
lunhoidollinen yhteydenpito Nettipa-
pin vastauksen jälkeen jossakin muual-
la? Mitä muuta haluaisit sanoa Nettipap-
pi-sivustosta? 

Kirjoituksesi käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti. Voit kirjoittaa ni-
mettömänä, mutta toivon, että kerrot it-
sestäsi ainakin sukupuolesi, ikäsi ja maa-
kunnan, jossa asut. Mikäli haluat osallis-
tua haastatteluun, liitä kirjeeseen myös 
yhteystietosi. Lisäksi voit liittää mukaan 
alkuperäisen kirjeesi Nettipapille sekä 
hänen vastauksensa. 

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2010 men-
nessä osoitteeseen nettipappitutkimus@
gmail.com tai Elina Viitasaari, Käytän-

nöllisen teologian laitos, PL 33, 00014 
Helsingin yliopisto. Kiitos osallistumi-
sestasi. 

ELINa VIITaSaaRI

Muuttuuko vesi 
viiniksi?

Tulevan sunnuntain evankeliumiteks-
tissä kerrotaan Jeesuksen tekemästä en-
simmäisestä ihmeteosta, veden muutta-
misesta viiniksi ja armolahjoista. Aiheet 
olivat varsin tuttuja.

Muuttuuko vesi viiniksi ja ovatko ar-
molahjat käyttökelpoisia vielä tänään? 
Jeesus vastaa kysymykseemme: ”Toti-
sesti, totisesti, joka uskoo minuun, on 
tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja 
vielä suurempiakin.”

 Miten vedestä muutettu viini oli pa-
rempaa kuin loppumaan päässyt? Sitä 
meille ei kerrota. Vieraat tosin ihmet-
telivät paremman viinin jättämistä lop-
puun, kun yleensä tehtiin toisinpäin. 
Viini oli yleinen juoma Jeesuksen ja al-
kuseurakunnan aikoina. Paavali jopa ke-
hotti Timoteusta käyttämään viiniä vat-
san tähden. Viinin valmistus rypäleistä 
on pitkä prosessi, eikä vedestä viiniksi 
muuttamisesta käden käänteessä myö-
hemmin ole uutisoitu.

Lukukappaleessa Paavali sanoo: 
”Meillä on saamamme armon mukaan 
erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profe-
toimisen lahja, käyttäköön sitä sen mu-
kaan kuin hänellä on uskoa. Palveluteh-
tävän saanut palvelkoon, opetustehtä-
vän saanut opettakoon, rohkaisemisen 
lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa 
omastaan, antakoon pyyteettömästi; jo-
ka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka 
auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.”

Virressä 454 todetaan: ”Lahjat ovat 
monet, Henki on yksi, hän on Henki 
Herran... Hän yhdistää meidät.”  1. Ko-
rinttolaiskirjeessä monista Hengen lah-
joista kehotetaan pyytämään erityises-
ti profetoimisen lahjaa: ”Kielillä puhu-
va rakentaa itseään, profetoiva rakentaa 
seurakuntaa.” Tarkoittaako rakentami-
nen, että ”Hän yhdistää meidät”?

Entäpä sitten! On pyydetty ja on saa-
tu – menettelee. Aletaan käyttää ja sat-
tuvat vielä toimimaan – ei menettele. 
Seinä saattaa tulla vastaan. Lahjoja toki 
saa olla, mutta ei ”meidän seurakunnas-
sa”. Ylilyöntien takia varovaisuuden ym-
märtää, mutta tuskin niistä haittaa meil-
lä Suomessa on. 

Tänään karismaattiset liikkeet ovat 
eniten kasvavia seurakuntia maail-
massa. Liikkeissä painotetaan armo-
lahjoja ja Pyhän Hengen uudistus-
ta. Vuonna 2000 karismaattisiin suun-
tiin kuului 176 miljoonaa jäsentä. Vuo-

teen 2009 mennessä jäsenmäärä on li-
sääntynyt noin 618 miljoonaan muo-
dostaen katolisen kirkon jälkeen kris-
tinuskon toiseksi suurimman haaran.  
Mistä kasvu mahtaa johtua, kun muu-
alla väki tahtoo olla vähenemään päin? 
Haluavatko ihmiset kuitenkin uskoa lu-
paukseen; ”ellette muuten usko - - - us-
kokaa tekojeni tähden” (Joh.14:11).

JORMa PIIPPO
Oulu

Lankoja saa Siivestä 
Kerttu Hannila kirjoitti (RT 12.11.2009), 
että hän mielellään neuloisi ilmaiseksi, 
jos vain saisi jostakin lankoja. Siipeen lä-
hetyksen puotiin ja pajaan lahjoitetaan 
jatkuvasti kankaita, lankoja ym. mate-
riaaleja. Vapaaehtoiset tekevät niistä jo-
ko pajassa tai kotonaan mm. vanttuita ja 
sukkia, peittoja ja liinoja. Tuotteet myy-
dään puodissa Oulun seurakuntien lä-
hetystyön hyväksi. 

Siipi toimii osoitteessa Nokelantie 48 
B, maanantaista keskiviikkoon ja per-
jantaisin kello 10−14. Lämpimät kii-
tokset kaikille lahjoittajille ja tervetuloa 
mukaan toimintaan!

ULLa MäkINEN
lähetystyön koordinaattori 
Oulun tuomiorovastikunta

Suomalaiskirkkojen ovet 
ovat monien harmiksi 
turistisesonkeja lukuun 
ottamatta enimmäkseen 
kiinni. Tulisiko kirkkoihin 
päästä halutessaan 
hiljentymään omalla 
avaimella? 

Ylitorniolla on jo usean 
viikon ajan päässyt kir-
jaston lehtisaliin illal-
la myöhään ja aamuvar-

hain omalla sähköisellä avaimel-
la. Harvinainen ja onnistunut 
käytäntö mahdollistaa, että pal-
velun käyttäjä voi vierailla kirjas-
tossa omalla ”läpyskällään”, kun 
se hänelle parhaiten sopii. Poik-
keukselliset vierailuajat eivät si-
do henkilökuntaa paikalle. 

Oman avaimen saaminen kir-
jastoon innostaa ehdottamaan, 
että samaan ryhdyttäisiin myös 
seurakunnissa. Kirkkojen turva-
järjestelmät muutettaisiin niin, 
että seurakuntalainen voisi is-
tahtaa kirkon penkille juuri sil-
loin, kun se omaan aikatauluun 
sopii, esimerkiksi aamulla töihin 
mennessä.

Nykyisellään pyhäkköjen ovet 
ovat liian usein kiinni, kun seu-
rakunnissa pelätään avointen 
ovien houkuttelevan sinne tihu-
töiden tekijöitä. 

Ylitorniolla sähköisellä avaimella kirjastoon voi tulla milloin haluaa

Kirjastosta mallia kirkolle
Seurakunnan työntekijöiden, 

esimerkiksi suntioiden päivys-
tämistä kirkossa iltamyöhään on 
taas pidetty liian kalliina järjes-
telynä.

kirkkokin 
julkinen rakennus
Ylitornion kirjastotoimen johtaja 
Terttu Eteläaho ei pidä sähköistä 
avainta kirkkoon mahdottomana 
ajatuksena, vaikka toteaa, ettei 
uskoisi itse sellaista käyttävänsä.

Hänen mielestään kirkko on 
kirjaston tavoin julkinen paik-
ka, ja siksi sen palvelua tulisi tar-
kastella aiempaa enemmän käyt-
täjän näkökulmasta. Ylitorniolla 
kirjaston laajennettuja aukioloai-
koja on perusteltu palvelun laa-
dun parantamisella.

Eteläaho painottaa, ettei säh-
köinen avain oikeuta sen haltijaa 
asioimaan koko kirjastossa vaan 
vain rajatussa tilassa. Näin voisi 
olla myös kirkossa. 

Ylitorniolaisen mallin mu-
kaan kirkon avain ei olisi auto-
maattisesti kaikkien saatavissa. 
Sähköavaimella pääseminen kir-
jastoon edellyttää muun muassa 
kirjastokorttia ja pysyvää osoitet-
ta paikkakunnalla.

kirkon oltava 
kaikille auki
Oulun seurakuntayhtymän kiin-
teistöjohtaja Jaana Valjus ei kii-

rehdi tyrmäämään ideaa seura-
kuntalaisten kulkukortista kirk-
koon. 

– En ainakaan äkkiseltään näe 
estettä käytännölle. Se vaatisi lu-
kitusjärjestelmän uudistamista. 
Kokonaan toinen juttu on, mi-
kä Oulun kirkoista soveltuisi täl-
laiselle toiminnalle: mihin niistä 
olisi rajattavissa tila, johon säh-
köisellä avaimella voisi tulla hil-
jentymään.

Oulujoen kirkkoherra Jouni 
Riipinen vierastaa ajatusta, että 
kirkkoon pääsisi virallisten au-
kioloaikojen jälkeen vain rajattu 
joukko ihmisiä eli ne, jotka ovat 
hankkineet sähköisen avaimen.

– Kaikilla tulisi olla tasapuo-
linen mahdollisuus vierailla kir-
kossa, hän sanoo.

Vapaaehtoiset 
parempi ratkaisu
Riipinen toteaa kuitenkin, et-
tä seurakunnissa tulisi vaka-
vasti miettiä, millä keinoin kir-
kon ovia voitaisiin pitää nykyis-
tä useammin auki. Hän pitäisi 
parempana, että ratkaisu ongel-
maan olisivat vapaaehtoiset eikä 
sähköinen avain. Talkoovoimin 
kirkkoa pidetään onnistunees-
ti auki esimerkiksi Tampereen 
Aleksanterin kirkossa.

Karjasillan seurakunnan kap-
palainen Kimmo Kieksi miettii, 
olisiko oma avain jonkinlainen 
kirkon etukortti jäsenille. ”Lä-
pyskä” saattaisi antaa tunteen 
kirkon jäsenyydestä, hän pohtii.

Kieksin mielestä seurakunnat 
vartioivat nykyisin liiaksi omai-

suuttaan pitämällä ovia suljet-
tuina.

– Kiinteistöjen tulisi palvella 
avoimien ovien kautta nykyistä 
enemmän seurakuntalaisia, hän 
perää. 

Sähköiset avaimet ja lähes ra-
jattomat aukiolot ovat arkea mo-
nille kuntoklubien jäsenille. Kun-
tosaleissa korostetaan jäsenyyttä, 
koska ihmisten on havaittu ha-
kevan saleilta monenlaista hyvää 
oloa, muun muassa samanhenki-
siä ihmisiä, haluamanaan aikana.

Tämä tarve voisi tyydyttyä 
myös kirkossa, jos ovista vain 
pääsisi sisälle.

RIITTa HIRVONEN  

Oma Seurakunta
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Seurakuntayhtymän 
kansainvälisen työn 
pastorin Árpád Kovácsin 
mukaan kauppakeskus 
Sellon surmat 
pakottavat miettimään, 
mikä saa Suomessa 
pitkään asuneen 
maahanmuuttajan 
toimimaan tavalla, joka 
kuuluu hänen yhteisönsä 
menneisyyteen.

Entisestä Jugoslaviasta ko-
toisin oleva, 17 vuotta sit-
ten Suomeen tullut Oulun 
seurakuntayhtymän kan-

sainvälisen työn pastori Árpád 
Kovács kritisoi maahanmuutta-
jien integrointia Suomessa. 

Hänen mielestään espoolai-
sen kauppakeskus Sellon sur-
missa oli osaltaan kyse yhden 
maahanmuuttajan, Kosovon 
albaani Ibrahim Shkupollin 
epäonnistuneesta juurtumises-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kovácsin mukaan kotoutta-
misessa ei huomioida tällä het-
kellä riittävästi maahanmuutta-
jien historiaa. Sellon tapauksen 
taustoja arvioidessaan Kovács 
toteaa Shkupollin olevan kotoi-
sin kulttuurista, jossa verikos-
totyyppinen toiminta on ollut 
käytössä.

– Patriarkaattisessa, miesval-
taisessa yhteisössä nainen ei sa-
no miehelle ”ei” seurustelusuh-
teessa.

Kun Shkupollia ei karkotet-
tu maasta hänen aiempien ri-
kosten tähden, se ei todennä-
köisesti merkinnyt hänelle – 
niin kuin suomalaiset todennä-
köisesti ajattelivat – ystävällistä 
toista mahdollisuutta sopeutua 
Suomeen. Lupa jäädä oli surmi-
en tekijälle viesti heikosta, voi-
mattomasta yhteiskunnasta, 
Kovács miettii.

Palkinnoilla 
lainkuuliaisuuteen
Kovácsin mukaan kotouttami-
sessa olisi tärkeää, että maa-
hanmuuttajien käyttäytymi-
seen voitaisiin vaikuttaa nykyis-
tä paremmin. Tässä olisi suure-

”Lainkuuliaisuudesta 
  on hyödyttävä”

na apuna tiede: käyttäytymisa-
nalyysi.

– Toisin kuin Suomessa, jos-
sa lakia noudatetaan sen vuok-
si, että niin kuuluu tehdä, osas-
sa kulttuureista lakia kunnioite-
taan vain, jos siitä on itselle hyö-
tyä, tai ei ainakaan suoranaista 
haittaa. Siksi Suomessa ei voi-
da vain toistella maahanmuut-
tajille, kuinka maassa tulee elää 
maan tavalla. 

– Espoon joukkosurman jäl-
keen pitää miettiä, mikä saa 
täällä pitkään asuneen maahan-
muuttajan toimimaan epätoi-
von hetkellä tavalla, joka kuu-
luu hänen yhteisönsä kulttuuri-
seen menneisyyteen. Miksi hän 
ei toiminut vähemmän vahin-
gollisesti?

– Kotouttamisessa pitäisi 
kiinnittää huomio siihen, että 
meillä tulisi olla käytössämme 
vahvoja houkuttimia, jonkinlai-
sia palkintoja, joiden avulla sai-
simme maahanmuuttajia käyt-
täytymään meidän omien nor-

miemme mukaisesti, hän tote-
aa ja haluaa laajentaa keskuste-
lua Espoon tapahtumista ylei-
semmäksi.

 – Tällä hetkellä näin ei vali-
tettavasti ole: meillä ei ole tar-
peeksi vahvistavia tekijöitä nor-
mikäyttäytymiselle. 

Kovács myöntää, ettei ehdo-
ton lainkuuliaisuus ole kuulu-
nut hänen kulttuuriinsa Jugos-
laviassa.

– Itsekin olen opetellut 17 
vuotta ymmärtämään, että Suo-
messa lakia noudatetaan siksi, 
että se on laki.

Integrointi liian 
koulutuspainotteista
Kun maahanmuuttaja tulee 
Suomeen, hän aloittaa usein 
vuosia jatkuvan koulutuskier-
teen. Suomalaisille koulutus on 
positiivista, mutta Kovács muis-
tuttaa, että näin ei ole kaikkial-
la. Osa pakolaisista ja turvapai-
kanhakijoista tulee kulttuureis-
ta, joissa ”koulunpenkillä istu-

vat vain lapset ja tyhmät”. 
– Siksi koulutus voidaan ko-

kea yhteiskunnan antamana 
rangaistuksena. Sen sijaan esi-
merkiksi työ, edes vähäinen 
määrä työntekoa, olisi toden-
näköisesti palkinto, joka ohjai-
si noudattamaan lakia. 

Kovácsin mukaan nykyiset 
integrointiin liittyvät ongelmat 
olisivat Suomessa helposti pois-
tettavissa, koska maahanmuut-
to tänne on yhä vähäistä verrat-
tuna moneen muuhun maahan.

Kovács korostaa, ettei rajo-
jen kiinni laittaminen ole rea-
listinen vaihtoehto sille, ettei-
vät Sellon kaltaiset tapahtumat 
toistuisi.

– Kansallisvaltioajattelu ei 
ole mielestäni tätä päivää. Maa-
hanmuuttoa ei voida estää. Mi-
nä itsekin olen maahanmuut-
taja, enkä pode siitä huonoa 
omaatuntoa. 

RIITTa HIRVONEN
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Vanhusten 
hoitovoimaa 
hukataan
Vanhuksien hoitoon löytyy maas-
tamme tarpeeksi ihmisiä, mutta 
voimavarat on kohdistettu väärin. 
Satoja käsipareja on poissa vanhus-
tenhoidosta joka vuosi, koska ge-
ronomin koulutuksella ei ole lu-
paa tehdä konkreettista hoitotyö-
tä, puuskahtaa oululainen Kokoo-
muksen kansanedustaja Lyly Ra-
jala.

Käsiparit menevät hukkaan, 
koska 3,5-vuotisten ammattikor-
keakouluopintojen aikana tule-
vat vanhustyön ammattilaiset pe-
rehtyvät vanhusten fysiologiaan ja 
psyykkiseen puoleen, mutta heillä 
ei ole esimerkiksi oikeutta annos-
tella lääkkeitä.

– Fysioterapeuteilla ei myös-
kään ole sairaanhoitajan koulutus-
ta, mutta he saavat kyllä annostella 
lääkkeitä, koska se on ”vakiintunut 
tapa”, Rajala jatkaa siteeraten van-
hustyön asiantuntijaa, professori 
Sirkka-Liisa Kivelää. 

Geronomi ei kuulu terveyden-
hoidon ammattinimikkeisiin, 
vaan tutkinnon suorittaneet sijoit-
tuvat vanhuspalvelujen suunnitte-
luun ja johtamistehtäviin, erilai-
siin projekteihin sekä kotihoitoon. 

– Jos geronomin tutkinto hy-
väksyttäisiin osaksi terveydenhoi-
don ammattinimikkeitä, muutos 
ei vaatisi ollenkaan rahaa, Rajala 
painottaa. 

Vanhusten haurautta ei kansan-
edustajan mukaan ymmärretä.

– Lääkäreiden sekä hoito- ja 
hoiva-alan koulutukseen tulee li-
sätä geriatrian opintoja vanhusten 
erityistarpeiden huomioimisek-
si. Nykyisin lääkärit ylilääkitsevät 
vanhuksia paremman tiedon puut-
teessa. Se tarkoittaa usein lääkkeil-
lä lamaannuttamista. 

Rajala huomauttaa, että vaikka 
puolet avioliitoista päättyy eroon, 
niin lapsilla on ainakin toinen 
vanhemmista huolehtimassa, mut-
ta vanhuksilla ei ole välttämättä si-
täkään. 

 
ELSI HUTTUNEN

Sarjassa seurataan 
temppelissä rahanvaihtajien 
pöydät kaataneen Jeesuksen 
esimerkkiä ja haastetaan 
vakiintuneet käytännöt.

w w w.sxc . hu /  B ran o H u d a k

Miksi kauppakeskus Sellossa useita surmia tehnyt Ibrahim Shkupolli käytti uuden vuoden aattona niin suunnatonta 
väkivaltaa, Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Àrpád Kovács miettii. 
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Maata  kiertelemässä

Aamulehden lukija saattoi 
loppiaisena hieraista sil-
miään. Lehti julkaisi lähes 

kokonaisen sivun ihmisten esiru-
kouspyyntöjä otsikolla ”Toivon, 
että isä ja äiti sopisivat”.

Sivulla lukee, että näiden ih-
misten puolesta voi rukoilla tai 
toivoa heille hyvää. Esirukous-
pyyntöjen lähettäjät toivovat 
apua muun muassa sairauksiin, 
henkiseen tilaansa ja taloudelli-
siin vaikeuksiinsa. Nimimerk-
ki Ahdistunut lapsi pyytää, että 
hänen vanhempansa lopettaisi-
vat vihanpidon ja löytäisivät rau-
han itselleen.

Miksi sanomalehti julkaisi 
esirukoussivun, Aamulehden 
vastaava päätoimittaja Matti 
Apunen?

− Aamulehdessä käsitellään 
kaikenlaisia ilmiöitä. Esirukous 
on yksi kiinnostava ilmiö mui-
den joukossa. Verkkosivuillam-
me on ollut mahdollisuus lähet-
tää esirukouspyyntöjä.

Taustalla on ajatus yhteisöl-
lisyydestä. Vaikka esirukous si-

Hesari ja 
Naisten pankki 
yhteistyöhön
Kirkon Ulkomaanavun hal-
linnoima Naisten Pankin 
rahasto ja Helsingin Sano-
mat ovat tehneet yhteistyö-
sopimuksen. 

Helsingin Sanomat tukee 
mediayhteistyöllä erityises-
ti Naisten Pankin Liberiassa 
alkavaa lukutaitohanketta. 

Naisten Pankki on Kir-
kon Ulkomaanavun hallin-
noima rahasto, jonka tavoit-
teena on poistaa köyhyyttä 
kehitysmaissa. Rahastoon 
on kertynyt lahjoitusvaroja 
yli miljoona euroa. 

Naisten Pankissa osak-
kaita on yli 600, joiden li-
säksi toimintaa tukevat sa-
dat kuukausilahjoittajat se-
kä useat yritykset.

Seurakunta-
vaaleille 
verkkosivut
Osoitteesta seurakuntavaa-
lit.fi löytyy tietoa 14. mar-
raskuuta ensi vuonna pi-
dettävistä vaaleista, ja niitä 
päivitetään vaalivuoden ai-
kana.

Keväällä vaalisivut kes-
kittyvät ehdokkaiden rek-
rytointiin ja syksyllä heidän 
tunnetuksi tekemiseensä. 
Lokakuussa sivuille tulee 
vaalikone, joka auttaa ää-
nestäjiä oman ehdokkaan 
löytämisessä. Vaalijulisteita 
voi ihailla sivuilla syyskuun 
puolen välin jälkeen. 

Ensi vuoden seurakun-
tavaalit ovat yhteiskunnal-
lisesti merkittävät, sillä 16- 
ja 17-vuotiaat pääsevät vaa-
liuurnille ensimmäistä ker-
taa.

Klassista 
musiikkia 
ortodoksien 
hyväksi
Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan säätiö järjes-
tää klassisen musiikin kon-
sertin tulevana sunnuntai-
na 17. tammikuuta kello 18 
Musiikkikeskuksen Tulind-
bergin salissa.

Pianotaiteilija Kiril Koz-
lovsky ja sopraano Olga Ni-
kolskaja-Heikkilä esittävät 
Robert Schumannin ja Ser-
gei Rahmaninovin pianote-
oksia ja lauluja. 

Liput konserttiin maksa-
vat kymmenen euroa ja nii-
tä myydään ovella. Konser-
tin tuotto menee säätiölle.

Aamulehti julkaisi esirukouspyyntöjä

nänsä on kirkollinen idea, perim-
mältään haluamme sillä kaikki-
en kurjuuksien keskellä muistut-
taa, että olemme ihmisinä lähel-
lä toisiamme ja että jokainen on 
tärkeä.

Liittyikö julkaisuajankohta 
jollakin tavalla kauppakeskus 
Sellon tapahtumiin?

− Ei. Sivu päätettiin julkais-
ta nimenomaan loppiaisena, jo-
ka on kirkollinen pyhä.

Millaista palautetta lukijat 

Turvapaikkapolitiikka, seksu-
aalimoraali ja islamkeskustelu. 
Muun muassa näistä teemoista 
keskustellaan Sveitsissä. Keskus-
teluun osallistuvat myös Sveitsin 
protestanttiset ja katoliset maa-
kirkot, mutta niiden peruste-
lut eivät enää uppoa edes maa-
kirkkojen jäseniin. Näin väittää 
sveitsiläinen Neue Zürcher Zei-
tung -lehti.

Maakirkkojen vaikutusvalta 
poliittiseen päätöksentekoon on 
saavuttanut nollapisteen. Ne ei-
vät pystyneet riittävästi vaikut-
tamaan kansanäänestykseen, 
jossa äänestäjien enemmistö 
päätti kieltää uusien minareet-

Kirkkojen vaikutusvalta Sveitsissä hiipuu
tien rakentamisen maahan. Maa-
kirkkojen on Neue Zürcher Zei-
tungin mukaan vaikea teroittaa 
ihmisille suvaitsevaisuuden ja 
avoimuuden arvoja, kun on kyse 
kanssakäymisestä Sveitsin musli-
mien kanssa.

Aikaisemmin kaikki oli toisin. 
1990-luvulla kirkot ja ammatti-
yhdistysliike onnistuivat muun 
muassa torjumaan kansanää-
nestyksessä työlain. Kamppailu 
sunnuntaityötä vastaan vakuutti 
kansalaiset, mutta vain väliaikai-
sesti. Joitakin vuosia myöhem-
min äänestettiin sunnuntaikau-
pasta, mutta kirkkojen perustelut 
eivät enää tehonneet äänestäjiin.

Piispa Peter Henricin mukaan 
kirkot eivät ole enää viiteen vuo-
sikymmeneen olleet vahvoja mie-
lipidevaikuttajia.

– Olemme viime aikoina hä-
vinneet kaikki äänestykset.

Henrici näkee tilanteessa hy-
vääkin. Kun kirkot ovat puolus-
taneet näkemyksiään, ne ovat sa-
malla voineet samalla keskustella 
ihmisten kanssa.

Myös pastori Thomas Wipf on 
samoilla linjoilla.

– Me tunnemme kysymykset 
ja ihmisten pelot ja vieläpä kes-
kustelemme Sveitsin muslimien 
kanssa. Wipfin mielestä on pa-
rempi keskustella ihmisten kans-

sa kuin ryhtyä opettamaan heitä.
Politiikantuntijan Iwan 

Rickenbacherin mukaan yksit-
täisen sveitsiläisen jäsenyydellä 
kirkkoon ei ole mitään tekemis-
tä poliittisen identiteetin kanssa. 
Kansa hädin tuskin tietää mitä 
kirkot asioista ajattelevat.

Pastori Thomas Wipf uskoo 
kuitenkin kaikesta huolimatta, 
että kirkon kannanottoja myös 
tuetaan. Kansa odottaa, että kir-
kot puolustavat myös toisuskoi-
sia. Kirkot olisivat Wipfin mu-
kaan epäuskottavia, jos ne poik-
keaisivat kristinuskon peruslin-
joista.

PEkka HELIN

ovat antaneet toimitukselle ja 
päätoimittajalle?

− Verkkosivujemme keskus-
telupalstalle on tullut enimmäk-
seen myönteisiä viestejä, joissa 
ajatusta kiitellään. Muutamassa 
viestissä sitä pidettiin hävyttö-
mänä. Minulle soitti yksi hyvin 
kiihtynyt henkilö ja ilmaisi pa-
heksuntansa.

Miten Aamulehden toimituk-
sessa on linjattu uskonnollisten 
aiheiden käsittelyä?

− Niissä pätevät samat sään-
nöt kuin muussakin journalis-
missa. Mitään erityisiä sääntöjä 
meillä ei ole. Tärkeintä on, että 
aiheisiin suhtaudutaan hienotun-
teisesti, asiallisesti ja tyylikkäästi.

Monet lehdet karttavat us-
konnollisia aiheita. Pitäisikö 
lehdistön tarkistaa suhtautu-
mista uskontoon?

− On kummallista, että us-
kontoon liittyvistä aiheista kir-
joittaminen olisi jotenkin kar-
tettavaa. Ymmärrän, että yleissa-
nomalehti ei lähde julistamaan. 
Uskontoon liittyvistä piirteistä ja 
ilmiöistä pitäisi silti pystyä ker-
tomaan enemmän. Suurimmal-
le osalle ihmisistä ne ovat merki-
tyksellisiä.

Sanomalehdistöllä on sekulaa-
ri perusolemus. Se ei saa tarkoit-
taa, että uskonto suljetaan käsi-
teltävien aiheiden ulkopuolelle. 
Olennaista on, miten sitä käsi-
tellään: asiallisesti ja kiihkotto-
masti.

JaNNE kaNkaaLa

Useissa medioissa on kirjoi-
tettu viime päivinä Pietar-
saaressa julki tulleista use-

an lapsen hyväksikäytöstä. 
Karmivan tapauksen eräänlai-

sena sivujuonteena on voinut ha-
vaita, että tiedotusvälineet ovat 
usein todenneet ilman tarkem-
paa täsmennystä  hyväksikäy-
tön tapahtuneen lestadiolaisessa 
liikkeessä. Rikokseen on todettu 
syyllistyneen lestadiolaisen saar-
namiehen.

Vaikka osa toimittajista on 
tarkentanut pedofilian sattu-
neen ruotsinkielisen rauhansan-
alaisuuden piirissä, uskoo Suo-
men Rauhanyhdistysten Kesku-

Lestadiolaisuuden suunnat hukassa
syhdistyksen (SRK) pääsihteeri 
Aimo Hautamäki, että ainakin 
monelle eteläsuomalaiselle sana  
lestadiolaisuus tarkoittaa pelkäs-
tään vanhoillislestadiolaisuutta.

Lestadiolaisuutta 
ei arkailla kertoa mediassa
Myös toimittajille lestadiolai-
suuden eri suunnat saattavat olla 
tuntemattomia, sillä ainakin yk-
si toimittaja on pyytänyt Hauta-
mäkeä kommentoimaan Pietar-
saaren tapausta. 

Hautamäki toivoo, että toi-
mittajat tuntisivat lestadiolai-
suuden eri suunnat. Ainakin pää-
suunnat olisi hyvä erottaa, hän 

perää.
Lestadiolaisen liikkeen leviä-

mistä ja hajaannusprosessia tut-
kinut Simon kirkkoherra, van-
hoillislestadiolainen Seppo Lo-
hi kertoo Suomessa olevan noin 
100 000 lestadiolaista, joista 80 
000 on vanhoillislestadiolaista. 

Toiseksi suurin ryhmä on esi-
koislestadiolaiset, heitä on noin 
10 000. Kolmas suuri ryhmä ovat 
rauhansanalaiset, joita on noin         
6 000–7 000. Neljäs pääsuunta on 
lestadiolainen uusheräys, jolla on 
noin 3 000 kannattajaa.

Lohen mukaan tiedotusväli-
neissä saatetaan varoa mainitse-
masta sanaa muslimi esimerkik-

si ulkomaalaisen tekemän rikok-
sen yhteydessä. 

– Ihmisen uskonnollista ja et-
nistä alkuperästä arkaillaan ny-
kyisin kertoa, mutta sama hieno-
tunteisuus ei valitettavasti aina 
ulotu lestadiolaiseen liikkeeseen. 
Jos liikkeen sisällä tapahtuu jo-
takin, sanaa lestadiolainen käy-
tetään reippaasti, Lohi on huo-
mannut. 

Hän toivoo, ettei lasten hy-
väksikäyttö Pietarsaaressa leimaa 
koko Rauhan Sana -liikettä ja les-
tadiolaisuutta yleisesti. 

RIITTa HIRVONEN
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 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi
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Jaana Mehtälä
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p. 0200 71 000 
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www.posti.fi/palaute
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Päiväkeskus Musta 
Lammas on toiminut 
Tampereella 28 
vuotta viinan ja 
huumeiden käyttäjien 
ja asunnottomien 
turvapaikkana. Se on 
ainoa laatuaan koko 
maassa. 

Diakoniatyö on lähim-
mäisten palvelemista. 
Lähimmäisiin kuuluvat 
myös päihdeongelmaiset 

ja asunnottomat. Ainakin Tam-
pereella. 

– Meillä on töissä kuusi hen-
keä ja vapaaehtoisia on noin kuu-
sikymmentä. Asiakkaita rekiste-
rissämme on kuutisensataa. Hur-
jaa kieltä tilanteesta kertoo se, et-
tä vain noin kolmisenkymmentä 
monisatapäisestä laumasta ei ole 
ollut vankilassa, johtava erityis-
diakoniatyöntekijä Marko Ajan-
ki kertoo. 

– Nuorimmat ovat juuri ja juu-
ri täysi-ikäisiä, vanhin taitaa olla 
71 vuotta, erityisdiakoniatyönte-
kijä Salme Asunen muistelee.

Tosiasia on, että Mustan Lam-
paan kohderyhmäläiset kuolevat 
yleensä alle 50-vuotiaana. Vuo-
sittain päiväkeskuksen kanta-
asiakkaista kuolee viitisentois-
ta. Poismenneiden nimet löyty-
vät seinille koostetuista tauluista.

Kristillisen päihdetyön sijasta 
Ajanki ja Asunen puhuvat mie-
luummin diakonisesta päihde-
työstä. Se kattaa heidän mieles-
tään enemmän, aina ruoasta ja 
vaatteista alkaen. 

– Kristillisyys näkyy lähinnä 
tavassa kohdata ihminen. Uskon-
nollista taustaa ei kysytä ja uskos-
ta puhutaan vain ihmisen omasta 
aloitteesta. 

Kristillisyyteen saa kuitenkin 
tuntumaa halutessaan. Keski-
viikkoisin järjestetään aamuhar-
taus ja sunnuntaisin pullakirk-
ko. Pitäjiä on evankelisluterilai-
sen kirkon lisäksi myös muista 
kirkkokunnista. 

Ilmainen  
puurolautanen
Jokaisella Mustan Lampaan asi-
akkaalla on oma asiakaskorttin-
sa. Sitä näyttämällä saa ilmaisen 
ruoan joka arkipäivä. 

Mustassa Lampaassa voi käydä 
myös suihkussa ja pestä pyykkiä. 
Lahjoituksena saaduista vaatteis-
ta ja kodintavaroista löytyy kaik-
kea kalsareista pöytäliinoihin. 

– Moni on sanonut, että he 
lahjoittavat mieluusti tänne, kos-
ka me emme myy tavaroita eteen-
päin. 

Mustan Lampaan työntekijät 
auttavat asiakkaita avustushake-

Mustien 
lampaiden koti

musten täyttämisessä ja antavat 
lausuntoja viranomaisille. Sal-
me Asusen mukaan 80 prosent-
tia työstä onkin sosiaalityötä, 10 
prosenttia terveydenhoitoa ja lo-
put hengellistä työtä. 

– On sellaisiakin ihmisiä, jot-
ka ovat olleet vuosia ilman tuloja. 
Heidän asioitaan hoidetaan val-
takirjalla. Huolehdimme siitä et-
tä heillä on jotain, jolla elää. Läh-
tökohta on aina yksi pieni ihmi-
nen, ja miten juuri häntä oikeasti 
autetaan. Tämä on tällaista arjen 
diakoniaa, Ajanki ja Asunen pai-
nottavat.

Usein Mustan Lampaan väki 
on myös se, joka järjestää hauta-
jaiset tai perunkirjoitukset, jos 
läheisiä ei ole, tai välit heihin ovat 
menneet poikki aikaa sitten.

Nuoret ja  
syrjäytyneet
Salme Asunen on ollut mukana 
toiminnassa yli kaksikymmentä 
vuotta. Hän kertoo, että suurin 
muutos on huumeiden käyttäji-
en määrä, ja sen myötä nuorten 
määrän kasvu.

– Heiltä puuttuvat usein ta-
vat ja kunnioitus muita kohtaan. 
Keski-ikäisillä on usein takanaan 
työhistoriaa ja taitoja, nuoret sen 

sijaan ovat syrjäytyneet ennen 
kuin ovat päässeet kunnolla elä-
mään kiinni. 

Työn painopiste ei ole päih-
teistä irrottautumisessa.

– Ajatus ei ole raitistaa kaik-
kia, se lukee jo meidän strategias-
sakin. Elämänhallinta, eli asun-
to ja arjen pyörittäminen omin 
voimin ovat hienoja asioita. Mo-
ni tuskin koskaan pääsee eroon 
päihteistä, Ajanki ja Asunen to-
teavat. 

Niille, jotka pyrkivät aktiivi-
sesti eroon päihteistä, tarjotaan 
mahdollisuutta osallistua keski-
viikkoklubille, joka on hengelli-
nen ja avoin keskusteluryhmä. 

Yhteiset  
säännöt
Vaikka Mustan Lampaan asia-
kaskunta on ongelmaista, polii-
si joudutaan soittamaan paikalle 
vain muutaman kerran vuodessa. 
Kävijöiden kesken on tehty sopi-
mus, että humalassa tai väkival-
tainen ei saa olla.

Sopimus on tehty talon omas-
sa yhteisökokouksessa. Niissä saa 
keskustella toiminnasta ja talon 
säännöistä. 

– Sääntöjäkin noudatetaan pa-
remmin, kun itse ollaan oltu niitä 

sopimassa, Ajanki painottaa.
Koko aikaa työntekijät eivät 

päivystä neljän seinän sisällä. 
Kotikäyntejä tehdään mahdolli-
suuksien mukaan. 

– Vierailut tehdään yleen-
sä pareittain, sillä ihan kaikkiin 
paikkoihin ei yksinkertaisesti 
voi mennä yksin, sillä huumoril-
lakaan ei selviä kaikesta, Asunen 
kertoo. 

Musta Lammas tekee myös 
terveydenseurantaa Tampereen 
kaupungin terveydenhuollon 
aloitteesta. Se tarkoittaa  lääkkei-
den jakamista ja verenpaineen 
seurantaa.

Reilu vuosi sitten asiakaskun-
nassa ilmeni pieni tuberkuloosi-
epidemia. 

– Kaikki jotka olivat juoneet 
samasta pullosta tai nukkuneet 
samassa talossa, olivat tartunta-
vaarassa. Metsästimme vakiokä-
vijöitä pitkin kaupunkia ja veim-
me heitä tutkimuksiin, muistelee 
Asunen. 

Sairastuneita oli neljä. Tuber-
kuloosin hoito vaatii neljä eri hoi-
tokertaa, joten työtä riitti, sillä 
lääkkeet jaettiin Mustassa Lam-
paassa. Pitkälti tämän takia Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiri an-
toi päiväkeskuksen työntekijöil-

le eettisen palkinnon sen työstä.

Yleinen  
avohoitopaikka
Mustan Lampaan asiakkaat ovat 
moniongelmaisia. Päihderiippu-
vuuden lisäksi heillä on usein 
mielenterveysongelma ja fyysisiä 
vammoja. 

– Tämä on myös kaupungin 
paras avohoitopaikka mielenter-
veyspotilaille, Asunen toteaa.

– Joukossa on myös kehitys-
vammaisia tai heikkolahjaisia. 
Päihde- ja kriminaalitausta ti-
puttaa heidät pois esimerkiksi 
kehitysvammaisten asuntoloista.

Vaikka Musta Lammas tekee 
myös kunnan vastuualueisiin 
kuuluvia töitä, se on täysin seura-
kuntien kustantamaa toimintaa.

Ajanki ja Asunen muistutta-
vatkin toiminnan lähtökohdasta. 

– Asiakkaiden ihmisarvo on 
kaiken mitta. Ihmisiä ahdistaa 
ehkä nähdä kaduilla asunnotto-
mia, päihde- ja mielenterveyson-
gelmista kärsiviä. Ajatellaan hel-
posti, että noi nyt on noita ja se 
ei kuulu minulle. Pitää kuiten-
kin muistaa, että kenelle tahan-
sa meistä voi käydä niin.

ELSI HUTTUNEN

Päiväkeskus Musta Lammas toimii Tampereen keskustassa osoitteessa Pellavatehtaankatu 17. Sen ovet ovat auki joka päivä.  

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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6. Mitään massiivisia muutoksia kirkossa 
tullaan tuskin koskaan näkemään ja hyvä 
niin. Mielestäni välttämättömin uudistus 
tulisi tapahtua jokaisen seurakuntalaisen 
omassa hengellisessä elämässä. Kirkko on 
hyvä uudistumisen paikka.

RaUNI NOkELa
Kunnanjohtaja, Yli-Ii
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kollegion 
maallikkojäsen

1. Talouden reu-
naehdot tiukkene-
vat edelleen, nyt 
olemme nähneet 
vasta polun alku-
pään. Lomautuk-
set ovat vain tila-
päisratkaisu. Dia-
koniatyössä jou-
dutaan yhä enem-
män ratkaisemaan vaikeita yksilöiden ja 
perheiden ongelmia. Tämä edellyttää se-
kä lisää koulutusta että yhteistyömahdol-
lisuuksien hyödyntämistä. 

Seurakuntia rohkaistaan edelleen jär-
jestämään yhteistyössä niin sanottuja tu-
kipalveluja. 

2. Todennäköisesti. 

3. Vaikka toivon, että myönteinen kehitys 
jatkuu, lienee selvää, että kirkosta eroami-
nen jatkuu, kuten muuallakin länsimaissa.
Jos ihmisten elämästä katoaa pyhän ko-
kemus ja arvot rakentuvat viihteellisten ja 
tiuhaan vaihtuvien ihanteiden varaan, kir-
kon on vaikea pelata samoilla säännöillä 
houkutellakseen pysymään jäseninä tai jä-
senyyteen.

4. Vaikka kirkko osoittaa ikiaikaista ar-
meliaisuutta suojelemalla turvapaikanha-
kijoita, kyseinen toiminta on ristiriidassa 
vallitsevan lainsäädännön kanssa. Mieles-
täni lainsäädäntöä tulisi muuttaa nopeas-
ti niin, että se mahdollistaisi laillisen toi-
minnan tilanteissa, joissa viranomaisten 
käsitykset turvapaikkaoikeudesta poikke-
avat toisistaan.

5. Toivon, että nuoret käyttävät saamaansa 
äänioikeuttaan. He ovat käteviä ottamaan 
selvää asioista ja tässä heitä auttaa nykyai-
kainen sosiaalinen media paremmin kuin 
mikään aiemmista tiedonhankintatavois-
ta. Vallankumouksia tapahtuu harvoin, ei-
kä ainakaan ilman ennakkovaroituksia. 

6. Kirkossa tapahtuu tämän vuoden aika-
na luonnostaan mielenkiintoinen uudis-
tus arkkipiispavalinnan myötä. Toivon, et-
tä yleinen keskustelu palaa kirkon perus-
tehtävään, ja niihin pysyviin ja pyhiin ar-
voihin, joiden varaan itse kukin voisi ra-
kentaa taloudellisista suhdanteista riippu-
mattoman, armollisen ja turvallisen arjen.

tämisohjelman (HeTa-hanke) kohtalosta. 
Parhaimmillaan henkilöstö- ja taloushal-
linnon uudistaminen voi tuoda isoja sääs-
töjä seurakunnille, mutta pahimmillaan se 
johtaa pienet ja isot seurakunnat eriarvoi-
seen asemaan keskenään. 

HeTa-päätös ei merkitse juuri mitään 
tavalliselle seurakuntalaiselle, mutta se 
on iso asia seurakunnille ja osalle niiden 
henkilöstöä. 

MaTTI TIkaNMäkI
Tutkija, yrittäjä, Oulu 
Ajoittainen aktiivinen kirkossa kävijä, mukana 
erityisesti opiskelijoille suunnatussa toiminnassa 

1. Luulen taantu-
man saaneen kir-
kon sisällä käyn-
tiin jonkinlaisen 
uudistumisen ja 
puhdistumisen 
ajan. Uskon, että 
seurakunnilla on 
kyky pitää toimin-
ta kasassa, vaikka 
säästöjä pitääkin 
tehdä. Erityisesti pienet seurakunnat vain 
vahvistuvat taantumassa. 

2. Jos suoraan sanotaan, en usko, että asia 
tulee tänäkään vuonna loppuun käsitel-
lyksi, sillä ensimmäisestä naisen pappis-
vihkimyksestä tulee kuluneeksi vasta hie-
man yli 20 vuotta, ja ihmismuisti on pi-
tempi. Ehkä seuraavissa kirkollisvaaleis-
sa äänioikeutensa saavat 16-vuotiaat pitä-
vät naispappeuskysymystä jo ihan erilai-
sessa arvossa, kun tutkivat ehdokaslistoja. 

3. Näyttäisi siltä, että netti-Kalevan ja mui-
den medioiden vähennettyä eroakirkosta.fi 
-palvelun ilmaista mainostamista, ihmiset 
ovat ryhtyneet tekemään itsenäisiä päätök-
siä ja kirkkoon liittyneiden määrä on kas-
vussa. Uskon myönteisen kehityksen jat-
kuvan lähivuosina. 

4. Turvapaikanhakukäytäntö on usein 
väärinkäytetty järjestelmä, jossa todelliset 
uhrit tuntuvat jäävän elintasopakolaisten 
jalkoihin. Mielestäni on kuitenkin oikean-
lainen suunta, että kirkko kantaa kortensa 
kekoon myös turvapaikanhakijoiden suh-
teen. Apua tarvitsevia on paljon ja heidän 
hätänsä on todellista. 

5. Voisin uskoa nuorten innostuvan ää-
nestämään, mutta pahoin pelkään, et-
tä vaalien äänestysprosentti jää samoihin 
kuin aiempina vuosina. 

Lestadiolaisnuoret eivät ole kovin ”pieni 
porukka”, joten kyllä vaaleissa tulee var-
masti olemaan merkitystä eri herätysliik-
keiden ja ryhmien äänestysaktiivisuudel-
la. Vaalituloksen vallankumouksellisuus 
riippuu enemmänkin siitä, miten paljon 
uusia ehdokkaita ehdokaslistoille saadaan.

Uuden vuoden alkaessa Rauhan 
Tervehdys pyysi tutkija, 
yrittäjä Matti Tikanmäkeä, 
kunnanjohtaja Rauni Nokelaa 
ja oppilaitospastori Katariina 
Pitkästä arvioimaan mennyttä 
ja alkanut vuotta kirkossa.
Marraskuun 
seurakuntavaaleissa 16 
vuotta täyttäneiden toivotaan 
kertovan selväsanaisesti 
mielipiteensä kirkosta. 

1. Menneen vuoden aikana 
kirkossa, kuten yleisestikin 
yhteiskunnassa, elettiin talouden 
alamäen aikaa. Taantuma 
toi diakoniatyöhön uusia 
asiakkaita. Seurakunnissa on 
jouduttu laittamaan asioita 
tärkeysjärjestykseen. Puolangan 
seurakunta lomautti puolet 
työntekijöistään kahdeksi 
viikoksi ja myös Tampereen 
seurakuntayhtymän yllä leijui 
hetken aikaa lomautusuhka.  
Miten kirkko, erityisesti 
pohjoisen pienet seurakunnat, 
selviävät taantumasta? 

2. Loppuvuodesta pulpahti 
jälleen käyntiin keskustelu 
naispappeudesta, kun 
kirkon tiedotuskeskuksen 
kyselyn mukaan Oulun 
seurakuntayhtymän alueella 
järjestellään edelleen 
naispappien työvuoroja tasa-
arvolain vastaisesti. Tutkimusta 
seuranneen lehtikirjoittelun 
jälkeen, ainakaan Oulussa ei 
enää järjestellä työvuoroja. Onko 
naispappeus nyt vihdoinkin 
loppuun käsitelty?

3. Kirkosta eronneiden määrä 
laski viime vuonna voimakkaasti 
ja kirkkoon myös liityttiin 
edellisvuosia aktiivisemmin. 
Jatkuuko myönteinen kehitys 
jatkuvan lähivuosina?

4. Useat turvapaikanhakijat 
hakivat viime vuoden aikana 
turvapaikkaa kirkosta, myös 
Oulussa. Jatkuuko tällainen 
kehitys alkaneella vuodella ja 
tekeekö kirkko oikein ottaessaan 
käännytyspäätöksen saaneita 
turvapaikanhakijoita suojiinsa?

5. Seuraavat seurakuntavaalit 
pidetään marraskuussa 2010. 
Silloin 16 vuotta täyttäneet 
saavat äänestää ensimmäistä 
kertaa (lakimuutos astui 
voimaan vuoden 2009 alussa). 
Mitä uskot, ryhtyvätkö 
nuoret tekemään muutoksia 
seurakunnan vallanjaossa? 
Alhaisen äänestysprosentin 
vuoksi yksi koululuokka 
voi tehdä vallankumouksen 
seurakuntavaaleissa. Entä jos 
jokin pieni porukka, esimerkiksi 
lestadiolaisnuoret innostuvat 
äänestämään vaaleissa?

6. Onko jokin uudistus kirkossa 
mielestäsi välttämätön alkaneen 
vuoden aikana?

kaTaRIINa PITkäNEN
Oppilaitospastori, Oulun seurakuntayhtymä
Kirkolliskokousedustaja

1. Seurakunnat 
tulevat selviämään 
tilanteestaan ku-
kin eri tavoin: toi-
set pääsevät pelkäl-
lä säikähdyksellä ja 
reagoimalla mal-
tillisesti, mutta osa 
seurakunnista jou-
tuu todella tiukille. 
Tulemme varmasti näkemään seurakunta-
liitoksia sekä paikoin työntekijävähennyk-
siä ja menojäädytyksiä.

Päättäjien pitää olla paikallisesti hereil-
lä, sillä talouden suhteen mitään kokonais-
kirkkoa ei ole olemassakaan. Nyt vaadi-
taan kirkkoneuvostoilta ja -valtuustoilta 
viisautta arvioida realistisesti talousnäky-
miä sekä ennakoida tulevia vuosia.

2. Todennäköisesti tätä ei ole loppuun kä-
sitelty, vaikka käytännössä paikallisesti 
asiat voivat järjestyä hyvin. Kirkolliskoko-
uksessa on jo noussut esille kanta, jonka 
mukaan virkamieslainsäädännön niin sa-
notun syrjintäpykälän sisällössä tulisi ol-
la selvästi ilmaistuna, että niillä viranhal-
tijoilla, jotka eivät hyväksy naisten pappe-
utta, pitäisi olla oikeus yhtäläiseen kohte-
luun virantäytössä ja -hoidossa.

Uusin kuuma teema näyttää löytyneen 
naispuolisen piispan ympäriltä, vaikkei yh-
tään naista Suomessa vielä piispana olekaan.

3. Toivon niin, mutta tähän ei sovi tuu-
dittautua.

4. Kirkko turvapaikkana on aina äärim-
mäisessä hädässä olevien ihmisten pako-
paikka. Se ei ole kuitenkaan mikään pa-
tenttiratkaisu kaikille turvapaikanhaki-
joille. Turvapaikkakäytännön soveltami-
nen vaatii todellista rohkeutta seurakun-
nan vastuunkantajilta. Uskon, että teh-
dyt päätökset noudattavat kirkossa sovit-
tua hätäapulinjausta. Silloin ne ovat kris-
tillisestä lähimmäisenrakkaudesta nouse-
via tekoja ja siksi eettisesti oikein. 

5. Alhaalta kasvava kirkko voi toteutua 
meidän oloissamme demokratian seu-
rauksena. Demokratian ytimeen kuuluu 
ajatus, että äänestämällä voi vaikuttaa. 
Jos mikä tahansa joukko, pienikin, tahtoo 
tehdä vaaleissa vallankumouksen ja sen 
kannatus riittää, näin tuleekin tapahtua.

Toivon, että kaikki äänioikeutetut iäs-
tä, herätysliiketaustasta ja sosiaalisesta sta-
tuksesta riippumatta käyttäisivät oikeut-
taan vaikuttaa. Aion tehdä osuuteni sen 
eteen, että nuoret sanovat äänestämällä 
mielipiteensä kirkosta.

6. Alkaneena vuonna kirkolliskokous päät-
tänee henkilöstö- ja taloushallinnon kehit-

Nuoret tuovat jännitystä 
seurakuntavaaleihin

TEkSTIT: RIITTa HIRVONEN
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Kempeleläinen Kai 
Similä on mukana 
ensimmäistä kauttaan 
kunnallispolitiikassa 
Kristillisdemokraattien 
ainoana valtuutettuna. 
Usko ja politiikka elävät 
sopuisasti miehen 
puseron sisässä.

Omien joukossa ei tarvit-
se mennä itse liemeen ja 
joutua saranatilantei-
siin, joissa vakaumus-

taan joutuu tosissaan pohtimaan 
ja soveltamaan. Ihminen hakeu-
tuu aina helppoa elämää koh-
ti, toteaa mietteliääseen tyyliin-
sä kempeleläinen kunnanvaltuu-
tettu Kai ”Kaitsu” Similä.

Similältä on turha odottaa 
palopuhetta tai agitaatiota. Ase-
mansa puolesta hänelle kyllä 
löytyisi siihen areenoita. Simi-
lä toimii paitsi paikallispolitii-
kassa myös opettajana koulussa 
sekä luotsaa paikallista Vapaa-
seurakuntaa. Hän on mukana 
myös Suomen Vapaakirkon hal-
lituksessa. Saarnaspenkissä mies 
saarnaa mieluusti armollista Ju-
malaa.

Politiikkaan mies bongattiin 
vuonna 1987 Haapavedellä, kun 
huomattiin nuoren luokanopet-
tajan into yhteisten asioiden hoi-
tamiseen. Vuosien varrella kertyi 
muitakin vastuutehtäviä. Ennen 

Saranatilanteiden ja saarnojen mies
viime kunnallisvaaleja Similä 
veti henkeä luottamustehtävistä. 
Ajan saatossa perhe kasvoi kuu-
sihenkiseksi, nykyisin kaksi van-
hinta lasta on jo noussut omille 
siivilleen. Kempeleeseen muut-
tanut mies houkuteltiin takaisin 
politiikkaan, ja tätä nykyä hän 
innostuu silminnähden, kun pu-
hutaan politiikkaa ja uskoa, ris-
tiin rastiin.

Ufojutut jäivät
Iso luuta lakaisi Similöiden per-
heessä, kun Similä oli lukiolai-
nen. Vanhemmat etsivät suun-
taa elämäänsä joogasta, mietis-
kelystä ja meedioista. Kun van-
hemmat sitten tulivat perinteisen 
kaavan mukaan uskoon, poika-
kin uskaltautui vanavedessä seu-
rakuntaan. 

– Ymmärsin ja koin, että pa-
rannus olisi tehtävä omakohtai-
sesti. Kyllä minulla Jumala on ai-
na ollut, en ole elänyt herjaajana, 
vaan sanotaanko vaikka niin että 
siivosyntisenä. 

Elämänmuutoksen myötä per-
heen kirjahyllystä katosi kristin-
uskon kanssa ristiriidassa oleva 
kirjallisuus, roskakoppaan jou-
tivat esimerkiksi ufokirjat. Ilok-
seen Similä sai seurakuntanuo-
rista uusia kavereita. 

– Oli hienoa, kuinka pelkoon 
pohjautuva elämäni muuttui, ti-
lalle tuli luottamus. Mutta moot-
toripyörä minun piti silti saada! 
hän nauraa.

Totuutta ei voi myydä
Ei tarvitse olla takinkääntäjä, että 
voi olla mukana sekä politiikassa 
että seurakunnassa, ja omana re-
hellisenä itsenään. 

Mies katsoo suoraan silmiin, 
ja kääntää sitten ironian puolelle. 

– Kun on yhden miehen ryh-
mittymä kunnanvaltuustossa, 
on vähän pakko taipua yhteis-
työhön muiden kanssa. Sitä pait-
si yhdessä tekemistähän tämä on, 
eikös me olla siellä yhdessä suu-
ressa Kempele-puolueessa, Simi-
lä heittää. 

– Olen tietysti nähnyt, että 
maailma on täynnä rumaa käh-
mintää ja oman edun tavoittelua, 
mutta hei täällähän me vaan ele-
tään! Itse ei tar-
vitse osallistua 
minkäänlaiseen 
venkoiluun, po-
litiikkaakin voi 
tehdä suorasel-
käisenä, jos vaan 
haluaa.

Mies ei nimeä 
tinkaamallakaan 
poliitikkoa, jota 
hän pitäisi esiku-
vanaan. Tuumaustauon jälkeen 
löytyy kuitenkin piirteitä, joita 
hän muissa politiikantekijöissä 
ihailee. 

– Jos ihmisessä löytyy karis-
maa, niin että pystyy esiinty-
mään ja olemaan muiden joukos-
sa luonteva, sitä on pakko ihailla. 
Suoruutta, rehellisyyttä, huumo-
rintajua arvostan myös. 

– Päätöksenteossa tarvitaan 
myös asiantuntemusta, ei pel-
källä karismalla pitkälle pötkitä. 
Tietysti aina löytyy niitäkin, jot-
ka haluavat paistatella julkisuu-
den valokeilassa.

Radikaali ja konservatiivi
Varojen vähyys pakottaa etsi-
mään uusia, luovia tapoja hoitaa 
yhteistä rahakukkaroa. Similä ei 
siunaile, vaikka kaikki ei kulje-
kaan totuttuja reittejä. 

– Joittenkin ihmisten on han-
kala sietää sitä, että tuodaan jul-
ki hyvin erilaisia näkemyksiä ja 
ajatuksia. Maailman moniarvois-
tuminen on hiipinyt tänne poh-
jolaankin, elämä ei ole enää sa-

manlaista kuin 
kymmenen vuot-
ta sitten. 

Tällä Similä ei 
tarkoita pelkäs-
tään ulkomailta 
puhaltaneita tuu-
lia. Hän on huo-
mannut, että ih-
misten arvot al-
kavat olla laidas-
ta laitaan, kun ai-

emmin oltiin hyvin homogeeni-
nen kansa, geneettisestikin. 

– Pelko voi häiritä poliittista-
kin keskustelua, jos kavahdetaan 
muutoksia ja erilaista tapaa aja-
tella. Vanhaa SKL:ää leimattiin 
keskiolutpuolueeksi. Minua har-
mitti puolueen maine, joka oli 
tullut seitsemänkymmenluvun 
kähinöistä. 

Similä ei pistä puumerkkiään 
uudistajan tai konservatiivin pa-
perin nurkkaan, koska ei ajattele 
elämäänsä tällä akselilla. 

– Uudistaja täytyy pystyä ole-
maan, nykyinen rahojen vähyys-
kin pakottaa jo siihen, mutta mo-
nissa asioissa vanhat, hyväksi ko-
etut tavat ovat erinomaisia. Ar-
vopuolella nimittäisin itseni ääri-
konservatiiviksi, hän nauraa.

Ei selkään puukottajia
Paikallispolitiikan vaikuttaja ei 
ole kokenut uskonveljien tai -si-
sarten taholta ihmettelyä sii-
tä, miksi ylipäätään lähti poli-
tiikkaan mukaan. Pikemmin-
kin kommentit ovat olleet posi-
tiivisia; ”onhan se hyvä, että joku 
kristitty on tuolla mukana”. 

Asenne, että uskovainen ei 
voisi olla mukana politiikassa, 
johtunee Kai Similän mukaan sii-
tä, että jossain vaiheessa kristityt 
telkeytyivät omiin porukkoihin-
sa ja luostareihinsa, ja niin sanot-
tua hengellistä toimintaa seura-
kunnissa pidettiin pyhempänä, 
kuin tavallisten elämän asioiden 
hoitoa yhdessä ”jumalattomien 
ihmisten” kanssa. 

– Nykyäänkin moni tavoitte-
lee hengellistä työtä, pastorina 
olemista. Todellinen testi on sii-
nä, kuinka elämme ihmisiksi ta-
vallisten ihmisten keskuudessa, 
tavallisessa arjessa.

MaRJa BLOMSTER

S anna K r o o k

Kun on yhden 
miehen ryhmittymä 
kunnanvaltuustossa, 
on vähän pakko 
taipua yhteistyöhön 
muiden kanssa.
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 17.1. aluelähetys kello 
9.55–11.35. Kello 10 mes-
su tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Matti Pikkarainen 
ja saarnan pitää Timo Junk-
kaala. Urkurina on Mai-
ja Tynkkynen ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula. Kel-
lo 11.25 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Kirsi Isola pu-
huu rukouksesta.

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 20.1. kello 15.40 Naisen 
allakka. Suvi Erikssonin ko-
lumni.
To 21.1. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Millainen kokemus 
oli toimia synnytystukihen-
kilönä? Tiedottaja Rebekka 
Naatusta haastattelee Mar-
ja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 17.1. kello 9.45 Radio-
pyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Kirsi Isola puhuu ruko-
uksesta.
Su 17.1. kello 10 jumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantail-
ta. Ohjelman toimittaa Jussi 
Leppälä Ylivieskasta.
Ma 18.1. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa haastateltava-
na oululainen Hannu Kuu-
sikko, joka oli ensimmäis-
ten joukossa pelastamassa 
autolautta Estonian uhreja. 
Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.

Internet, 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.1. kello 10 Messu Ou-
lun tuomiokirkosta, toimit-
taa Matti Pikkarainen ja 
saarnan pitää Timo Junk-
kaala. Urkurina on Mai-
ja Tynkkynen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Eetterissä

Suomen luterilaisen 
kirkon uuden 
arkkipiispan valitsee 
1 226 äänioikeutettua, 
joista osa on kirkon 
työntekijöitä ja osa 
maallikkovalitsijoita. 

Valitsijoiden enemmistö tu-
lee Turun arkkihiippakun-
nan alueelta, jossa äänioi-

keutettuja on 900 eli 73 prosent-
tia kaikista valitsijoista. Kah-
deksalla muulla hiippakunnal-
la on yhteensä 326 valitsijaa, 27 
prosenttia kaikista valitsijoista. 
Turun arkkihiippakunnan va-
litsijoista naisia on 45 prosent-
tia (404) ja miehiä 55 prosenttia 

Miehillä äänienemmistö
arkkipiispan vaalissa

(496). Muiden hiippakuntien ää-
nioikeutetuista on naisia yhteen-
sä 35 prosenttia (114) ja miehiä 65 
prosenttia (212). Koko maassa 
vaalissa äänioikeutettujen nais-
ten yhteenlaskettu määrä on 518 
eli 42 prosenttia kaikista 1 226 
valitsijasta. Miehiä kaikista va-
litsijoista on 708 eli 58 prosenttia.

Tämänkertaisissa arkkipiispan 
vaaleissa uutta on se, että kaikki-
en hiippakuntien hiippakuntaval-
tuustot ovat voineet asettaa omia 
valitsijoitaan. Aikaisemmin vain 
Turun arkkihiippakunnan hiip-
pakuntavaltuuston 14 maallikolla 
ja papeilla on ollut äänioikeus. Ku-
kin Suomen kahdeksasta muusta 
hiippakuntavaltuustosta on valin-
nut 21 valitsijaa eli kaikkiaan uusia 
valitsijoita on 168. 

Salmi ehdolla 
numerolla 3
Arkkipiispan vaalien vaalipäivät 
ovat torstai 18.2. kello 13 ja tar-
vittaessa torstai 11.3. kello 13, mi-
käli kukaan ehdokkaista ei saa 
ensimmäisellä vaalikierroksella 
yli puolta annetuista äänistä.

Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli on hyväksynyt 
vaalin ehdokasluettelon ja arpo-
nut ehdokkaille äänestysnume-
rot. Numerolla 2 on Martti Hir-
vonen, numerolla 3 Samuel Sal-
mi, numerolla 4 Seppo Häkki-
nen, numerolla 5 Miikka Ruo-
kanen, numerolla 6 Jouni Lehi-
koinen, numerolla 7 Seppo Ris-
sanen ja numerolla 8 Kari Mä-
kinen. (RT)

Mikkelin piispa Seppo 
Häkkinen vaatii piis-
poilta ja kirkon viran-
haltijoilta rohkeam-

paa otetta puuttua sellaiseen kir-
kon työntekijöiden opetukseen, 
joka on ristiriidassa kirkon us-
kontunnustusten kanssa.

– Jos ihminen opettaa julki-
sesti ja vahvasti uskontunnustuk-
sia vastaan, hän ei ole Kristuksen 
kirkon todellinen jäsen. Ja kirkon 
viranhaltijoiden on myös uskal-
lettava sanoa tämä tai ainakin 
tehtävä siitä johtopäätöksiä. Kir-
kon pitää katsoa, millaisia opet-
tajia sillä on ja keitä se päästää 
antamaan itselleen neuvoja siitä, 
mihin suuntaan pitäisi kehittyä. 
Erityisesti meidän piispojen teh-
tävä on tarpeen tullen vetää rajo-
ja, sanoi Häkkinen Perusta-leh-
den teologisilla opintopäivillä.

Häkkinen mainitsi esimerkki-
nä uskontunnustuksen vastaisesta 
opetuksesta muun muassa Kris-
tuksen neitseestä syntymään ja 
jumaluuteen liittyvän opetuksen. 

– Modernin teologian keskei-
sin erhe on uuskantilainen oppi, 
jonka mukaan Jumalaa ei kos-
kaan tavoiteta uskossa, vaan ai-
noastaan meidän psyykkisesti ja 
persoonallisesti muodostamam-
me jumalakuvat. Tällainen ajat-
telu sivuuttaa Kristuksen inkar-
naatiossa tapahtuneen Jumalan 
laskeutumisen luoksemme.

Arkkipiispanvaalissa ehdok-
kaana oleva Häkkinen katsoo, 
ettei 2010-luvun kirkon tehtävä-
nä ole etsiä silmätikuiksi ihmisiä, 
joita lyödä Raamatulla tai pilkata 
harhaoppisiksi.

– Kirkon tunnustuksessa pi-
täytyminen on tärkeää siksi, et-
tä kirkon itseymmärrys pysyi-
si Kristuksen kirkkona, sellaise-
na, jossa Kristuksen tunteminen 
ja Pyhän Hengen herättämä us-

Piispa Häkkinen: 

Uskontunnustuksen vastaiseen 
opetukseen on puututtava

ko olisivat keskeisiä. Muussa ta-
pauksessa kirkko eksyy.

Häkkinen pohti teologisilla 
opintopäivillä erityisesti kirkon 
jäsenyyden merkitystä ja olemus-
ta. Hän piti realistisena luterilais-
ta näkemystä, jonka mukaan kan-
sankirkossa on sekä oikeita että 
nimellisiä jäseniä.

– Koska kirkossa on erilaisia 
jäseniä, heidän hengelliset tar-
peensa ovat erilaisia ja heitä tu-
lee opastaa eri tavalla. Nykyisin 
Kristuksen kadottava usko tu-
lee esille siinä, että kielletään Ju-
malan persoonallinen, luoma-
kunnasta erillinen olemassaolo, 
Kristuksen jumaluus ja pelastus-
teko sekä Pyhän Hengen työ ja 
Raamattu Jumalan sanana. Näi-
tä harhoja vastaan on taisteltava.

”Olen niin huono rukoilija, en 
minä osaa. Varmaan kaikki muut 
ovat parempia. Rukoilkaa te mi-
nun ja asioitteni puolesta. ”

Kuulostaako tutulta? Tällai-
nen itsensä aliarvioiminen on 
meille luontaista. Tuskinpa kos-
kaan innostumme siitä, mi-
hin emme usko itsestämme ole-
van, tai jonka mittaa emme usko 
täyttävämme. Voisiko näkökul-
ma muuttua? Voisinko minäkin 
rukoilla niin että tulen kuulluk-
si? Näitä kysymyksiä pohditaan 
Seurakunta rukoilee -koulutus-
päivässä 24. tammikuuta Kastel-
lin kirkolla.

Päivän opettajana on Maik-
ku Saarinen Kansan Raamattu-
seurasta. Saarinen on todennut, 

Rukouskoulutusta Kastellin kirkossa
että hänen sydämensä ykkösasia 
on rukoukseen rohkaiseminen ja 
hän haluaa auttaa ihmisiä näke-
mään omien rukoustensa tärke-
yden. 

– Jokainen rukous on yhteyttä 
Jumalaan ja siksi rukous voi niin 
paljon.

Saarisella on kyky innostua ja 
innostaa toisia mukaan. Hän tuo 
esille Raamatun sanomaa taval-
lisella kielellä arjen keskeltä ote-
tuin esimerkein. 

– Kokemus osoittaa, että ru-
kousta voi opettaa. Voi oppia ru-
koilemaan yksin ja myös yhdes-
sä toisten kanssa. Yhteinenkin 
rukous voi olla hyvin virkistävä 
ja elävä. Parhaimmillaan ruko-
us on seurakunnan elämän tär-

Perusta-lehden teologiset opin-
topäivät järjestettiin Kauniaisissa 
3.–5. tammikuuta.  Perusta-lehteä 
julkaisevat Suomen Raamattuo-
piston Säätiö, Suomen evankelis-

kein asia.
Päivän aiheeseen johdattaa 

kirkkoherra Juhani Lavanko ju-
malanpalveluksen jälkeen kello 
12. Päivä päätetään kello 18 al-
kavaan rukousiltaan, johon ovat 
tervetulleita kaikki, myös ne, jot-
ka eivät osallistu päivän koulu-
tukseen. 

Koulutuspäivä soveltuu yh-
tä hyvin seurakuntien työnteki-
jöille kuin maallikoillekin. Ma-
teriaalin sekä kahvien ja aterian 
vuoksi koulutuspäivään tulee il-
moittautua viimeistään 18. tam-
mikuuta. Ilmoittautua voi osoit-
teeseen leena.ketola@pp3.inet.fi 
tai ari.kauppila@oulunseutu.in-
fo. Lisätietoja saa Ari Kauppilalta 
numerosta 040 481 8888.

Päivän järjestelyistä vastaa 
Oulun Kristus-päivää valmiste-
leva verkosto. Luterilaisilla seu-
rakunnilla on keskeinen vastuu 
vuoden loppupuolella järjestettä-
vän kristittyjen yhteisen Kristus-
päivän järjestämisessä. Järjestäjät 
rohkaisevat ihmisiä tulemaan ti-
laisuuksiin rukoilevalla mielellä, 
vaikka oma avuttomuus tuntuisi-
kin puhuvan toista kieltä.

RaUHaN TERVEHDYS

Kaikille avoin Seurakunta 
rukoilee -koulutuspäivä 
sunnuntaina 24.1. alkaen 
kello 12 Kastellin kirkossa.

luterilainen Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys sekä Suomen teologi-
nen instituutti.

RaUHaN TERVEHDYS

Seppo Häkkinen on ehdolla arkkipiispaksi.
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Tipaton tammikuu?
Jeesuksen julkinen toiminta alkoi aika vauhdikkaissa mer-
keissä. Kaanaan häissä tapahtui jotakin täysin ennalta arvaa-
matonta. Laskelmat menivät pieleen. Syntyi nolo tilanne: viini 
pääsi loppumaan. Varasuunnitelmaa ei ollut, mutta Marian 
neuvo palvelijoille oli ikään kuin viimeinen oljenkorsi: ”Mitä hän 
teille sanookin, tehkää se.” Palvelijoiden usko sekä huumorintaju 
joutuivat kovalle koetukselle heidän täyttäessään vesiastioita vedellä. ”Vettäkö tässä nyt 
viinin sijasta tarjoiltaisiin?” Mutta jokin sai heidät toimimaan niin kuin neuvottiin. Ja 
ihme tapahtui!

Tipattoman tammikuun keskellä on ehkä turhaa nähdä Kaanaan häiden ihmeessä 
alkoholipoliittista kannanottoa. Pikemminkin eteemme avataan rohkaiseva kuva Vapah-
tajasta, joka toimii ihmisen neuvottomuuden keskellä, laskelmien pettäessä. Hän ei halua 
jättää ihmistä pulaan toisten arvostelujen ja kritiikin vyöryessä päälle. Hän asettuu autta-
jan paikalle. Sillä hän tänäänkin ilmaisee kirkkautensa ja rakkautensa ihmistä kohtaan.

Valitettavan usein Jeesus saa jäädä meidän juhliemme ulkopuolelle. Kun omat kei-
not ja mahdollisuudet on käytetty, häntä saatetaan kutsua hätiin. Aika näkee Kristuk-
sen pikemminkin eräänlaisena ”sivumausteen” tuojana elämässä. Koko elämää ja oloa ei 
voida laskea hänen varaansa, vain yksi pieni siivu – nimittäin se uskonnollinen ulottu-
vuus. Kaanaan häiden Maria-äidin kehotusta Jeesuksen sanojen varteen ottamisesta ei 
enää oteta todesta. Hengellinen anemia valtaa alaa. Elämän vesileilit täytetään kaikella 
muulla, niin ettei sinne enää mahdu elävä vesi. Omahyväisyys ja itseriittoisuus näyttävät 
olevan eräänlaisia ajan hyveitä.

Kaanaan häissä viimeiseksi säästetty paras viini ei ollutkaan ihmiskäden valmista-
maa. Sitä riitti silloin kaikille halukkaille. Saman Vapahtajan armo ja hyvyys riittää kai-
kille neuvottomille, keskeneräisille ja apua kaipaaville. Parhaimman annin tarjoavat ris-
tinnaulojen lävistämät kädet. Ne eivät kohoa syyttämään vaan siunaamaan.

JOUNI LEHIkOINEN
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra

2. sunnuntai loppiaisesta käsittää aiheen Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. 
Kirkkovuodessa siirrytään jälleen vihreään aikaan noin kuukaudeksi ennen 
paastonaikaa. Evankeliumitekstinä Kaanan häitä kuvaava teksti oli aikoinaan 

yksi loppiaisen aiheista. Kun kertomus tietäjistä liitettiin keskiajalla loppiaiseen, evan-
keliumiteksti Kaanan häistä sijoitettiin toiseen loppiaisen jälkeiseen sunnuntaihin. 

Päivän 2. lukukappale on Roomalaiskirjeestä. Siinä puhutaan armolahjoista – tai 
kuten englanninkielinen King’s James kääntää, Having then gifts differing according 
to the grace that is given to us. Se on vapaasti käännettynä: “Meillä on saamamme ar-
mon mukaan erilaisia lahjoja.” Roomalaiskirjettä on tituleerattu Paavalin opilliseksi 
pääkirjeeksi. Se on kirjoitettu 50-luvulla jKr. Muiden opillisten kirjeiden tavoin Roo-
malaiskirjeessä ei selkeästi taistella tiettyä eriseuraa vastaan. 

Virka on kreikaksi diakonia, joka voidaan suomentaa myös palvelutehtäväksi. Paa-
vali neuvoo seurakunnan jäseniä käyttämään vastuullisesti jumalalta saamiaan lahjo-
ja.: Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on us-
koa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkai-
semisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömäs-
ti; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

Kaikki inhimillinen tekeminen on mahdollista suorittaa monin eri tavoin. Paa-
valin puheista kuultaa läpi huoli ihmisten velttoudesta ja taipumuksesta syntiin sekä 
erilaisiin väärinkäytöksiin. Tätä vastaan hän haluaa taistella.

Kun Paavali pyytää kristittyjä osoittamaan toisilleen lämmintä veljesrakkautta, 
hän ei tässä nimenomaisessa raamatunkohdassa tarkoita sitä agape-rakkautta, josta 
1. Korinttolaiskirjeen rakkauden epistolassa puhutaan. Lämmintä veljes- ja sisarus-
rakkautta osoitetaan kaikissa kulttuureissa. Kristittyjen tulisi pitää suhteensa hyvinä 
sekä hengellisellä että maallisella tasolla.

PEkka TUOMIkOSkI

Päivän psalmi Ps. 105:2–5, 39–42 
Ensimmäinen lukukappale 
2. Kun. 4:1–7 tai Jes. 12:1–6 
Toinen lukukappale Room. 12:6 –16 
Evankeliumi Joh. 2:1–11 

Jeesus Kristus, Herramme. 

Maan päällä ollessasi sinä ilmaisit 

monin tavoin kirkkautesi. 

Elämän arjessa 

meiltä hämärtyy usein se, 

että sinä elät ja teet työtäsi meissä ja muissa. 

Ravistele meidät hereille Henkesi avulla 

ja vahvista uskoamme rakkautesi voimaan. 

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  S an ja g j e n e r o
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”Jouduin pakon edessä vaihtamaan nimeni kokonaan. 
Koin tärkeäksi saada uuteen nimeeni jotain vanhasta 
ja onnistuinkin mielestäni hyvin. En salaile, peittele 
tai ujostele puhua nimenvaihdoksesta ja kaikki 
tietävätkin sen. Ikäviin ennakkoluuloihin törmään 
lähestulkoon aina uusia ihmisiä kohdatessani: yleisin 
harhakuvitelma on, että nimenvaihdoksella on haluttu 
luoda itselle uusi imago.” 

MILONa

”Kadun nuorena tehtyä nimenvaihtoani, mutta en 
halua enää vaihtaa takaisinkaan, sillä muut ihmiset 
ovat jo tottuneet nimeeni. Itse en kai sitten koskaan 
tottunut siihen. Mutta se on vain nimi… onneksi on 
lempinimet.” 

NaINEN, 24

”Poikani vaihtoi nimensä. Mielestäni hänen oikea 
nimensä oli kaunis ja hänelle sopiva, mutta hän 
halusi uudenaikaisemman nimen. Itse en vaihtaisi 
vanhempieni minulle antamaa nimeä pois.” 

NaINEN, 52

”Halusin nimen, joka jää ihmisille mieleen. Vanha 
nimeni ei jäänyt ja sekoittui massaan. Vaihto oli 
helppo ja nopea tapahtuma. En ymmärrä, miksi 
pitäisi elää sellaisen nimen kanssa, josta ei pidä.  En 
kerro uusille tuttaville vaihdosta, sillä kaikki eivät 
välttämättä ymmärtäisi.” 

Ex-MaTTI

Mikä minulle nimeksi ?
Kun perheeseen tulee lap-

si, hänen nimensä on ol-
lut mietinnässä kuukau-
sia ennen syntymää. Jos-

kus aikuistumisen myötä van-
hempien antama nimi ei kuiten-
kaan tunnu enää omalta. Tällöin 
vaihtoehtona voi olla nimen vaih-
taminen sopivammaksi, osaksi 
uutta minää. Entä jos en halua-
kaan olla Maria? Olisinko mie-
luummin Diana?

Pohjois-Pohjanmaan maist-
raatin Oulun yksikössä käsitel-
lään vuosittain hieman alle sata 
etunimenvaihdosta. 

– Suurinta vaihtajaryhmää on 
mahdoton sanoa, sillä rekiste-
rin mukaan nimenvaihtajat ovat 
niin miehiä, naisia kuin lapsia-
kin, kertovat Päivi Riehkalainen 
ja Inkeri Hackzell.

Lapsien tapauksessa kyse voi 
olla esimerkiksi ulkomailta Suo-
meen adoptoiduista henkilöistä, 
joille halutaan helpompi, suoma-
laiseen suuhun sopiva etunimi.

Raita Raita?
Vaihtajalta ei kysellä syytä vaih-
toon. Ainoastaan tilanteissa, jois-

sa haluttu nimi on erikoinen, on 
esitettävä perustelut, miksi ha-
luaa juuri tämän nimen. Täl-
löin kyseessä voi olla esimerkik-
si uniikki nimi, jota ei vielä kel-
tään muulta henkilöltä Suomes-
sa löydy. 

Käytännöt ja lainsäädäntö ni-
men hyväksymiseen vaihtelevat 
maittain. Vaikka Britanniassa 
nimekseen voi saada Playstation 
2:n, Suomessa tämä ei ole mah-
dollista.

Erikoisuuksia löytyy kuiten-
kin Suomestakin, ja niitä saattaa 
syntyä jopa sattumalta.

– Mikäli naisen etunimi on 
Raita, ja hänen tulevan avio-
miehensä sukunimi on Raita, on 
mahdollista ottaa puolison suku-
nimi tavalliseen tapaan. Tällöin 
naisesta tulee avioliiton myötä 
Raita Raita. Tämä on nimilain 
mukaan mahdollista, Riehkalai-
nen kertoo.

Etunimiä saa olla enintään 
kolme. Viivalla erotetut nimet, 
kuten Marja-Liisa, lasketaan kui-
tenkin yhdeksi nimeksi. Nimen 
on oltava sellainen, ettei sen käy-
töstä ole haittaa ja se on yleisen 

Ku va t :  Ma r ia - M e l i na   Väy r y n e n
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M onet nimet herättä-
vät huvitusta ja ih-
metystäkin. Mitä 

ihmettä Usko Varma Voiton tai 
Anna Onnea Ainan vanhem-
mat ovat halunneet lapsensa ni-
mellä viestittää?

– Tällaisia nimiä annettiin 
erityisesti 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä, jolloin suo-
menkieliset nimet olivat suosit-
tuja. Lapsen nimeen on halut-
tu liittää jokin kaunis toivotus 
tai esimerkiksi poliittinen vies-
ti, kuten sodanaikaisessa ni-
messä Varma Kosto, nimistön-

tutkimuksen dosentti Minna 
Saarelma Helsingin yliopistos-
ta kertoo. 

Saarelma toimii Suomen Lä-
hetysseuran kustannusjohtaja-
na ja on mukana myös Oikeus-
ministeriön nimilautakunnas-
sa. Hän on myös tämän vuo-
den alusta alkaen ollut vastuus-
sa suomalaisesta nimipäiväka-
lenterista. 

Saarelma törmää usein eri-
koisiin nimiin. Suomessa on 
nykyään käytössä noin 50 000 
erilaista etunimeä, joista kui-
tenkin vain 2 000 riittää 98 pro-

sentille väestöstä. 
– Monet erikoiset nimet ovat 

suomenkielisiä nimiä, joilla on 
selvä merkitys, kuten Papri-
ka tai Nietos. Myös se vaikut-
taa, jos lapsen toinen vanhempi 
on taustaltaan ulkomaalainen, 
Saarelma sanoo.

Nimimaailmassa trendit 
vaihtelevat. Tällä hetkellä suo-
siossa ovat nimet, jotka olivat 
käytössä jo sata vuotta sitten, 
kuten Frans ja Venla. Myös kan-
sainväliset nimet, kuten Anton 
ja Linda, ovat suosittuja, ja hel-
pottavat kantajansa nimen ym-

märrystä ulkomaillakin. 
Kolmas selvä trendi on yksi-

löllistyminen, jolloin vanhem-
mat etsivät nimiä, joita muilla 
ei ole. Tämän tyyppisiä ovat esi-
merkiksi Aamuaurinko, Oksa, 
Fabielle tai Jariina.

Monet vanhemmat ajattele-
vat, että valittu nimi luo lapsen 
persoonallisuutta. Nykymaail-
massa erottuminen ja yksilölli-
syys on tärkeää. Vielä viisikym-
mentä vuotta sitten nimistöm-
me oli yhtenäisempää ja samal-
la luokalla oli esimerkiksi use-
ampi Päivi. 

Mitä lienee kirjailija Ilmari 
Kianto ajatellut lapsiensa per-
soonasta nimetessään heitä. Yk-
si hänen pojistaan oli nimeltään 
Sorjo Uolevi Sotaprinssi ja yksi 
tyttäristään Viena Karma Sirk-
ka Salama Kesäheinä Saaren-
ruusu Pikku-Hilkka. Näiden 
rinnalla monet hurjimmatkin 
nykynimet kalpenevat, sillä ny-
kynimiä rajoittaa nimilaki. 

– Mielestäni Suomen nimi-
laki on kuitenkin varsin toimi-
va eikä rajoita erikoisimpiakaan 
nimiä liiaksi, Saarelma sanoo.

Nimi on viesti

Mikä minulle nimeksi ?
kotimaisen nimikäytännön mu-
kainen. Pojalle ei myöskään voi 
antaa yleisesti tytön nimenä pi-
dettyä nimeä. Poikkeuksia voi-
daan tehdä kuitenkin esimerkik-
si uskonnollisista syistä, tai mi-
käli henkilö on ulkomaalaistaus-
tainen.

Nimi ei myöskään periaattees-
sa saa olla toiminimen tai tavara-
merkin nimi. Vaikka siis kuinka 
nauttisi hampurilaisista ja halu-
aisi nimensä kautta intohimoaan 
julistaa, Hesburger ei käy etuni-
meksi. Poikkeuksena Suomes-
ta kuitenkin löytyvät Nokia- ja 
Linux-nimiset nuorukaiset. Eri-
koisten nimien suhteen tarvitaan 
lausunto oikeusministeriön alai-
selta nimilautakunnalta.

Satusta tuli Roosa
Roosa Kauppi, 39, vaihtoi ni-
mensä muutama vuosi sitten. Ai-
emmin hänet tunnettiin nimel-
lä Satu.

– Harkitsin vaihtoa kauan. 
Kyllästyin jo lapsuudessa Sa-
tu meni saunaan -lurituksiin ja 
muuhun kiusaamiseen. Lopul-
ta vaihdoin nimeni, kun en enää 
halunnut sitä aikuisenakaan 
käyttää. Roosa tuntui hyvältä 
nimeltä, koska olisin voinut an-
taa sen tyttärellenikin nimeksi, 
Kauppi kertoo.

Uusi nimi herätti Kaupin uu-
deksi ihmiseksi, aivan kuin taak-
ka olisi lähtenyt harteilta. Vaikka 
vaihto sujui ongelmitta, pelkona 
oli kuitenkin vanhempien mie-
lipide. Vanha nimi kun oli rak-
kaudella valittu ja Kauppi pelkä-
si heidän pahoittavan mielensä. 
Toisin kuitenkin kävi.

– Epäilemättä heistä tuntui 
pahalta, mutta he ymmärsivät 
päätökseni perustelut kuitenkin 
hyvin. Ilman epäilyksiäni heidän 
reaktiostaan olisin vaihtanut ni-
meni jo aiemmin, Kauppi sanoo.

Osa iäkkäämmistä tuttavista 
kutsuu Roosaa edelleen Satu-ni-
mellä, mutta siitä ei voi pahoittaa 
mieltä. He eivät tee sitä kiusatak-
seen. Hänellä on myös käytössä 
vakiintunut lempinimi, jota val-
taosa lähipiiristä käyttää.

Kaupilla on tytär. Vaikka hän 
on itse vaihtanut nimensä, toivoi-
si hän silti tyttärensä säilyttävän 
hänelle annetun nimen.

– Mikäli tyttäreni päättäi-
si vaihtaa nimensä, suhtautuisin 

Mazda  
 vai 
Lada?
Erikoisia etunimiä, joita 

väestörekisterin nimipal-

velusta löytyy. Nimipalve-

lussa ovat mukana myös 

ulkomailla nimensä saa-

neet ja nykyään Suomen 

väestörekisterijärjestel-

mässä olevat henkilöt, jo-

ten osa palvelun nimistä 

on annettu synnyinmaas-

sa eivätkä siksi ole Suo-

men nimilain mukaisia.

Mazda, 1 mies

Dorka, 1 nainen

Muumi, 1 nainen

Lada, 20 naista

Mars, 5 miestä

Pluto, 2 miestä

Tarzan, 1 mies

Ridge, 4 miestä

Skywalker, 1 mies

Pupu, 1 nainen

Pipo, 1 mies

Herkku, 1 mies

Kalja, 1 nainen

asiaan samalla lempeydellä, mil-
lä vanhempani minun päätöksee-
ni suhtautuivat, vaikka se tuntui-
sikin pahalta. 

Nimen vaihtamista harkitse-
vien tulee muistaa, että uutta ni-
meä ja vaihdon syitä kannattaa 
harkita pitkään. Kun päätöksen 
tekee, muutos on helppo prosessi.

Maksullinen tapahtuma
Vuoden 2008 loppuun saakka en-
simmäinen nimenvaihto oli il-
mainen, mutta nykyisin sen hinta 
on 25 euroa. Mikäli haluaa vaih-
taa nimensä vielä toisen kerran, 
maksu on 91 euroa. 

Toinen muutos käsitellään 
erillisellä hakemuksella, mutta 

mikäli haluaa vain palauttaa ni-
mensä alkuperäiseksi, muutos ta-
pahtuu suoraan maistraatin pää-
töksellä ja on nopeampi.

– Kela-kortti tulee automaatti-
sesti uudella nimellä kotiin, mut-
ta esimerkiksi passi, ajokortti ja 
muut henkilöpaperit tulee itse 
uusia. Moniin paikkoihin, kuten 
pankkeihin, tieto menee yleensä 
väestörekisterin kautta, Hackzell 
kertoo.

Nimen vaihtamiseen tarkoi-
tettuja kaavakkeita on saatavana 
maistraateissa. Lomake on mah-
dollista tulostaa myös netistä 
maistraattien kotisivuilta.

MaRIa-MELINa VäYRYNEN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 17.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, saarna Ti-
mo Junkkaala. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttori Hen-
na-Mari Sivula. Radiointi ra-
dio Dei.
Viittomakielinen messu su 
17.1. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa. 
Messu su 17.1. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, saarna Tuomas Kurttila 
ja kanttori Maija Tynkkynen.
Messu su 17.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 14.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Riitta Piippo.
Messu su 17.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Uusien työnteki-
jöiden tehtävään siunaami-
nen. Juhlakahvit. Mahdolli-
suus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 17.1. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Petri Sato-

maa, kanttorina Sari Wallin. 
Messu su 17.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Sari 
Wallin. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, kanttorina Henriik-
ka Rantala.
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 21.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina 
Ilkka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 17.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Harri Fager-
holm ja Tuulikki Ståhlberg, 
kanttorina Tommi Hekka-
la. Pyhä Luukas 3- ja Rajaky-
lä 4 -päivärippikouluryhmät 
osallistuvat. 
Messu su 17.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 17.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustavat Anssi 

Putila ja Terhi-Liisa Sutinen. 
Nuorten gospelmessuryh-
mä. Pyhä Tuomas 1- ja 2-rip-
pikouluryhmät osallistuvat.
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Vauvakirkko su 17.1. klo 15 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avusta-
vat Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää ja teol. yo Linda Oikari-
nen, kanttorina Katri Sippo-
la. Kirkkohetken jälkeen tar-
jotaan kahvit, mehut ja pilt-
tiä perheen pienimmille.
Iltamessu su 17.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, puhe teol. 
yo Linda Oikarinen, kantto-
rina Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 20.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 20.1. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula 

Oulujoen seurakunta
Messu su 17.1. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 

Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.
Messu su 17.1. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa.  Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kauton perheen tulojuhla.

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, urkurina 
Else Piilonen, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Juma-
lanpalvelus radioidaan val-
takunnallisena lähetyksenä 
Yle Radio 1:n kautta (90,4).  
Radioinnin vuoksi kirkkovä-
keä pyydetään olemaan pai-
kalla viimeistään klo 9.50. 
Kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 17.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 17.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Rukouspäivän viikkomessu 
ma 18.1. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Muhos
Messu su 17.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava. Talvi-
rippikoululaiset osallistuvat 
messuun. 

Oulunsalo
Messu su 17.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa  Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
kESTIlÄ
Messu su 17.1. klo 12 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

PIIPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. Kirkko-
kahvit. 

PUlkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 12 seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit.

PYHÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Ulla Koskelo. Kirk-
kokahvit. 

RAnTSIlA
Messu su 17.1. klo 19 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Leino-
nen. Kirkkokahvit. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Heikki Lumiaho.

Tuiran kirkko talvisessa iltavalaistuksessaan.M
ar

ja
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14.–21.1.2010

Seurakuntayhtymä muuttaa 
Isokatu 9:ään 

enot Oulussa 

Oulun seurakuntayhtymän pe-
ruskorjaus Isokatu 9:n kiin-
teistössä on valmistunut, 
ja yhtymän palveluyksiköt 

muuttavat sinne perjantaina 15. tam-
mikuuta. Uuteen osoitteeseen siirty-
vät keskusrekisteri, seurakuntayhty-
män johto sekä taloushallinto-, hen-
kilöstö-, tietohallinto-, emäntä-, kiin-
teistö- ja viestintäpalvelut. Puhelin-
numerot pysyvät samoina.

Muutosta johtuen seurakuntien 
keskusrekisteri ja puhelinvaihde sekä 
muuttavat palveluyksiköt ovat suljet-
tuna perjantaina 15. ja maanantaina 
18. päivänä tammikuuta. Palvelut toi-
mivat normaalisti jälleen tiistaista 19. 
tammikuuta alkaen arkisin klo 9–16 
uudessa osoitteessa, Isokatu 9:ssä. 

Seurakuntien kirkkoherranvirastot 
ovat muuton aikana avoinna, mutta 
toimivat rajoitetusti. Esimerkiksi ti-
lavarauksia ei voida tehdä tietoliiken-

neyhteyksien puuttumisen vuoksi.
Isokatu 9 toiminta täydentyy maa-

liskuussa, kun päivystävät papit siir-
tyvät seurakuntien kirkkoherranvi-
rastoista virastotaloon päivystämään. 

Viime vuosina seurakuntayhty-
män eri palveluyksiköt ovat sijainneet 
eri puolilla kaupungin keskustaa. Nyt 
lähes kaikki yksiköt pääsevät saman 
katon alle.

Yhtymän seurakunnille tarjoa-
mista palveluista ainoastaan hauta-
uspalvelut ja yhteiset seurakuntapal-
velut löytyvät jatkossa eri osoitteis-
ta. Hautauspalvelut jatkavat toimin-
taansa Oulun hautausmaan kupeessa, 
osoitteessa Intiöntie 6. Yhteiset seura-
kuntapalvelut, johon kuuluvat muun 
muassa erityisdiakonia ja perheneu-
vontapalvelu, löytyvät pääosin Öber-
gin talosta, osoitteesta Kirkkokatu 5.

RaUHaN TERVEHDYS

E l s i  H u t t u n e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 14.1. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 14.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.
Ompeluseurat to 14.1. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana elää pe 15.1. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Talvipäivät la 16.1. klo 8, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 16.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Ekumeenisen rukousviikon 
rukoushetki ma 18.1. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, urut 
Maija Tynkkynen. Aiheena 
kristittyjen yhteys. Rukous-
jaksojen lomassa hiljaista 
urkumusiikkia.
Opettajien raamattupiiri 
ma 18.1. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 20.1. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 20.1. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
keskiviikkoseurat ke 20.1. 
klo 18 Vanhan pappilan Sipi-
läsali. Aaro Leipälä.
Miesten piiri ke 20.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 20.1. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää Sinapinsiemen ry, 
Oulun NNKY ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Hartaus to 21.1. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
21.1. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aletaan lukea 
1. Mooseksen kirjaa. Teolo-
gian ylioppilas Tuomas Kurt-
tila ja Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan raamattupiiri 
to 14.1. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Joka toinen torstai.
Raamattupiiri to 14.1. ja 
21.1. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Herännäisseurat ja vuosiko-
kous su 17.1. klo 15, Kastellin 
kirkko. Yhteinen hetki Siio-
nin virsien ja lyhyiden seura-
puheiden parissa.
Hengellisen syventymisen 
piiri ti 19.1. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. Uusi piiri, jos-
sa rukousta, sanaa ja lauluja. 
Pappilan raamattupiiri ke 
20.1. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatkamme Jesajan kirjan lä-
pikäymistä.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 14.1. ja 
21.1. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjinä Arja Suomela ja 
Riitta Louhelainen. Raamat-
tupiiri kokoontuu Sumpussa.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri to 14.1. ja 21.1. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Lue-
taan Matteuksen evankeliu-
mia ja saadaan lähetystieto-
utta. Ystävänkammarissa. Li-
sätietoja Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat pe 15.1. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 19.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Pasi 
Kurikka.
Raamattupiiri ti 19.1. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 15.1. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsitaitaja-yhteislaulutilai-
suus to 14.1. klo 16, Keskus-
tan seurakuntatalo. Laule-
taan virsikirjan vähemmän 
laulettuja virsiä.
Virsilauluilta ti 19.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Virsiä aiheesta Kristuk-
sen seurakunta, Esko Lauk-
kanen.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 18.1. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 20.1. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 20.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kevään en-
simmäisessä kokoontumi-
sessa Frank McCourtin Seit-
semännen portaan enkeli ja 
Alan Drewn Vesipuutarhat. 
Monia, monia, olen rakas-
tanut – J. l. Runeberg rak-
kauden liekeissä -runota-
pahtuma la 6.2. klo 19 Kas-
tellin kirkolla. Perinteiseen 
Runeberg-runotapahtumaan 
on vapaa pääsy, käsiohjelma 
2 € Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Diakonia
Työttömien ateria ke 20.1. 
klo 11–13, Öbergin talo. 

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. 
Diakoniapiiri ma 18.1. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Juttutupa ma 18.1. klo 13, 
Pyhän Andreaan kirkko. Työ-
ikäisille eläkeläisille ja työt-
tömille.
Ystävänkamari ti 19.1. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 19.1. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli. Kaikenikäisille.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 18.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vuoden aluksi suunnittelem-
me yhdessä kevään ohjel-
maa. Lisätietoja Saila Luuk-

konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 18.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 18.1. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Kuivasjärven ja Kaijonhar-
jun alueen diakoniaväen ta-
paaminen. Lisätietoja Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 19.1. klo 17–19, Pateniemen 
kirkko. Keskustellaan ja vaih-
detaan kuulumisia diakonian 
vapaaehtoisten tapaamises-
sa. Lisätietoja Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri to 
21.1. klo 13–15, Pateniemen 
kirkko. Myös uusia kasvoja 
mahtuu mukaan.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
nuorten aikuisten ilta pe 
15.1. klo 18–20, Öbergin ta-
lo, Vapaaehtoistyön pysäkki.  
18–40-vuotiaille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
19.1. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 19.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
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
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 15.1. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Viittomakielinen messu su 
17.1. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Raamattupiiri ma 18.1. klo 
13, 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.

PÄIHDETYö
Miesten saunailta ke 20.1. 
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 15.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Eeva, ensim-
mäinen nainen, mukana Lin-
da Oikarinen ja Lauri Kujala.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 14.1. ja 21.1. 
klo 14, Vanhan pappilan Si-
piläsali. 21.1. raamattutunti 
Paavo Moilanen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
19.1. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 18.1. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
kauton perheen tulojuhla 
su 17.1. klo 16, Hintan seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 18.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 14.1. ja 21.1.  
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
huoltajan kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Kerho päättyy lasten ja 
aikuisten yhteisellä hetkellä. 
Pyhäkoulu su 17.1. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-

taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 17.1. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 19.1. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 17.1. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 17.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 17.1. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 17.1. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät kirkkoon siu-
nattaviksi.
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14.–21.1.2010enot Oulussa 

kolmen polven perhekerho 
ma 18.1. klo 10–11.30, Kai-
ros-koti. Yhteinen kerhohet-
ki lapsiperheiden ja vanhus-
ten kanssa.
Taidepyhis ma 18.1. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista. 
Perhekerho ma 18.1. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 19.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 20.1. klo 10, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Helmi-muskari ke 20.1. 
klo 17.30, Kastellin kirkko. 
3–4-vuotiaiden muskari, jos-
sa lapset ovat yhdessä van-
hemman kanssa. Ohjaajana 
toimii Maria Portaankorva, 
p. 040 7384 355. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 16.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsentajuisesti Raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan. Lopuksi askartelu- 
tai muu toimintahetki. Lisä-
tietoja Aila Valtavaaralta p. 
040 5747 109. 
Pyhäkoulu su 17.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä. 
Pyhäkoulu su 17.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 17.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielinen. Lisätietoja Aila Val-
tavaaralta p. 040 5747 109.
Vauva-aamu ma 18.1. klo 10–
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Suunnattu perheen ensim-
mäiselle, alle vuoden ikäisel-
le vauvalle ja hänen vanhem-
malleen. Aamun aikana has-
sutellaan, lorutellaan, laule-
taan, hiljennytään ja tutus-
tutaan maailmaan eri aistien 
kautta. Päätteeksi tarjotaan 
piltit ja kahvit, joiden vuok-
si ilmoittautumiset edellisen 
viikon torstaihin klo 15 men-
nessä Teija Kokolle p. 050 
5347 477. Ryhmään otetaan 
10 vauvaa ja vanhempaa per 
kerta. Kevään teemat: 18.1. 
vauvahierontaa terveyden-
hoitaja Hilkka-Liisa Heikki-
sen opastamana, 22.2. ihme-
tellään maailman väriloistoa, 
15.3. vauvajumppa, 12.4. so-
semaalausta, 10.5. luonto-
retki. Aamuissa mukana las-
tenohjaajat Teija Kokko p. 
050 5347 477 teija.kokko@
evl.fi ja Anu Marden p. 044 
3161 718 anu.marden@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 17.1. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 20.1. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 20.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
liikuntakerho 3.–4.-luokka-
laisille ma 18.1. klo 14.30–
15.15, Lintulammen koulu. 
Liikutaan, pelataan, leiki-
tään ja hiljennytään loista-
vassa seurassa. Kerho on il-
mainen ja sinne ilmoittau-
dutaan paikan päällä. Ker-
hoja ei ole hiihtolomaviikol-
la. Lisätietoja Atte Kääriäisel-
tä p. 040 5060 315, atte.kaari-
ainen@evl.fi.
Sählykerho 1.–3.-luokka-
laisille ma 18.1. klo 16.30–
17.30, Sarasuon koulu. Seu-
rakunnalla on maalivahdin 
varusteet ja mailat, mut-
ta  mukaan voi ottaa myös 
oman mailan ja juomapul-
lon. Kerho on ilmainen ja 
sinne ilmoittaudutaan pai-
kan päällä. Lisät. Atte Kää-
riäinen.
kokkikerho ma 18.1. klo 17–
18.30, Kastellin kirkon pap-
pila. 1.–6.-luokkalaisille ty-
töille ja pojille. Kerhon lo-
puksi herkutellaan itse teh-
dyillä syömisillä. Kerho on 
maksuton ja sinne voi il-
moittautua paikan päällä. 
Lisät. Katja Ylitalo p. 040 
8315 932.
Maailmakerho ma 18.1. klo 
17–18, Kaukovainion kappe-
li. 3.–6.-luokkalaisille. Tutus-
tutaan erilaisiin maihin. Ker-
hossa on joka kerta aihee-
na eri maa. Leikitään maan 
leikkejä ja kuullaan lisää tie-
toa maasta. Kerho on ilmai-
nen, ilmoittautuminen pai-
kan päällä.  Lisätietoja Esa 
Harju p. 040 5752 713. 
näytelmäkerho 1.–3.-luok-
kalaisille ma 18.1. klo 17–18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ker-
hossa valmistetaan erilaisia 
näytelmiä. Kerho on ilmai-
nen, ilmoittautuminen pai-
kan päällä. Lisätietoja Atte 
Kääriäinen.
Puuhakokkikerho ma 18.1. 
klo 17–18.30, Maikkulan 
kappeli. 3.–6.-luokkalaisille. 
Kokkaillaan, askarrellaan, 
pelataan, leikitään ja hiljen-
nytään. Kerho on ilmainen, 
ilmoittautuminen paikan 
päällä. Lisätietoja Atte Kää-
riäiseltä.
Puuhakerho ti 19.1. klo 17–
18.30, Kaukovainion kappe-
li. 1.–4.-luokkalaisille askarte-
lua ja leikkiä. Kerho on mak-
suton, ilm. paikan päällä. Li-
sätietoja Esa Harju.
liikuntakerho ti 19.1. klo 
17–18, Lämsänjärven koulu. 
1.–4.-luokkalaisille.  Kerho 
on maksuton ja siihen voi il-
moittautua paikan päällä. Li-
sätietoja Katja Ylitalo.
kokkikerho 3.–6.-luokka-
laisille tytöille ti 19.1. klo 
17.30–19, Pyhän Andre-

aan kirkko. Kokataan, leiki-
tään ja hiljennytään. Kerho 
on ilmainen, ilmoittautumi-
nen paikan päällä. Kerhoon 
mahtuu 15 ensimmäistä il-
moittautujaa. Lisätietoja At-
te Kääriäinen.
kokkikerho 3.–6.-luokka-
laisille pojille ke 20.1. klo 
17.30–19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kokataan, leikitään, 
hiljennytään ja herkutellaan. 
Kerho on ilmainen, ilmoit-
tautuminen paikan päällä.  
Kerhoon mahtuu 15 ensim-
mäistä. Lisätietoja Atte Kää-
riäinen.
liikuntakerho 4.–6.-luok-
kalaisille ke 20.1. klo 18–
19, Sarasuon koulu. Pela-
taan, liikutaan ja hiljenny-
tään. Kerho on ilmainen ja 
siihen ilmoittaudutaan pai-
kan päällä. Lisätietoja Atte 
Kääriäinen.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 20.1. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Isoskoulutuksen jälkeen.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus ke 20.1. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. 7. isoskoulutuksen ai-
heena on 13.1. tai 20.1. Isose-
na leirillä. Voit valita kerrois-
ta sinulle paremmin sopivan. 
nuorten improryhmä to 
21.1. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. Tutustutaan poru-
kalla improtekniikoihin, hul-
lutellaan ja valmistellaan tu-
levia keikkoja. Lisätietoja 
Merjalta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Nuoret aikuiset
Takkailta ti 19.1. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 20.1. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena 1. Tim. 
2. Yhteyshenkilö Juha Sark-
kinen, p. 050 564 9070.

Opiskelijajärjestöt
OPkOn opiskelijailta la 16.1. 
klo 19, Keskustan seurakun-
tatalo, Isokatu 17. Miten Ju-
mala johdattaa minua? Ti-
mo Junkkaala Huomaa poik-
keuksellinen paikka.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 18.1. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 € . 
Hopealankakerho ma 18.1. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 20.1. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 21.1. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo.
Raksilan kerho to 21.1. klo 
12, Hautajaishuoneisto. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 18.1. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 

Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.1. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho ma 18.1. 
klo 13.30, Caritas-kodin Ca-
ritas-sali. Ikääntyneiden ryh-
mä, jossa keskustellaan eri 
teemoista päiväkahvin ja har-
tauden lomassa.
Seurakuntakerho ti 19.1. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskuk-
sen Mummon kammari. Pal-
velukeskuksessa ja sen lä-
hiympäristössä asuville ikään-
tyville tarkoitettu ryhmä.
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 14.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Linja-
autoreitti: Klo 12 Patenie-
men kirkko, klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntako-
ti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, klo 12.25 Pyhän Tuo-
maan kirkko, klo 12.35 Män-
tykoti ja Tuiran kartano, klo 
12.40 Kangastien palvelukes-
kus, Tuiran kirkko. Seurojen 
jälkeen kahvit seurakunta-
salissa. Kuljetus on ilmainen. 
Paluu noin klo 14.45.
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
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 Pöyh-
täri ja diakoniatyöntekijät 
Paula Kyllönen ja Päivi Moi-
lanen. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
18.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 18.1. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 18.1. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
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. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 21.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 18.1. klo 10, 
Vanhusten talon kerhohuone. 
Seurakuntakerho ti 19.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
Isä-lapsi-retki 5.–7.2. Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Hengellisen 
syventymisen piiri 

Tiistaina 19.1. klo 18.30 
Maikkulan kappelissa. 

Rukousta, Sanaa ja 
lauluja.

Raamattupiiri 

Torstaisin 14.1. klo 12.30 
Tuiran kirkossa.

Vetäjinä Arja Suomela 
ja Riitta Louhelainen. 
Raamattupiiri kokoon-
tuu Sumpussa.

Oulun seurakuntien alueella asuvat yli 65-vuotiaat 
pääsevät kevään aikana kirkkoon taksilla. 

Oman seurakunnan diakoniatyöntekijä tai pap-
pi antaa pyynnöstä vanhukselle kahdesta kuuteen 
kirkkokyytiseteliä. Setelit voi käyttää taksimatkoi-
hin lähimpänä kotia sijaitsevaan oman seurakun-
nan kirkkoon ja takaisin. Ajankohdan voi itse vali-
ta. Kirkkokyytiseteleillä pystyy siis käymään kirkos-
sa yhdestä kolmeen kertaa. Saattaja voi olla vanhuk-
sen mukana veloituksetta. 

Setelit ovat voimassa 1.2.–30.4.2010. Niitä on ra-
jallinen määrä, joten seurakuntien työntekijät var-
mistavat, että ne annetaan eniten tarvitseville. 

Vastuuhenkilöitä ovat Asta Leinonen Karjasillan 
seurakunnasta (040 574 7157), Kirsi Karppinen tuo-
miokirkkoseurakunnasta (040 574 7181) Paula Kyl-
lönen Tuiran seurakunnasta (040 723 5880) ja An-
na-Maija Sälkiö Oulujoen seurakunnasta (040 515 
7601). Ylikiimingin alueella asuvat voivat ottaa yh-
teyttä Kati Riipiseen (040 528 1813). Näkö-, kuulo- 
ja kehitysvammaisten yhteyshenkilö on Paula Mus-
tonen (050 430 5178). 

RaUHaN TERVEHDYS

Vauvakirkko
 

sunnuntaina 17.1. klo 15 Pateniemen kirkossa 

Seurakunnan pikkuväen yhteisessä kirkkohetkessä 
lauletaan ja leikitään, hiljennytään ja siunataan. Myös 
isovanhemmat ja kummit ovat lämpimästi tervetullei-
ta. Kirkkohetken jälkeen tarjotaan kahvit ja mehut se-
kä pilttiä pienimmille.

Seurakuntayhtymä tarjoaa 
kirkkokyytejä ikääntyville
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Parisuhdetta parantamaan? 
Parisuhteen rikastuttamisviikonloppu 

Rokualla 12.-14.2. 

Viikonlopussa keskitytään parisuhteen positiivisten asioitten 
löytämiseen ja käyttöönottoon.

Viikonlopun hinta on 82 € / pari. Mukaan voidaan ottaa vain rajoitettu 
määrä pareja ja viikonloppu täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ohjaajina toimivat Ari ja Hillevi Huovinen sekä Leena ja Matti Viita-Aho.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Heikki Kaikkonen p. 040 5025 010. 
Ilmoittautumisaika päättyy 29.1.

Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 15.–17.2. Rokuan lei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kaatuneitten omaiset ma 
18.1. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
19.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 19.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 20.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Muut menot
Pappi tavattavissa Oulun 
tuomiokirkossa. Katso tar-
kemmat tiedot erill. ilmoi-
tuksesta.  

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

kansainvälinen pyhäkou-
lu su 17.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielinen. Lisätietoja Aila Val-
tavaaralta p. 040 5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.1. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

kauton 
perheen 
tulojuhla 

Sunnuntaina 17.1. 
klo 16 Hintan 

seurakuntatalossa.
 

Oulujoen, Karjasillan 
ja tuomiokirkkoseura-
kunnan yhteinen ni-
mikkolähettiperhe on 
palannut kotimaahan 
Papua-Uusi-Guine-
asta. 

Seurakuntalaisia kut-
sutaan messuun ja 
perheen tulojuhlaan. 
Tarjoilun jälkeen 
Kautot kertovat työs-
tään ja kuulumisis-
taan sanoin ja kuvin. 
Vapaaehtoinen lahja 
lähetystyölle.

Mielenterveys-
kuntoutujien 

leiri 
15.–17.2. Rokuan 
leirikeskuksessa

Leirin teema on ke-
ho ja mieli. Ohjel-
massa mm. ulkoilua, 
hiljentymistä, ren-
toutumista, laulua 
ja mukavaa yhdes-
säoloa. Leirin hin-
ta on 41 euroa. Ve-
täjinä diakoniatyön-
tekijät Sirkku Niva-
la ja Eija Röning se-
kä Mielenvireydes-
tä Aija Syväkangas. 
Ilm. Mielenvirey-
teen viim. pe 29.1. 
Aijalle, p. 041 454 
8261.

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavatta-
vissa sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen 17.1. 
alkaen klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon vih-
kimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkolli-
siin toimituksiin.

Isä-lapsi-retki 
 

5.–7.2. Juuman leirikeskuksessa kuusamossa

Lähtö perjantaina kello 17 Karjasillan kirkolta, 
paluu sunnuntaina noin kello 18. 

Tiedossa talvista puuhastelua, yhdessäoloa, 
mahdollisuus käyntiin Rukalla. 

Hinta aikuisilta 45 euroa, lapsilta 4-18-v. 25 
euroa ja alle 4 v. ilmaiseksi. 25 % sisarusalennus. 

Tiedustelut Jaakko Tuiskulta 040 5747167. 
Ilmoittautuminen 21.1. mennessä 

numeroon 08 3616340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 17.1. mennessä:
www.evankelioi.net/oulunseutu

Tiedustelut:
ari.kauppila@oulunseutu.info, 040 481 8888
kimmo.kieksi@evl.fi, 050 310 5001

Yhteistyössä Oulun seudun E4-
alueverkoston kanssa

Lisätietoa Alfasta: www.alfakurssi.fi

Alfa-kurssin ohjaajakoulutus
Pyhän Andreaan kirkossa la 23.1. klo 10–19

MUUTTO SUlkEE 
PUHElIMET

Oulun seurakuntien kes-
kusrekisteri ja seurakun-
tayhtymän puhelinvaih-
de ovat suljettuna muu-
ton vuoksi perjantai-
na 15.1. ja maanantai-
na 18.1.
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Kirkot
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

Toimipaikat
Heikkilänkankaan  
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon 
seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen 
seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
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
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
Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkolliset toimitukset
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

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

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

14.–21.1.2010enot Oulussa 

Kastetut
Tuomiokirkko: Selma Sofie 
Vegarsdatter Berglund, Ant-
to Eemeli Ojantakanen, Leo 
Victor Matias Suni, Juuso Ta-
pio Taskila, Samu Antero Jal-
mari Uitto, Olivia Sofia Ford.
karjasilta: Eemil Andreas 
Hauru, Hilla Lumina Jaako-
la, Juhani Veli Nestori Koi-
vuranta, Justus Eemeli Mali-
nen, Veikko Olavi Polvinen, 
Aleksi Matias Rauha, Roope 
Johannes Salo, Antti Alfred 
Tenhunen, Emilia Ella Tuulik-
ki Törmänen, Jonne Emil Ju-
hani Vasarmo, Eikka Viljami 
Junttila, Atte Matias Kangas, 
Saana Malla Johanna Karja-
lainen, Hilda Sofia Kenttä, 
Miro Tapani Lithovius, Alvar 
Rikhard Allan Långström, 
Veeti Oskari Pitkäranta, See-
la Merelle Puolitaival, Ronja 
Aino Emilia Raappana, Lau-
ri Ilmari Ryynänen, Eeti Ilma-
ri Tapio, Herkko Eeli Arttu-
ri Voho, Miisa Helmi Elisabet 
Hirvimäki, Edith Odessa Jus-
sila, Axel Anton Lahti, Vilho 
Otava Mikkola, Petra Inkeri 
Petänen, Emmi Henni Sanel-
ma ´t Lam, Elias Martti Tapa-
ni Seppänen, Emil Antti Jo-
hannes Seppänen.
Tuira: Milla Dea Emilia Ha-
mara, Fanni Ada Helmiina 
Hietakangas, Lauri Paulus 
Honkanen, Santtu Vilhelm 
Kaarre, Onni Valtteri Sebas-
tian Nevalainen, Helmi Emi-
lia Paananen, Venla Evelii-

na Parkkinen, Mari Hilla Ma-
tilda Pellikka, Mikael Juha-
ni Ossian Pietilä, Eeli Daniel 
Räisänen, Roni Topias Räsä-
nen, Matleena Annika Sain-
salo, Liliana Maria Victoria 
Siirtola, Ella Eerika Tuomaa-
la, Tommi Juhani Tuomaa-
la, Niko Juhani Tuovinen, 
Arsi Tapani Heilala, Joel El-
meri Immonen, Ville Armas 
Jylhä-Ollila, Usva Inari Kyl-
mäniemi, Elmo Aatos Mer-
taniemi, Valtteri Topi Ee-
meli Niskala, Tilda Orvokki 
Pyyppönen, Veeti RikuTapa-
ni Sorakangas, Joonas Juho 
Ilmari Heino, Elias Timo Jo-
hannes Jurmu, Luukas Eino 
Olavi Koskenranta, Aarni Sa-
muli Pirilä, Nelli Vilhelmiina 
Sadinmäki, Oliver Sebastian 
Seppälä, Anni Helmi Vilhel-
miina Vienola.
Oulujoki: Hermanni Lau-
ri Jukanpoika Annala, Elias 
Aleksanteri Frankort, Emma 
Kaisa Haikka, Rasmus Eemil 
Olavi Hauru, Sofia Anasta-
sia Huhtinen, Aada Eliisa In-
keroinen, Emilia Selma Ade-
le Jokikokko, Sara Aleksan-
dra Lohilahti, Netta Noora 
Emilia Moilanen, Aleksi Ta-
pani Pennanen, Eevi Lyyti 
Matilda Puranen, Paavo Pat-
rik Roivainen, Tuukka Tapio 
Väinämö, Julia Katariina Äi-
jälä, Saaga Aurora Alamä-
ki, Otso Juha Kalevi Huota-
ri, Erin Sofi Emilia Kivijärvi, 
Iiris Lyydia Leppävuori, Leo 
Johannes Lukka, Amelie Hel-

mi Elina Luokkanen, Luukas 
Jesperi Rautio, Maisa Mari-
ela Kaarina Tihinen, Roosa 
Maria Puolanne, Iita Josefii-
na Inkeri Tikkala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Harri Ilma-
ri Thil ja Jonna Cristiina Sax-
holm.
karjasilta: Markus Heik-
ki Artonpoika Kivioja ja Si-
ni Juulia Saari, Janne Oska-
ri Luukkonen ja Hanna-Ma-
ri Riekki, Teemu Tapani Vik-
stedt ja Maaret Heini Hele-
na Lehtosaari, Ville Juho Os-
kari Pakarinen ja Maarit Pau-
liina Pietarila, Veli Pekka Pih-
lajaniemi ja Tuula Sisko An-
nikki Pohjola, Petri Johan-
nes Vänttilä ja Teresa Anna 
Sofia Mäenpää, Janne Oska-
ri Luukkonen ja Hanna-Ma-
ri Riekki, Teemu Tapani Vik-
stedt ja Maaret Heini Hele-
na Lehtosaari, Ville Juho Os-
kari Pakarinen ja Maarit Pau-
liina Pietarila, Veli Pekka Pih-
lajaniemi ja Tuula Sisko An-
nikki Pohjola, Petri Johannes 
Vänttilä ja Teresa Anna So-
fia Mäenpää, Tuomas Jalma-
ri Penttilä ja Tuula Hannele 
Kokkonen, Juha Tapani Halli-
kainen ja Riitta-Kaisa Vaara.
Tuira: Rauli Heikki Johannes 
Juola ja Tarja Tiina Johanna 
Kylmälä, Mikko Tapani Iso-
aho ja Laura Maaria Martti-
la, Timo Mikko Iisakki Koske-
la ja Saija Ailakki Sirniö, Pyry 

Matias Huhtala ja Venla Val-
puri Nivala, Aki Matti Tapani 
Hietala ja Aino Elina Ranta-
la, Matti Ilmari Heino ja Ka-
ti Marjut Kellinsalmi, Teemu 
Tapani Sorakangas ja Riik-
ka Katariina Turtinen, Han-
nu Erkki Tapio Pätäri ja Riitta 
Hannele Vuorenmaa.
Oulujoki: Veli-Pekka Koivu-
ranta ja Laura Maarit Pert-
tunen, Jaakko-Veikko Nurk-
kala ja Anna-Leena Elisa Tur-
tinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Salli Katarii-
na Dorff s. Nurro 91, Aar-
re Ilmari Hyttinen 90, Sirk-
ka Orvokki Höglund s. Jus-
sila 89, Anja Veina Kaijalai-
nen s. Ahola 83, Marja Anne-
li Kukkonen s. Lievonen 50,     
Kyllikki Lehtola s. Himanka 
57, Mauri Teuvo Juhani Suti-
nen 88, Sirkka-Liisa Douhan 
s. Kortelainen 74, Lauri Vie-
no Rämet 87, Aili Irene Valta-

nen s. Silvennoinen 89.
karjasilta: Kauko Kustaa Au-
tio 88, Hilkka Sofia Karppi-
nen s. Marttila 89, Vieno 
Martta Pennanen s. Rytilä 
91, Auli Annikki Tikkanen s. 
Niemelä 80, Elsa Kyllikki Belt 
s. Karjalainen  87, Anni Lem-
mikki Karhu s. Frigren 92, Si-
ni Outi Hannele Räihä 20.
Tuira: Reijo Antero Aalto 
64, Aune Marjatta Broström 
s. Hietala 81, Maria-Birgitta 
Kaarina Hauru s. Aittola 53, 
Kerttu Irene Jokinen s. Sa-
lo 80, Jouko Tapio Juola 70, 
Lauri Eero Kalevi Koivumäki 
76, Matti Johannes Laurila 
80, Toivo Viktor Kaikkonen 
93, Veera Lusua s. Koski 84, 
Esa Tapani Mäkinen 46, Rau-
ni Aira Raakel Saarela s. Lau-
ri 76, Heino Immanuel Ke-
nakkala 90.
Oulujoki: Pertti Mikael Sa-
tokangas 65, Mikko Kaler-
vo Matala 59, Antti Anselmi 
Siltakoski 87, Veikko Henrik 
Köykkä 74.

Elämän polku

w w w.sxc . hu /  Ko e n Ve l d hu i ze n

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kuorot
katedraalikuoro to 7.1. klo 18.30 
Keskustan seurakuntalossa. Uusia laulajia 
otetaan seuraavan kerran huhtikuussa.
Tuomiokirkkokuoro to 14.1. klo 16.30 
Keskustan seurakuntalossa

karjasillan 
seurakunnan kuorot
kastellin kirkkokuoro ma 11.1. klo 18 
Kastellin kirkossa.
Cantio Laudis -kuoro ma 11.1. klo 18.30 
Karjasillan kirkossa.
TervasCanto ti 12.1. klo 17 Kaukovainion 
kappelissa.
Maikkulan lapsikuoro ke 13.1. klo 17 
Maikkulan kappelissa.
karjasillan kirkkokuoro ke 13.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa.
Metsokankaan lapsikuoro to 14.1. 
klo 14.30 Metsokankaan koulussa.
Pyhän andreaan lapsikuoro to 14.1. 
klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tuiran 
seurakunnan kuorot
Tyttökuoro 6–9-v. ti 12.1. klo 18.30–19.15 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Tiedustelut 
Katri Sippola 044 3161 576.
Tyttökuoro 10–14-v. ti 12.1. klo 17–18.15 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Tiedustelut 
Katri Sippola 044 3161 576.
Tyttökuoro amable 15–18-vuotiaille 
harjoittelee projektiluonteisesti. Otetaan 
uusia laulajia mukaan. Tiedustelut 
Raakel Pöyhtäri 040 574 7086.

Sekakuoro Tuike to 14.1. klo 18–20 Pyhän 
Tuomaan kirkossa, johtaa Lauri-Kalle 
Kallunki 040 8457 309. Kuoroon pääse 
mukaan koelaulun kautta.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 11.1. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Kuoroa johtaa 
Tommi Hekkala 040 8316 226.
Psalmikuoro ma 11.1. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Kuoroa johtaa Heikki Jämsä 
040 5747 089.
Tuiran kirkkokuoro kokoontuu Tuiran 
kirkolla. Tiedustelut kuoronjohtaja 
Heikki Jämsä 040 5747 089.
Seniorilaulupiiri kokoontuu torstaisin 
kerran kuukaudessa Tuirassa alkaen 
21.1. klo 13.30–15 ja torstaisin kerran 
kuukaudessa Pyhän Tuomaan kirkossa 
alkaen 28.1. klo 13–14.30. Tiedustelut 
Raakel Pöyhtäri 040 574 7086, Paula 
Kyllönen 040 7235 880. 
Harmonisen laulun ryhmä ke 13.1. 
Pyhän Tuomaan kirkolla. Tiedustelut 
Marja-Liisa Mustonen 041 5507 444.
Trilli-muskarin ryhmät aloittavat viikolla 
2. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Noora Kataja 040 7411 331.

Oulujoen 
seurakunnan kuorot
Oulujoen kirkkokuoro ke 13.1. klo 18 
Myllyojan  seurakuntatalossa
Ylikiimingin kirkkokuoro ke 20.1. klo 
18.30 Ylikiimingin  seurakuntatalossa.

Kuorojen toiminta alkaa
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Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 14.–21.1.2010

Ensi viikolla pidetään kris-
tittyjen ykseyden eku-
meeninen rukousviikko. 
Rukousviikko alkaa maa-

nantaina 18.1. ja päättyy seuraa-
vana maanantaina 25.1.

Ekumenia on kaikkea sitä toi-
mintaa, jonka tarkoituksena on 
edistää kirkkojen yhteyttä ja il-
mentää maailmanlaajan kirkon 
ykseyttä. 

Ekumeeninen rukousviikko 
tarjoaa eri kirkkojen ja kirkko-
kuntien edustajille mahdollisuu-
den rukoilla kristittyjen yksey-
den puolesta eri puolilla maail-
maa. Suomessa ekumeenisen ru-
kousviikon avajaisiksi kirkois-
sa luetaan tasavallan president-
ti Tarja Halosen allekirjoittama 
rukouspäiväjulistus. Presiden-
tin julistus on mahdollista lu-
kea kirkoissa ekumeenisena ru-
kouspäivänä maanantaina 18.1. 
tai sitä edeltävänä sunnuntaina. 
Vuoden 2010 rukouspäiväjulistus 
nostaa keskiöön pyhän ja siirto-
laisuuden.

Rukouspäiväjulistuksen si-
sältö on valmisteltu yhteistyös-
sä Suomen Ekumeenisen Neu-
voston ja Tasavallan presidentin 
kanslian kesken.

Ekumeeniset 
toimikunnat
Monilla paikkakunnilla Suo-
messa toimii paikallisen ekume-
nian toimikuntia, jotka ovat ot-
taneet ohjelmaansa muun muas-
sa rukousviikon paikallisten ta-
pahtumien järjestämisen. Kirk-
kovaellukset ja ristisaatot ovat 

Kristittyjen yhteinen 
rukousviikko alkaa

viikon vieton näkyvintä perin-
nettä. Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikon vietto on paikalli-
sen ekumenian voimainponnis-
tus ja se muotoutuu erinäköiseksi 
eri paikkakunnilla. Joillakin pai-
koin kohdataan joka päivä, jos-
kus jopa useampia kertoja päiväs-
sä. Toisaalla taas yritetään järjes-
tää edes yksi ekumeeninen ru-
koustilaisuus viikon aikana. 

Ekumeenista rukousviikkoa 
on vietetty jo yli sadan vuoden 
ajan. Kristittyjen ykseyden eku-
meeninen viikko on laajimmin 
tunnettu rukousviikko meillä ja 
muualla. Se on yksi viime vuosi-
sadan syvimmistä ja laajimmal-
le levinneistä hengellisistä liik-
keistä. 

Ekumeenisen toiminnan pe-
ruselementti on rukous. Eku-
meenisessa liikkeessä on koettu 
tärkeäksi, että on olemassa vuo-
sittain toistuvia päiviä ja viikko-
ja, jolloin kiinnitetään erityistä 
huomiota rukoukseen kristitty-
jen ykseyden puolesta.  

Yli sadan
vuoden perinne
Ekumeenista liikettä voidaan ku-
vata myös virtana, joka muodos-
tuu monien pikku purojen yhdis-
tymisestä. Pyrkimystä kristitty-
jen yhteyteen ja Kristuksen kir-
kon ykseyteen on syntynyt eri 
puolilla kristikuntaa jo lähes pa-
rinsadan vuoden ajan. 

Yksi pieni puronen on rukous-
liike, josta  ekumeeninen rukous-
viikko on saanut alkunsa yhdys-
valtalaisen episkopaalisen papin, 

Paul Wattsonin, aloitteesta. En-
simmäistä kertaa viikkoa vietet-
tiin vuonna 1908.  Viikon alku-
peräinen englanninkielinen ni-
mi on Octave of Prayer for Chris-
tian Unity.

Pietarista 
Paavaliin
Rukousviikon ensimmäistä päi-
vää, 18. tammikuuta, vietettiin 
katolisessa kirkossa ennen vuot-
ta 1960 tapahtunutta liturgi-
sen kalenterin muutosta aposto-
li Pietarin muistopäivänä. Paa-
vi Johannes XXIII palautti 1960 
apostoli Pietarin piispanistui-
men juhlan alkuperäiselle pai-
kalleen helmikuun 22. päivään. 
Niinpä Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikon ensimmäisellä päi-
vällä ei enää meidän aikanam-
me ole samaa muistopäivän mer-
kitystä kuin rukousviikkoperin-
teen alkutaipaleella. 

Ruotsalainen professori ja 
kirjailija Gunnel Vallquist on 
pohdiskellut syitä siihen, että 
Kristittyjen ykseyden rukous-
viikko on aikanaan sijoitettu al-
kamaan nimenomaan Pietarin 
päivästä ja päättymään Paavalin 
kääntymyksen muistopäivään. 
Hän päätyy siihen, että Pieta-
rin juhlapäivä oli ilman muuta 
selkeä ja edustava katolisen kir-
kon kannalta, kun taas Paavalin 
muistopäivää voidaan puolustaa 
sillä, että protestanttiset kirkot 
pitävät Paavalia esikuvallisena 
kristittynä. 

RaUHaN TERVEHDYS

Presidentti Tarja Halosen rukouspäiväjulistus luetaan 

sunnuntaina  Rauhan Tervehdyksen levikkialueella ainakin 

Tyrnävällä, Kempeleessä, Muhoksella ja Oulunsalossa.

Haukiputaalla järjestetään Yhteiskristillinen rukousilta pe 22.1. 

kello 19 Kellon srk-kodissa. Limingassa pidetään rukouspäivän 

viikkomessu ma 18.1. kello 18 kirkossa.

Oulussa pidetään ekumeenisen rukousviikon rukoushetki 

Tuomiokirkossa ma 18.1. kello 12. Seuraaavana sunnuntaina 

24.1. kello 18 Oulun tuomiokirkossa pidetään ekumeeninen 

jumalanpalvelus.
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”Minä olen pilvi taivaalla ja pilveä puskeva tuuli. 
Minä olen pyörä rattaissa ja rattaita kiskova muu-
li." Näin kirjoittaa Jukka Itkonen uuden runokir-
jansa runossa Omakuva. 

Jukka Itkosen kirjallinen tuotanto on monipuoli-
nen, runoja, novelleja, lastenromaaneja, näytelmiä, 
laululyriikkaa ja kuunnelmia. Uusi runokirja kup-
lii iloa, riemua, hyvää tunnelmaa ja onnistuneita 
kielikuvia.

Neljään osaan jaettu runoteos on kuvitettu on-
nistuneesti Hugo Simbergin grafiikkatöillä. Ne 
aloittavat jokainen osan kuvitettuna kutsuna tu-
tustumaan runouden maailmaan, tuntemaan, ko-
kemaan, aavistamaan ja ihastelemaan eteen avau-
tuvia maisemia ja aiheita. 

Jukka Itkonen tiivistää Häät-runossa olennai-
seen: ”Yksi on pelkkä numero. Mutta kaksi on jo 
luku.” Rauhaisaa maisemaa katsellaan: ”Mies kat-

Itkonen, Jukka: 
Laululinnun saarella. 
Kirjapaja 2009.

Palkeenkieli housunpolvessa
selee hiljaista maisemaa, housunpolvessa palkeen-
kieli. Vaatekerta on risainen, vaan eheä, eheä mieli”. 

Jukka Itkonen kirjoittaa kaikenikäisille, lapsille, 
hän kuvaa runoissaan elämää ihmisten ja eläinten, 
luonnon kautta. Hänen rauhaisa ja leppoisa kuvaus-
tyyli vie mukanaan. Hän rakentaa runonsa huolella, 
eikä tunge kuvaelmaa täyteen, vaan jättää tilaa aja-
tukselle, tunteelle ja kokemukselle.

Eläinrunot ovat hauskan sympaattisia: ”Kotikis-
sa loikoo keittiössä ikkunalla, miettii maailman me-
noa ja hiljaa naukaisee. Eikä viitsi naukaistakaan 
enää toista kertaa. Kaikki tuli jo sanotuksi. Nyt jo 
raukaisee.” Itkonen riimittää taitavan sointuvasti: 
”Hän hyräilee linnun, hän hyräilee kalan. Kiire on 
poissa kun taivaltaa jalan.” 

Tämän runokirjan ääressä voi levähtää, pysäh-
tyä, mietiskellä: ”uni tulee oven alta, nousee latti-
alta mäntypuista sängynjalkaa pitkin vuoteeseen.” 

Lukukokemus on hieno ja mieleen jäävä, runokir-
jan vaikutus on pitkävaikutteinen iloinen mieliala.

JUHa VäHäkaNGaS

Lukunurkka
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

A ar o Ku k ko h ov i

liikuntasalin perhevuo-
ro pe 15.1. klo 10–11.
Päiväpiiri ke 20.1. klo 10 
Saarenkartanossa.

kirkkoherranvirasto, Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden numerot:

kirkkoherra 040 7430 371
kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Siunattua vuotta 2010!

kerhot aloittavat toimin-
tansa vuonna 2010 viikol-
la 2. Päiväkerho 3-vuotiail-
le maanantaisin klo 10 ja 
kokkikerho klo 12.45 ker-
hohuoneella. Päiväkerho 
4-v. A tiistaisin klo 10 ja si-
sarusryhmä A klo 13 kerho-
huoneella. Päiväkerho 4-v. B 
keskiviikkoisin klo 12.30 ker-
hohuoneella. Sisarusryhmä 
B torstaisin klo 10 ja perhe-
kerho klo 10 srk-talolla. Päi-
väkerho 5-v. perjantaisin klo 
10 ja kokkikerho B klo 12.30 
kerhohuoneella. 
Matalakynnys su 17.1. klo 
16 Korsuhovilla, mukana 
Pentti Remes. 
lapsikuoro maanantaisin 
klo 16 srk-talossa. 
naisten retken suunnit-
teluilta ma 18.1. klo 18.30 

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
kerhohuone 387 512

Virasto avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–14 

srk-talossa. Mukana Marjo, 
johtokuntalaisia sekä muita  
innokkaita. 
kirkkokuoro keskiviikkoi-
sin klo 18.30 srk-talossa.
keskipäiväkerho jatkuu 
3.2. alkaen.
Partio:  Suomen partiolais-
ten suurleirille Kilkkeelle il-
moittaudutaan 22.1. men-
nessä Makelle partiotoi-
mistoon. Lisätietoja leiristä 
Suomen partiolaisten ko-
tisivulta ja edellisestä par-
tiolehdestä. Ilmoittautu-
miskaavakkeita kotikololta. 
Leirille pääsevät 12 vuotta 
vuonna 2010 täyttävät ja si-
tä vanhemmat partiolaiset. 
Henkisen kriisinhallin-
nan kurssi kaikille asias-
ta kiinnostuneille la 13.2. 
klo 9–15 Lumijoen seura-

kuntatalossa. Aiheina krii-
siensiapu ja purkukeskuste-
lu. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen tammikuun aika-
na Markulle p. 045 236 9094 
tai www.mpky.fi. Kurssi on 
ilmainen.
Rauhanyhdistys: Nuorte-
nilta pe 15.1. klo 19 Pernul-
la. Pyhäkoulu su 17.1. klo 12 
I Räihä, II Juha Anttila,  III 
Hintsala ja seurat klo 16 Lu-
milyhdyssä. Päiväkerho 18.1. 
ja 20.1. klo 17–18.30 ja 19.1. 
ja 21.1. klo 17.30–19 ry:llä.  
Ompeluseurat ke 20.1. klo 
19 ry:llä. 
kastetut: Veera Anne-
li Bragge, Laura Fiia Emilia 
Lapinlampi.
Vihityt: Teemu Matias 
Bragge ja Hanna Mirjami 
Niemelä.

kiltteydestä kipeät -kes-
kusteluryhmä alkaa to 
14.1. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa, Kirk-
kotie 10 C. Vetäjinä Hele-
na Ylimaula ja Asta-Maria 
Hernberg.
Perhekerhojen kevätkausi 
jatkuu viikolla 2.

Varhaisnuorten kerhot 
jatkuvat viikolla 2. Tarkem-
mat tiedot kerhoista www.
alakkonäämua.fi.
nuorten avoimet ovet al-
kavat viikolla 3, keskiviik-
koisin klo 18–20 Kellon ja 
Martinniemen srk-kodeissa 
ja torstaisin klo 17.30–19.30 
kirkonkylällä Vakkurilassa.
Gordonin Toimiva perhe     
-kurssi helmikuussa. Tied. 
ja ilm. 25.1. mennessä Tar-

ja Kainulainen p. 040 8245 
861 tai Laila Rantakokko p. 
040 8668 319, etunimi.suku-
nimi@evl.fi. 
Tupaseurat su 17.1. klo 16 
Wirkkulassa. Mukana mm. 
nimikkolähetit Eeva ja Mika
Pouke. Tervetuloa seuroihin.
Seurakuntakerho ma 18.1. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalolla, ke 20.1. klo 13 
Kellon srk-kodilla ja to 21.1. 
klo 13 srk-keskuksen moni-

toimisalissa. Kerhokyytiä 
tarvitsevat, soittakaa pe klo 
9–11 diakoniatoimistoon, p. 
5472 636. 
Juttukahvila to 21.1. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Kerhokyytiä tarvitsevat, 
soittakaa pe klo 9–11 dia-
koniatoimistoon, p. 5472 
636 tai Laila Rantakokko p. 
040 8668 319. 
Työntekijät kutsuvat seu-
rakuntalaisia ideoimaan 
”seurakunnan olohuo-
neen” toimintaa to 21.1. 
klo 10.30 Pikku-Vakkuri-
laan, Kirkkotie 10 C.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta pe 22.1. klo 19 Kel-
lon srk-kodissa.
Vammaisten kirkkopy-
hä su 31.1. alkaen klo 10 ju-
malanpalveluksella kirkos-
sa ja jatkuen srk-keskukses-
sa vammaisneuvoston tarjo-
amilla kirkkokahveilla. 

lapsikuoron kevätkausi alkaa srk-keskuksessa 
to 14.1. klo 17. Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Harjoitukset ovat srk-keskuksessa 
torstaisin klo 17–18. Kuoron tärkein tehtävä on 
elävöittää musiikillisesti perhejumalanpalveluksia. 
Syksyisin ja keväisin pidetään laululeiri Isonniemen 
leirikeskuksessa. Lisäksi järjestetään kevätretki 
kauden päätteeksi. 
Uusia laulajia otetaan 14.1. ja 21.1. alkaen klo 16.30. 
Kuoroa johtaa vs. kanttori Else Piilonen, p. 040 5818 
974, else.piilonen@evl.fi.

Haukiputaan kirkon kamarikuoro
Tutustu: www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi.
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30 srk-keskuksessa 
tai Kellon srk-kodissa. Kuoroon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Kuorolaisilla on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen äänenmuodostuksen opiskeluun 
laulupedagogi Maija Laurin johdolla. Harjoitusten 
ajaksi järjestetään tarvittaessa lastenhoito. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä p. 040 
5471 660, hannu.niemela@evl.fi. 

Sanajumalanpalve-
lus radioidaan 
su 17.1. klo 10 Hauki-
putaan kirkosta val-
takunnallisena lähe-
tyksenä Yle Radio 1:n 
kautta (90,4 MHz). Ju-
malanpalveluksen toi-
mittaa Sami Puolitai-
val, saarna Martti Hei-
nonen, kanttorina 
Hannu Niemelä, urku-
rina Else Piilonen, Hau-
kiputaan Kirkon Ka-
marikuoro. Kirkkovä-
keä pyydetään ole-
maan paikalla viimeis-
tään klo 9.50. Kirkko-
kahvit.

Avoimet ovet:
Kellossa ja Martinnie-
messä keskiviikkoisin 
klo 18–20 
Vakkurilassa torstaisin 
klo 17.30–19.30
Gospelbändin harjoituk-
set maanantaisin 
klo 18–20 Vakkurilassa.
Gospelmessut 5.2., 5.3., 
7.5. kirkossa  ja kevät-
juhlassa 21.5. klo 18–19 

ja nuortenillat heti mes-
sun jälkeen klo 22 saakka 
Vakkurilassa.
Reissu Raahe-gospeliin 
27.2. Esiintyjinä Pekka 
Laukkarinen Union, 
K-Mikko, Norman. 
Ilmoittaudu Ullalle 15.2. 
mennessä. Hinta 10 €.
nuisku-leiri 12–14.3. 
Isollaniemellä. Ilmoittau-
du 1.3. mennessä.

nuorten leiri 23.–25.4. 
Isollaniemellä. Ilmoittau-
tuminen 12.4. mennessä 
Katrille tai Tarjalle.
Isosten päivä 23.5. Isol-
laniemellä. Ilmoittaudu 
12.5. mennessä nuoriso-
työnohjaajille.

lisää tietoa: 
www.alakkonäämua.fi.

Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
15.1. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 17.1. klo 12 Nie-
mimäellä, Vähäkuopuksel-
la, Autiolla ja M. Paasolla, 
seurat su 17.1. klo 17 ry:llä, 
lauluseurat ke 20.1. klo 
18.30 Kiviahteella, Juntta-
polku 9. Jokikylä: sisarpii-
ri to 14.1. klo 18.30 ry:llä, 
raamattuluokka pienet pe 
15.1. klo 17.30 ry:llä, ompe-
luseurat pe 15.1. klo 18.30 
Eeva ja Kari Kaunistolla se-
kä Eija ja Tauno Pietarilalla, 
raamattuluokka isot la 16.1. 
klo 18.30 Jaakko Vänttiläl-
lä, pyhäkoulut su 17.1. klo 12 
Asema e. Esko Taavitsainen, 
Asema p. Sami Littow, Kes-
kikylä Sami Mehtälä, Vänt-
tilänperä Ville Illikainen, 
Taipaleenkylä Ari Luhta-
niemi, seurat su 17.1. klo 16 
ry:llä, päiväkerhot ti 19.1. ja 
ke 20.1. klo 17.30 ry:llä. kel-
lo: ompeluseurat pe 15.1. 
klo 18.30 Kellon srk-kodis-
sa, pyhäkoulu su 17.1. klo 12 

Vesterbergillä, Luostarin-
vainio 8 ja Kivelällä, Tuppi-
suontie 9.
Avioliittoon kuulutettu: 
Arto Juhani Tikkala ja Riik-
ka Katariina Erkkilä.
kastettu: Teresa Maa-
ria Sarajärvi, Netta Josefii-
na Qvist, Adelia Iida Kris-
tiina Hannuksela, Vilja Ma-
ria Vehkalahti, Lumi Maa-
ria Hyvönen, Vanessa Oli-
via Alexandra Lalli, Pauli 
Antero Pyykkönen, Peetu 
Tuomas Salo, Ville Valtte-
ri Karjalainen, Tuomas Mii-
kael Räihä, Sandor Kari Ma-
tias Cser, Amanda Elisabet 
Kokko.
kuolleet: Eevi Iines Ala-
kiuttu 94, Tyyne Annikki 
Autio 92, Hilja Esteri Ala-
talo 80, Aune Irene Ranta-
la 79, Kyösti Mikael Taula-
vuori 77, Veikko Antero Ve-
näläinen 69, Leila Sofia Häli 
63, Matti Teodor Haapalai-
nen 21, Ella Kristiina Isokos-
ki 1 kk, Joona Valtter Kyn-
käänniemi.

kaverikerho to 21.1. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to 21.1. klo 14.30.

kastettu: Elina Inkeri Tas-
kinen.
kuollut: Anni Maria Tel-
lervo Kartimo s. Nikula 65.

Nuorten kevään toiminta
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 17.1. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 

Päiväkerhoihin voi kysellä 
vapaita kerhopaikkoja lap-
sityönohjaaja Saija Kiveläl-
tä, p. 040 7790 375.
Diakonian palveluryh-
män suunnittelupalaveri 
ma 18.1. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodin kokoushuoneessa. 
Suunnittelemme kevään ta-
pahtumia.
Päiväpiirin ohjelmatoi-
mikunnan suunnittelu-
palaveri ma 18.1. klo 10.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.

kirkkokuoro ke 20.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 21.1. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 21.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. Kirpputorille voi 
tuoda lahjoituksena ehjiä ja 
puhtaita vaatteita, leluja ja 
kodintekstiilejä kirpputorin 
aukioloaikoina.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta ma, ke, 
pe klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
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 seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30-19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 
nuoret: Nuortenilta to klo 
19–21 Vanhassa pappilas-
sa. Wanhojen ilta pe 15.1. 
klo 20 Vanhassa pappilassa. 
Raamis ke 20.1. klo 18 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kem-
pelehallilla.
Varhaisnuorten kuorot 

kirkkoherran-
viraston 

aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15, 

ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 19.1. klo 12 mielen-
terveyskuntoutujille vintillä 
pappilan pihapiirissä, muka-
na esh-diakonissa Sinikka Il-
monen. 
Seurakuntakerho ke 20.1. 
klo 12 eläkeläisille seura-
kuntatalolla. Mukana Lee-
na Leppäluoto.
Tupoksen olohuone ke 
20.1. klo 13–15 Vanamon 
yläkerta. Kohtaamispaikka 
kaikenikäisille. Kahvikup-
posen kanssasi juovat Eero, 
Kyllikki ja Maisa.
Tupoksen Olohuone ke 
27.1. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Aiheena van-
ha kansanperinne ”selkä-
viikot”. Mukana Eero ja Kyl-
likki Väyrynen ja diakonissa 
Maisa Hautamäki.
Raamattu -ja rukouspiiri 
ke 20.1. klo 18.30 Lähetys-
vintillä.
Tähdet-kuoro, harjoituk-
set to 21.1. klo 16 srk-talolla.

Rippikouluralli to 21.1. klo 
18–20 srk-talolla. Kesäryh-
mät kaikki ja loput muualla 
rippikoulunsa käyvät.
Omaishoitajien päivä-
kahvit ma 25.1. klo 13 seu-
rakuntatalolla. Mukana 
Maisa Hautamäki.
nuoret:  isoskoulutusta su 
17.1.klo 9.30–13 molemmil-
le ryhmille kirkossa. Mu-
kaan muistiinpanovälineet. 
Nuorten palveluryhmä vie-
railee ke 20.1. Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Ko-
koontuminen diakoniatoi-
mistoon klo 15.15. Paluu. 
klo 17. Tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat ryhmäläi-
set.
Varhaisnuoret: Seurakun-
nan, kunnan ja 4H:n yhtei-
set kerhot palaavat joulu-
lomalta viikolla 2. Varkka-
vintti lomailee viikon pi-
dempään ja kokoontuu en-
simmäistä kertaa ke 20.1. 
klo 15. Kirsi vapailla ja Tan-
saniassa 19.1. saakka.
Perhekerhot: ti 19.1. klo 
9.30–11 Kotikololla. Muka-
na perhetyöntekijä Maarit 
Rajander-Suoniemi. Ke 20.1. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: Suomen partiolais-
ten suurleirille Kilkkeelle il-
moittaudutaan 22.1. men-
nessä Makelle partiotoi-
mistoon. Lisätietoja leiristä 
Suomen partiolaisten ko-
tisivulta ja edellisestä par-
tiolehdestä. Ilmoittautu-
miskaavakkeita Kotikololta. 

Leirille pääsevät 12 vuotta 
2010 täyttävät ja sitä van-
hemmat partiolaiset. Joulu-
lomalla ei ole partiotoimin-
taa. Pajose 10 suunnittelu-
seminaari partiojohtajille ja 
aikuisille johtajille pidetään 
pe 8.1. klo 18–21 Kotikolol-
la. Aiheena kevätkauden 
suunnittelu. Partiotoimin-
ta käynnistyy ma 11.1. Hei-
mopäällikkötiimit ke 13.1. 
klo 18–19 partiotoimistos-
sa. Partioasu ja muistiinpa-
novälineet. Make päivys-

8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja
pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Kuorot al-
kavat 14.1. ja 15.1.
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Laulutuokio su 17.1. klo 
16, seurat ja yleinen iltaky-
lä ry:llä. Pyhäkoulut su 17.1. 
klo 12 Kokkokangas: Tiiro-
la, Porttikellonkuja 12. Kes-
kusta-Ollila: Jokelainen, Sa-
vitie 11. Santamäki: Kälkäi-
nen, Horsmatie 19. Paituri: 
Hintsala L, Roinilantie 8.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.1. klo 19 
Vuormalla, Murrontie 88 A, 
Tyrnävä. Seurat su 17.1. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Milla Helli Julia 
Nikula, Marcos Sakari Top-
pinen, Miro Oliver Halonen, 
Lauri Tapani Vaittinen, Emi-
lia Ainu Kristiina Risto, Aa-
da Olga Agatha Ahola, San-
ni Elisabeth Pellikainen, Da-
niel Jani Johannes Ahola, 
Riku Henrik Kemilä, Minea 
Josefina Siurua, Lewis Si-
su Fry, Kasper Väinö Tapani 
Kotkaniemi, Ilari Eero Olavi 
Moilanen, Juho Erkki Tapa-
ni Juvani, Aida Elina Uutela.
Vihityt: Hannu Tapio Kor-
telainen ja Susanne Kauke, 
Mika Petri Halonen ja Marjo 
Hannele Erkkilä, Jorma Es-
ko Väänänen ja Leena Mar-
jatta Laitinen, Jouni Tuo-

mas Huotari ja Salla Susan-
na Hanhisuanto.
kuolleet: Veikko Henrik 

Pekuri, 90, Arvo Antti Nie-
melä, 85, Kari Juhani Auno, 
48, Mika Erik Similä  39.

KIRKKOKUOROON 
KAIVATAAN

tää pe 15.1. klo 15–17 par-
tiotoimistossa.  Partiolei-
rit seikkailijoille, tarpojille 
ja samoajille. Ketunkiljaisu 
10 tytöille (paikka ei vielä 
tiedossa) ja Sudenhuuto 10 
pojille pe-la 15.–16.1. par-
tiokämpällä. Retkikirje ne-
tissä ja jaossa Kotikololla ja 
johtajilta.  Kirkkopalvelussa 
Ruusunmarjat su 17.1. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka 7–8 pe 15.1. klo 
18.30 ry:llä ja Limingan pu-
hujien ja puolisoiden virkis-

tysilta klo 18.30 Anna-Kai-
sa ja Pekka Sippolalla. Raa-
mattuluokka 5–6 la 16.1. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
17.1. klo 11.30 ja  klo 14 seu-
rat Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 17 seurat ry:llä.
kastettu: Konsta Alvar As-
pegren, Joel Janne Tapio Es-
kelinen, Henry Mikko Juha-
ni Hannila, Ossi Joel Antero 
Jokitalo, Luka Niklas Tapani 
Laitinen, Viljo Valtteri Lap-
palainen, Elja Sakari Niemi-
Korpi, Olivia Maria Alexan-

dra Pakanen, Perttu Kristian 
Peltonen, Veeti Topias Rah-
kolin, Noora Emilia Romp-
painen, Veeti Elias Ruotsa-
lainen, Rene Manuela Saar-
nio, Rebekka Elisabet Sep-
pänen, Joonas Benjamin Yli-
kulju.
Vihitty: Pauli Arvo Ruo-
nakoski ja Kerttu Annikki 
Mäki.
kuollut: Klaara Sofia Ala-
kangas 96.

w w w.sxc . hu
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

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

ke 14–17
pe 10–13

kirkkokonsertti to 14.1. 
klo 19, Pohjan Sotilassoit-
tokunta.
Omaishoitajaryhmä ma 
18.1. klo 12 toimitalossa, 
Vattukuja 2.
Hartaus ke 20.1. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 21.1. 
klo 11 seurakuntatalossa, 
Maija Sivula.
Hartaus to 21.1. klo 11.30 
Teppolassa, Lauri Koukkari.
Tilkkutäkki-ilta pe 22.1. klo 
18.30 srk-talon kerhohuo-
neessa. 
Virsilaulupiiri ti 26.1. klo 11 
Salonpään kerhotilassa.
kappalainen Vesa Ääre-
lä virkavapaalla 4.1.–31.5. 
2010.
Salonpään ry: Lauluseurat 
ja pikkumyyjäiset to 14.1. klo 
18.30 U.-M. ja P. Kinnusella. 
Seurat su 17.1. klo 16 ry:llä, 

Pekka Hintikka, Aarno Sas-
si. Lauluseurat to 21.1. klo 
18.30 ry:llä. Seurat su 24.1. 
klo 16 ry:llä, Huugo Hintsa-
la, Erkki Vähäsöyrinki.
kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka 1 su 17.1. klo 12 ry:llä, 
Raamattuluokka II, Kylän-
puoli ja Keskikylä ry:llä, Kar-
huoja; Aarno Karvonen, seu-
rat klo 16 ry:llä, Pekka Kyl-
lönen, Mauno Linnanmäki. 
Lauluseuroja kodeissa ti 19.1. 
klo 18:30 Karhuoja: Veik-
ko Pitkälällä, Karhuojantie. 

lapsi- ja 
perhetyö 
tiedottaa:

Parkkikerho 
srk-talolla 

ke 20.1. kello 9

Perhekerho 
Repussa 
ke 20.1. 

kello 9.30

Varhaisnuorten 
kerhot 

jatkuvat viikolla 2.

Hartaus to 14.1. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.
Hautausmaan puustosuun-
nitelman kuulemistilai-
suus seurakuntalaisille to 
14.1. klo 18 seurakuntata-
lossa. Mukana mm. tutkija 
Eila Tillman-Sutela ja horto-
nomi Eeva-Liisa Rauhio.
naisten ilta su 17.1. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, tarjoilu nyyttikes-
tiperiaatteella. 
Hartaus ma 18.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
laitasaaren kerhon kevät-
kauden aloitus ti 19.1. klo 
12 rukoushuoneella, Leena 
Leskelä.
Siioninvirsiseurat ti 19.1. 
klo 19 seurakuntatalossa. 
Puhujina Merja Jyrkkä, Jou-
ni Heikkinen. Ennen seuro-
jen alkua Herättäjäyhdis-

tyksen vuosikokous klo 18.
Uuden sururyhmän aloit-
taminen suunnitteilla. 
Ryhmän toiminta pyritään 
aloittamaan tammikuun lo-
pussa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viimeistään 19.1. 
joko Pekka Kyllönen p. 040 
5470 781 tai Leena Leskelä 
p. 040 5470 785.
keskipäivänkerhon kevät-
kauden aloitus ke 20.1. klo 
11.30 seurakuntatalossa, Lii-
sa Seppänen. 
Rukouspiiri ke 20.1. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kylmälänkylän kerhon ke-
vätkauden aloitus to 21.1. 
klo 11 kappelissa. Kyyti läh-
tee srk-talolta klo 10.30 ja 
paluukyyti kappelilta klo 
12.30.
Hartaushetket to 21.1. klo 

13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Sanginjoen seurakunta-
piirin kevätkauden aloitus 
ma 25.1. klo 12 Irja ja Mart-
ti Lustigilla. 
kuorot: Ke 20.1. lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella.
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun teemallinen nuortenil-
ta pe 15.1. klo 18–19.30 srk-
talossa, oppitunnit  la 16.1. 
klo 10–14 Koortilassa sekä 
jumalanpalvelus su 17.1. klo 
10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perheker-

HAlUAISITkO AUTTAA? 

Vapaaehtoisia listakerääjiä 
kaivataan Yhteisvastuukeräykseen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
29.1. mennessä Liisa Seppänen 
p. 040 5470 784.

DIAkOnIATYön 
PUHElInPÄIVYSTYSAJAT 

Tiistaisin ja torstaisin kello 9–10 
p. 533 2862. 
Diakonissa Leena Leskelä 
p. 040 5470785 ja
diakoni Liisa Seppänen 
p. 040 5470 784.

ho to 14.1. klo 10–12. Laita-
saaren kerhon kevätkauden 
aloitus ti 19.1. klo 12, Leena 
Leskelä.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 14.1. klo 19 kotiseu-
rat Riitta ja Mikko Toppi-
sella. Su 17.1. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä V. Pir-
nes, Anttila Antila, Korivaa-
ra Leinonen, Pälli Keränen, 
Suokylä Kaarlejärvi. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 19.1. klo 
17.30 ja 18.30 päiväkerhot 
ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 15.1. klo 19 raamat-
tuluokka ja ompeluseurat 
ry:llä. La 16.1. klo 11 päivä-
kerho ry:llä. Su 17.1. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Lukka, 
Käpykankaantie 31, Laita-
saari Hintsala, Päivärinteen-
tie 229, Huovila Parviainen, 
Lampelankuja 2. Klo 17 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Aale Herman-
ni Kinnunen, Aarne Pet-
teri Kälkäjä, Elian Andreas 
Luokkanen, Iida Katariina 
Saukko, Ilmari Tapio Määt-
tä, Miro Sakari Ylitalo, Riku 
Valtteri Ylitalo, Jenni Leea 
Ilona Yrjänäinen.
kuollut: Enni Irene Yrjämä 
s. Keränen 85, Pirkko Mar-
ja Rintamäki s. Pasanen 54, 
Niilo Johannes Kukkohovi 
68, Kerttu Annikki Hyppö-
nen s. Paananen 75. 

kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

POHJAN SOTILASSOITTOKUNNAN
KIRKKOKONSERTTI
Oulunsalon kirkossa to 14.1.2010 klo 19

Solistina fagotisti Tuomas Junttila
W. A. Mozart: Fagottikonsertto –

Johtajina Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestariopiskelijat

Puhe Pertti Lahtinen

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Miesten neliö pe 22.1. klo 17 
Umpimähkässä.
kastetut: Oliver Sebastian 
Huhta, Tiitus Allan Pent-
tilä, Adele Anna Helmiina 
Konttila, Hertta Inka Ka-
tariina Rajander, Elli Fanni 
Aliisa Tulasalo, Anni Jose-
fiina Iljana, Jade Sofia Haa-
pakoski.
Vihitty: Ari-Matti Kale-
vi Leino ja Susanne Emilia 
Koskelo, Timo Paavali Kor-
tetjärvi Pudasjärveltä ja 
Noora Karoliina Honka.

Re i j a  Haa p a la in e n
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Tyrnävän 
seurakunnan 
diakoniatyö 

lähettää 
sydänlämpöiset 

kiitokset

jokaiselle, 
joka lahjoitti 

kuivaelintarvikkeita 
tyrnäväläisten 
lapsiperheiden 

joulun 
turvaamiseksi.

Saimme 30 kassia 
koteihin jaettaviksi.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kESTIlÄ
Ehtoollishartaus pe 15.1. 
klo 13 Pihlajistossa, Tuo-
mola. 
Ompeluseurat pe 15.1. klo 
19 ry:llä, Markku Pikkarai-
nen. Seurat su 17.1. klo 13 
ry:llä, Juha Heikkilä ja Os-
mo Leppänen.
kirkkokuoro ti 19.1. klo 19 
srk-talossa.
Seurakuntakerho pe 22.1. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
22.1. klo 13 Pihlajistossa.
kerhot: Perhekerho to 14.1. 
klo 11, varhaisnuorten ker-
ho to 14.1. klo 15.15 ja päi-
väkerho ke 20.1. klo 10 ker-
hokodissa. 
kastettu: Aatu Eliel Nauha.
kuollut: Paavo Kalervo Uh-
re 71.

PIIPPOlA
Veteraanien lauluryhmä 
ma 18.1. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 19.1. 
klo 12 Väinölässä. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 

PUlkkIlA
Raamattuluokka pe 15.1. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 17.1. klo 11 
ry:llä. 
Seurat su 17.1. klo 19 ry:llä, 
Aimo Karhumaa.
Seurakuntakerho ke 20.1. 
klo 12 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 22.1. klo 
19 ry:llä.

kerhot: Varhaisnuorten 
kerho to klo 16, päiväkerho 
pe klo 10 kerhohuoneessa ja 
perhekerho ma klo 10 srk-
talossa. 
Avioliittoon vihitty: Tuo-
mo Ilmari Myllykoski ja Tui-
ja-Leena Anneli Hiltunen.
kuollut: Reijo Heimo Heik-
kinen 63, Matti Olavi Sep-
pälä 67.

PYHÄnTÄ
Hartaus su 17.1. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 17.1. klo 16 ry:llä, 
Lauri Karhumaa ja Erkki 
Alasaarela. 
lauluseurat ke 20.1. klo 
18.30 ry:llä.
kuorot: Lapsikuoro to 14.1. 
klo 16.30, kirkkokuoro to 
14.1. klo 18, nuorisokuo-
ro pe 15.1. klo 17.30 ja ve-
teraanikuoro to 21.1. klo 12 
srk-talossa. Kuoroihin ote-
taan uusia laulajia mukaan.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
21.1. klo 11 kerhotilassa. Ta-
vastkengän varhaisnuorten-
kerho ke klo 13.
kastettu: Eveliina Loiva-
rinne ja Joni Jouko Tapio 
Mahosenaho.
Avioliittoon vihitty: Kalle 
Matias Laurila ja Iiris Mirja-
mi Similä.
kuollut: Veikko Einari Ko-
mulainen 87, Antti Kurke-
la 83. 

RAnTSIlA
Ompeluseurat pe 15.1. klo 
19 ry:llä. 
Seurat su 17.1. klo 18.30 
ry:llä.
Syöpäkerho ke 20.1. klo 13 
srk-talossa.
Herättäjäyhdistyksen vuo-
sikokous ja siioninvirsiseu-
rat ke 20.1. klo 19 srk-talos-
sa, aluesihteeri Merja Jyrk-
kä.
Seurakuntakerho to 21.1. 
klo 13 Rauhalassa.
Veljien myyjäiset pe 22.1. 
klo 19 ry:llä.
Tervetuloa partioon -kou-
lutustilaisuus partion ve-
tämisestä kiinnostuneille 
aikuisille ja nuorille la 23.1. 
klo 10 Nuppulassa. Lisätie-
toja Heidi Männistö p. 044 
716 9301.
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. 
Avioliittoon vihitty: Mi-
ka Markus Hytönen ja Suvi-
Tuulia Äijälä.
kuollut: Birgitta Hannele 
Hukkanen 51. 

kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6, Piippola 
ma, ke, to ja pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi 

Seurakuntatoimistot 
avoinna ma ja pe klo 9–12

Kestilä 
Keskustie 4
p. 020 7109 865
Pulkkila
Pulkkilantie 11
p. 020 7109 850
Pyhäntä
Kirkkotie 4 
p. 020 7109 870
Rantsila
Rantsilanraitti 10
p. 020 7109 730

Seurakunnan papit
Kirkkoherra 
Erkki Piri 
p. 020 7 109 861
Kappalainen 
Perttu Kyllönen 
p. 020 7 109 871
Vt. kappalainen 
Reijo Tuomola 
p. 020 7 109 866

Päiväkerhot alkavat viikol-
la 3.
Seurakuntakerho ti 19.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
kuorot alkavat viikolla 3. 
kirkkokuoron harjoitus ke 
20.1. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla ja lapsikuoron harjoitus 
to 21.1. klo 16 Temmeksen srk-
talolla. Molempiin kuoroihin 
otetaan uusia laulajia.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 21.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 15.1. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 17.1. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.1. Vuormal-
la, Murrontie 88A. Seurat su 
17.1. klo 16 ry:llä.
kastettu: Erik Aristoteles Jet-
sonen, Erik Manuel Karhu-
maa, Tilma Hilkka Helena Pa-
jala, Kosti Alpo Sakari Pajala, 
Eemeli Erik Kristian Taivalkos-
ki, Ukko Paavo Juhani Tölli.
Avioliittoon vihitty: Antti 
Olavi Littow ja Merja Helena 
Niemelä.
kuollut: Martti Mikael Ter-
monen 53.
Seurakunta järjestää 70 ja 
75 vuotta täyttäville seura-
kuntalaisille yhteissynttärit 
lokakuussa. Lähetämme eril-
liset kutsut kaikille juhlijoille.

RAAMATTU- JA TUUMAIlUPIIRI ”RAATUU” 

Sunnuntaina 17.1. kello 16 
Temmeksen seurakuntatalolla

Tervetuloa tutkimaan ja pohtimaan Raamatun 
sanomaa ja tekemään löytöjä ja oivalluksia.

Aamukammari 
kaikenikäisille
Keskiviikkoisin kello 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa (käynti pääoves-
ta). Ensimmäinen aamukammari keskiviikkona 
20.1. klo 9.
 Uusi kammaritoiminta haluaa tarjota mah-
dollisuuden toinen toistemme kohtaamiseen ja 
ehkäpä myös yhteiseen tekemiseen.
 Voit tulla aamukahville, porisemaan, kuunte-
lemaan, istuskelemaan tai vaikkapa laulamaan 
tai käsitöitä tekemään. Seurakunta tarjoaa kah-
vit. Jos haluat naposteltavaa, voit tuoda muka-
nasi. 

Lisätietoja Riitta Pesoselta p. 044 7372 630.

Työntekijöiden suunnit-
telupäivä pe 22.1. Toimis-
tot suljettu koko päivän. 

Satavuotias Pyhännän kirkko edustaa harvinaista 
kalevalaisen kansallisromanttista jugendia.
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naisvaltaisesti. Jos Raamattuun 
uskoisi Jumalan sanana, pitäi-
si uskovaisten kai ruveta uhraa-
maan vuohia? 

Raamatusta Röyhkä on saa-
nut ideoita kirjojaan varten. Esi-
merkiksi hänen Ocean City -teok-
sensa päähenkilö on uskovainen 
mies. Tulevaisuuteen sijoittuvas-
sa kirjassa kauneuden ja nuoruu-
den sekä varakkuuden arvostus 
on lisääntynyt entisestään, eikä 
kenellä tahansa ole pääsyä Oce-
an Cityn kaupunkiin.

Röyhkä arvelee, että Ocean 
Cityn yliseksuaalinen, nuoruut-
ta painottava maailmankuva on 
realistinen tulevaisuudenkuva. 

– Seksin palvonta vain lisään-
tyy, ihmisten pitää olla koko ajan 
nuoria ja kauniita. He yrittävät 
kaikenlaisten leikkausten ja kun-
tosalien avulla pysyä nuorina ja 
kauniina. Se tuo kovia paineita. 
Viagrat ja muut on keksitty pit-
kittämään ihmisten seksuaalista 
elämää. 

Raamatussa on paljon kau-
niita juttuja. Esimerkiksi 
se, että viimeinen voi ol-
la ensimmäinen. Näin sa-

noo muusikko Kauko Röyhkä. 
Toinen hänen mielestään mer-

kittävä ajatus Raamatussa on se, 
että rikkaan on yhtä vaikea pääs-
tä taivaaseen kuin kamelin neu-
lansilmän läpi.

– Ne ovat hienoja juttuja, mut-
ta eiväthän ihmiset niiden mu-
kaan elä. On paljon rikkaita ih-
misiä, jotka ajattelevat olevansa 
hyvinkin hurskaita. 

He eivät kuitenkaan luovu 
omastaan lähimmäisensä hy-
väksi. Eikä luopuisi Röyhkäkään. 
Hän tekee jonkin verran hyvän-
tekeväisyyskeikkoja ja lahjoittaa 
kuukausittain kymmenen euroa 
Unicefille, mutta viimeiset ro-
ponsa hän käyttäisi mieluummin 
oman perheensä kuin tuntemat-
toman köyhän hyväksi.

Raamattu 
hieno teos
Raamattua Kauko Röyhkä on lu-
kenut paljon, se on hänestä hieno 
kirjallinen teos. Nuorena Pentti 
Saarikosken suomennos Mat-
teuksen evankeliumista teki hä-
neen vaikutuksen.

– Raamatussa on paljon hyviä 
ajatuksia, mutta siinä on myös 
paljon kiihkomielisiä juttuja, joi-
ta kukaan ei pysty seuraamaan. 
Siksi en voi uskoa siihen koko-

 Ei oma uskoni 
ole yhtään 
parempi kuin 
jonkun toisen, 
se nyt vain 
sattuu olemaan 
minun uskoni. 

Raamattu inspiroi Röyhkää
Ei kirkkoa 
vastaan
Kauko Röyhkä ei kuulu kirk-
koon, koska on ateisti. Hänen 
lapsensa sen sijaan on kastettu 
kirkon jäseniksi. Poika on lute-
rilainen, tyttäret katolisia, sillä 
tyttöjen äiti on luterilaisuudesta 
kääntynyt katolinen. 

– Ei minulla ole mitään kirk-
koa vastaan. Jos kirkko auttaa ih-
misiä, niin mikäs siinä. On hie-
noa, että uskosta on ihmisille iloa 
ja hyötyä. Ei oma uskoni ole yh-
tään parempi kuin jonkun toisen, 
se nyt vain sattuu olemaan mi-
nun uskoni. 

Röyhkä ei kannata vapaa-ajat-
telijoita eikä Eroa kirkosta -si-
vustoa tai muitakaan uskontojen 
vastaisia liikkeitä. Usko tai us-
konnottomuus ei tarvitse kään-
nyttäjiä.

– Ne ovat henkilökohtaisia 
juttuja, eikä kirkosta eroamiseen 
tarvita mitään käännytystyötä. 
Kukin tekee mitä haluaa.

Jumalan tai jumaluuksien si-
jaan Röyhkä sanoo uskovansa 
maailmankaikkeuden lakiin. 

– Se ei ole mikään persoonalli-
nen voima. Se on laki, jonka mu-
kaan luonto toimii. 

Vaikka ateisti onkin, viettää 
Kauko Röyhkä joulua. Se on hä-
nelle tärkeä keskitalven juhla. 
Jouluun kuuluu yhdessäoloa per-
heen kanssa sekä musiikkia. 

– Pidän hengellisestä joulu-

musiikista. Siinä on talven tun-
tu. Joulupukkilauluista en välitä. 

Satanismi 
humpuukia
1990-luvulla Suomessa kohistiin 
saatananpalvonnasta ja satanis-
mista. Myös Kauko Röyhkä lii-
tettiin satanismiin.

– Se oli ihan humpuukia ko-
ko juttu. Ei minulla ollut mi-
tään tekemistä satanismin kans-
sa. Olin jonkin aikaa kiinnostu-
nut okkultismista vanhana kei-
nona päästä ihmisen tajuntaan.  
Kyse oli myös kokeesta: Röyhkä 
halusi nähdä, kuinka julkisuus 
toimii. 

– On olemassa hyvä media ja 
paha media. Kun minut leimat-
tiin satanistiksi, jouduin vähäk-

si aikaa tekemisiin pahan median 
kanssa. Näin sellaisia toimittajia, 
jollaisia en ollut koskaan aikai-
semmin tavannut enkä sen jäl-
keenkään. Epätoivoisia tyyppejä, 
jotka ovat valmiita tekemään ra-
hasta mitä tahansa. 

Kohun aikana monet asiat yl-
lättivät Röyhkän, esimerkiksi ih-
misten taikauskoisuus. 

– Ihan fiksutkin ihmiset oli-
vat yllättävän taikauskoisia. Mi-
nulla oli siihen aikaa pakettiau-
to, jota vuokrasin bändeille. Yksi 
bändi sattui ajamaan sillä kola-
rin. He kuvittelivat, että syynä oli 
saatana, vaikka se oli vain mus-
taa jäätä.

SaTU LaPINLaMPI

Ku va t :  J aan i  F ö h r

On olemassa hyvä 
media ja paha media. 
Kun minut leimattiin 
satanistiksi, jouduin 
vähäksi aikaa 
tekemisiin pahan 
median kanssa.  


