Kirjallisuuspiiri syventää lukukokemusta
Karjasillan ja Haukiputaan seurakuntien lukupiireissä jaetaan ajatuksia ja tunteita
Kirjallisuuden ystäville on tarjolla Oulussa kaksi kaikille avointa, evankelisluterilaisen seurakunnan
järjestämää lukupiiriä. Molemmat kokoontuvat kerran kuukaudessa, toinen Kastellin kirkon pappilassa ja
toinen Haukiputaan seurakuntakeskuksen Poijussa.
– Tässä on ajatuksena lukukokemusten vaihtaminen. Erilaiset näkemykset ovat rikkaus, siitä alkaa
keskustelu, sanoo Karjasillan seurakunnan lukupiirin vetäjä, seurakuntapastori Juha Vähäkangas.
Ensimmäiset Kirjavirtaa pappilassa -tilaisuudet järjestettiin jo viime vuosituhannen vaihteessa. Haukiputaan
seurakunnan lukupiiri on pyörinyt vuodesta 2012.
– Tätä oli pitkään toivottu, joten lupasin alkaa vetäjäksi, kun minulla vapautui aikaa työelämästä, kertoo
toiminnan aloittanut Irja Lahdensivu.
Kumpaankin lukupiiriin valitaan kirjat siten, että teos on lainattavissa kirjastosta ja saatavana myös
edullisena pokkarina. Yleensä valinnoissa kuunnellaan osallistujien toiveita.
– Valinnanvaraa löytyy, on niin lukemattomia lukemattomia kirjoja, Lahdensivu naurahtaa.
Vähäkankaan mielestä teosten valinta on muuttunut vuosi vuodelta vain vaikeammaksi, koska
mielenkiintoisia kirjoja on niin paljon.
Kirjavirtaa pappilassa kerää kuukausittain 10–15 osallistujaa. Tilaisuus aloitetaan teetarjoilulla, jonka
jälkeen veisataan virsi. Sitten Vähäkangas pitää kirjasta lyhyen alustuksen, ja tunnelma tihenee, kun
jokainen kertoo vuorollaan kirjan herättämistä ajatuksista ja tunteista.
Maija-Liisa Ukkola sanoo tulevansa lukupiiriin, koska se innostaa häntä lukemaan monenlaisia kirjoja.
– Täällä olen lukenut dekkareitakin, joita en yleensä lue, ja kokemukset ovat olleet yleensä positiivisia.
Elsa Kallio löysi Kirjavirtaa pappilassa -illat vuosia sitten etsiessään harrastusta, joka täyttäisi vakavan
sairastumisen elämään synnyttämää aukkoa. Hän oli joutunut jäämään pois työelämästä ja monista
fyysisistä harrastuksista.
– Olin harrastanut lukemista aikaisemminkin ja keskustellut kirjoista paljon mieheni kanssa. Täällä on monia
vakiokävijöitä ja tulee paljon erilaisia ajatuksia, Kallio kertoo
Haukiputaan lukupiiriin osallistuu yleensä noin kymmenen henkeä. Keskustelu soljuu Lahdensivun
alkupuheenvuoron jälkeen vapaasti.
Leo Tihinen kertoo keskittyvänsä lukemiseen paremmin, kun hän osallistuu ryhmään:
– Paras anti on, kun kuulee muiden ajatuksia kirjasta. Se syventää sen ymmärtämistä.
Einari Jämsää innostaa ryhmässä luettavana olevien kirjojen monipuolisuus. Häntä kiinnostavat yleensä
historiateokset tai dekkarit, mutta lukupiirissä hän on tutustunut myös kaunokirjallisuuteen.
– Tämä on sellaista dementian torjuntaa ja avartaa maailmankuvaa, Jämsä toteaa.
Haukiputaan lukupiirissä ehditään keskustella yhden ja puolen tunnin aikana luettavana olevan kirjan lisäksi
monesta muustakin teoksesta, omista elämänkokemuksista ja arkisista asioista. Osallistujille ryhmä
vaikuttaakin olevan paljon enemmän kuin lukupiiri.
– Täällä oppii hyödyllisiä asioita, Lahdensivu myhäilee.

Oulun seurakuntien lukupiirit loppukeväällä 2019
Kastellin kirkon pappilankamariin kokoonnutaan kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20.
Ohjelmassa:
20.3. Harri Filppan sarjakuvaromaani Kuolema meidät erotti ja Jukka Itkosen runokirja Viisi vuodenaikaa.
Kirjailijavieraana on Harri Filppa.
24.4. Sally Salmisen Katrina -romaanin uusi suomennos ja Tommy Wieringan Joe Speedboat. Vieraana on
Oulun pääkirjaston kirjastonhoitaja Jaana Märsynaho.
22.5. Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja ja muita kertomuksia sekä Raymond Carverin Mistä puhumme kun
puhumme rakkaudesta.
Haukiputaan seurakuntakeskuksen Poijussa keskustellaan kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–
19.30.
Ohjelmassa:
25.3 Lena Landerin Tulkoon myrsky.
29.4. Paolo Gognettin Kahdeksan vuorta.
27.5. Joni Skiftesvikin Finlandia City.
Teksti ja kuvat: Kirsi Schali

Karjasillan seurakunnan lukupiiri alkoi noin kaksikymmentä vuotta sitten seurakuntapastori Juha
Vähäkankaan (keskellä) ja silloisen oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posion yhteisestä kirjaharrastuksesta.
Helmikuussa Jostein Gaarderin Sofian maailma ja Albert Camus'n Sivullinen jakoivat mielipiteitä.

Haukiputaan seurakunnan lukupiirin helmikuun kirjana oli aiheeltaan ajankohtainen Antti Tuomaisen
Kaivos. Keskellä ryhmän vapaaehtoinen vetäjä Irja Lahdensivu.

Maija-Liisa Ukkola on osallistunut Karjasillan seurakunnan lukupiiriin jo 12 vuoden ajan. Helmikuun
kokoontumiseen hän oli lukenut Jostein Gaarderin 600-sivuisen Sofian maailman kannesta kanteen.

